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ÖN SÖZ
Divan edebiyatı, yüzyıllar boyu geniş bir coğrafyada selim bir zevkin ifadesi
olarak hüküm sürmüştür. Kimi zaman manzum kimi zaman mensur olarak müellifler eserlerini ortaya koymuşlar ve insanlığa seslenmişlerdir. Bu eserlerden bazıları
tarihin tozlu sayfaları arasında kalırken bazıları ise muhalled eserler olarak hâlâ hayatımızdadır. İşte burada Arap harfli klasik eserlerimizin çalışma konusu edinilmesi, günümüz harflerine aktarımı önemli bir mesele olarak karşımızda durmaktadır.
Geçmişle günümüz arasında köprü kurmak, kökü mazide olan atiyi yakalamak için
kütüphanelerimiz çalışılmayı bekleyen sayısız eserle doludur.
Kadim bir medeniyetin vârisleri olarak geçmişle gelecek arasındaki dengeyi
iyi gözetmemiz gerekmektedir. Geçmişinden habersiz, hatta geçmişiyle kavgalı nesiller geleceğimize ışık tutamaz. Bu anlamda hakkı verilerek yapılan edebî, tarihî,
ilmî çalışmaların hepsi kıymetlidir, gereklidir. Biz de bu çalışmamızda 17. yüzyılın
ikinci yarısında ve 18. yüzyılın ilk çeyreğinde yaşamış olan Yahyâ Nazîm Çelebi'nin divanını elimizden geldiğince titiz bir şekilde ortaya koymaya çalıştık.
Yahyâ Nazîm, İstanbullu bir şairdir. İstanbul'un Kumkapı semtinde Gedikpaşa'da doğmuştur. Gençliğini de yine burada geçirmiş ve "Gedikpaşalı Nazîm" olarak tanınmıştır. Doğum tarihiyle ilgili net bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak ölüm
tarihinin 1727 oluşu ve vefat ettiğinde yaklaşık seksen yaşında olduğu bilgisi bize
doğumunun 1649-1650 yıllarında olabileceğini düşündürmektedir. Adının Yahyâ,
ilk mahlasının "Halîm" olduğu ve daha sonra Neşâtî tarafından kendisine "Nazîm"
mahlası verildiği kaynaklarda geçmektedir. Nazîm, Enderun'da yetişmiş ve öğreniminden sonra sarayda çeşitli görevlerde bulunmuştur. Bir ara kilâr-ı hâssa nöbetçibaşılığına getirilmiş ve daha sonra ömrünün sonuna kadar İstanbul pazarbaşılığı görevini sürdürmüştür. Padişahlardan IV. Mehmed, II. Süleyman, II.Ahmed, II. Mustafa ve III. Ahmed devirlerini görmüş ve 1727'de vefat etmiştir. Vefat yeri ile ilgili
tam bir bilgi bulunmamaktadır. Geride birçok beste ve hacimli bir divan bırakmıştır.
Beş bölüm hâlinde toplanan eser, aslında ayrı zamanlarda telif edilmiş beş ayrı
divandan oluşmaktadır. Divanın çok sayıda yazma nüshası bulunmaktadır. Buna
rağmen eser daha önceleri matbu nüshadan, ayrı kişilerce ve (bazıları) çok da özenli
olmayan bir şekilde yüksek lisans tezi olarak çalışılmıştır. Yaşadığı dönem ve sonrasında önemli, etkili şairlerden biri olan Yahyâ Nazîm maalesef günümüzde hak
ettiği derecede tanınmamış ve üzerinde yeterince çalışma yapılmamıştır. Şair, na't
denilince akla gelen belki de ilk isimlerdendir. Temenni ederiz ki bu çalışma hassaten Yahyâ Nazîm'in şahsında divan edebiyatı çalışmalarına katkı sunar.
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Çalışmamız iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde Yahyâ Nazîm'in hayatı ve sanatı hakkında bilgi verilmiş, divanı incelenmiştir. İkinci bölümde ise eserin nüshaları tanıtılmış ve tenkitli metin sunulmuştur.
Öncelikle, beni bu eseri çalışmaya yönlendiren danışmanım, çalışmanın ortaya
çıkmasında ciddi katkıları olan ve yakın zamanda rahmet-i Rahman'a uğurladığımız
kıymetli hocam Prof. Dr. Mehmet Arslan'a, doktora döneminde aldığımız derslerle
üzerimizde emeği olan hocalarım Prof. Dr. Hüseyin Akkaya ve Prof. Dr. Mehtap
Erdoğan Taş'a, eserin üniversitemiz tarafından basılmasına vesilen olan değerli rektörümüz Prof. Dr. Âlim Yıldız ve üniversitemizin genel sekreteri Prof. Dr. Hakan
Yekbaş hocalarıma, çalışmalarım sırasında manevi desteğini hep hissettiğim anneme, babama ve eşime teşekkürlerimi sunarım.
Mustafa Sefa Çakır
Sivas, 2020

BİRİNCİ BÖLÜM
1. OSMANLICA KAYNAKLARDA YAHYÂ NAZÎM
1.1. Atrâbü'l-Âsâr Fî-Tezkireti Urefâi'l-Edvâr
Nažîm Çelebi: İsmi Yaĥyâ ve mevlid ü mavŧını Darü's-salŧanati's-seniyye
Ķosŧantiniyyetü'l-maĥmiye'de Ķumķapu semti ve kemâl-i iştihârı devr-i mekârimŧavr-ı Sulŧân Meĥmed Ħân'dan işbu zamân-ı maǾdelet-Ǿünvân-ı şehinşâh-ı devrân
Ĥażret-i Sulŧân Aĥmed Ħân'a degin olup Ǿahd-i Sulŧân Muśŧafâ Ħân'da cânib-i śadrı Ǿâlî merĥûm ǾAmmî-zâde Ĥüseyin Pâşâ'dan kendüye mîve-i ter bâzâr başılıġı
inâyet ü iĥsân ķılınmışdır. Meźbûrıñ henüz nihâl-i źât-ı heves-meǿâli riyâż-ı
şebâbda nev-bâve-res-i maǾârif iken âb-yârî-i cehd-i her-bâr ile pür-berg ü bâr-ı
fenn-i edvâr olmaġa saǾy-ı bisyâr idüp mevcûd olan esâtîź-i ĥaķâyıķ-şiǾâr-ı sürûdâŝârdan taĥśîl-i ķavâǾid-i naġamât-ı ŧarab-diŝâr ve tekmîl-i żavâbıŧ-ı ķavâǾid-i Ǿilm-i
elhân-ı śafâ-medâr itmekle mîve-çîn-i ĥadiķa-i üstâdiyyet ve mesned güzîn-i ķaśr-ı
bî-ķuśûr-ı ehliyyet olmuşdur. Fi'l-ĥaķîķa vâdî-i mezbûrda neşr-i toħm-ı âŝâr idüp
selefde ser-zede-i žuhûr olmayan ezhâr-ı reng-â-reng-i naġamâtı terbiyyet-i feyż-i
ŧabǾ-ı pür-nikât ile inbât idüp nihâde-i şîşe-i îķaǾ îcâd eyledikçe fen-şinâsânı kemâli istiĥsânlarından ĥayrân eylediginden ġayrı şâǾir-i belâġat-nişân u muǾciz-beyân
olup dîvân şiǾri mütedâvil ü meşhûr ve naǾt-ı şerîf-i Ĥażret-i Ĥabîb-i Rabb-ı
Ġafûr'da maħśûś-ı dîvân-ı faśâĥat-ı maķśûrı daħı olup be-her sene birer naǾt-ı şerîf
inşâd ile dürer-feşân-ı bezm-gâh-ı dühûr olurdı. Âvâz-ı ħançere-endâzı tîz ve lehce-i
belâġat-perdâzı mezâyâ-âmîz olup maǾârif-i sâǿirede daħı kemâl-i maǾlûm u meşhûr olmaġın śad-bâr ĥużûr-ı Hümâyun-ı Ĥażret-i şehriyâr-ı Ǿâlî-tebâr'da faśl-ı
mûsiķî-i şâdî-şiǾâr idüp Ǿaŧâyâ-yı bisyâra seza-vâr olmuşdur. Maķâm-ı Ĥüseynî'de
uśûl-ı Zencîr'de:
Cihân ĥarâb girişme-i siyeh çeşmiñden
Fiġân teġâfül-i ġamzeñden âh çeşmiñden
murabbaǾı ve maķâm-ı Muħayyer'de uśûl-i Türk-đarb'da naķşı cümle-i âŝâr-ı
nezâket-eŧvârından olup bunlardan mâǾadâ beş yüzden mütecâviz murabbaǾât ve
naķş ve şarķısı daħı vardır ki her biri ber-muķteżâ-yı ķavâǾid-i Ǿilm-i edvâr metîn ü
leŧâfet-şiǾâr olmaġın kâffe-i esâtîź-i mezâyâ-âmîz taĥsîn-i bisyâr eylemişlerdir. Fi'lvâķiǾ gerek Ǿilm-i elhânda gerek şiǾr ü Fârisî-dânîde yegâne-i cihân ve müsellem-i
erbâb-ı Ǿirfân oldıġı müstaġnî-i Ǿani'l-beyândır. (Yüceışık, 1990: 109-111).
1.2. Nuhbetü'l-Âsâr
Nažîm: İstanbulî. Mûsiķî-perdâz Muśŧafa Çelebi. Kürkcibaşı-zâde dinmekle
maǾrûfdur. Beş ķıŧǾa dîvân tertib itmişdür:
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Ez-Dîvân-ı NuǾût
Ĥıżr-ı endîşe olup vâdî-i maǾnâda refîķ
ǾAzm-i râh eyledim Allâhu veliyyü't-tevfîķ
Kesr-i şân-ı süħanımdır bilür erbâb-ı füsûn
ŞiǾrimi sehven eger siĥr ile itsem taŧbîķ
... (Abdulkadiroğlu, 1999: 476-486)
1.3. Sâlim Efendi Tezkiresi
Nažîm: Ol her dem tâze mîve-i bâġ-ı edânın nâm-ı ĥayat-baħşları Yaĥya'dır.
Źât-ı sütûde-śıfatları perverde-i enderûn-ı şehr-i İrem-nažîri olan dil-berânınıñ lebleri
gûyâ birer kirâs-ı ter ve çeşm ü dîdeleri bâdâm ve sîb-i zeneħdânları tuĥfe-i bâġ-ı bahâ
olup pistânları turunc-ı tâze ile ĥüsn-i leŧâfetde ber-â-ber olan cevâhir-i maǾrifetiñ kânı
Ǿâlem-i dünyânın bâġ-ı cinânı medîne-i kâǿinât-maķbûl şehr-i İstanbul'dandır. Taĥśîl-i
maǾârif-i vefîr ve tekmîl-i Ǿavârif-i keŝîrden śoñra ħâśśaten Ǿilm-i mûsiķîde Ǿalem ve
ol fenn-i Ǿâlî-maķâmıñ üstâdânı miyânesinde müsellem olup nice rûzgâr Ǿilm-i
edvârda gûyiyâ felekle bile devr ü güźerân ve ol Ǿilmiñ ħâce-i cihânı olup velvele-i
nâmı tâs-ı felegi leb-rîz-i âvâze-i nâm u şânı eyleyen üstâdlardandır. Źât-ı daķâyıķşinâsı ol fenn-i bî-hem-tâda şu rütbe śâĥib-i mahâretdir ki ħâlâ âġâze olunan maķâmlardan bir maķâm yoķdur ki ol ser-defter-i erbâb-ı ŧıbâǾ anda bir vâfir beste vü semâǾî
iĥtirâǾ etmemiş ola. Nuķûş-ı mecmûǾa-i enâm kâr-ı nâzik-reftârları ile taĥśîl-i revnaķ-ı
tâm ve nâm u nişânı şiǾr ü mûsiķîde źât-ı vâlâsı gibi Ǿâlî olduġu mâlâ-kelâmdır. Bu
bâġ-ı Ǿâlemde vücûd-ı bih-bûdları bu gûne ter-mîve-i bahâr-ı Ǿirfân-ı bî-ħazân olduġından kendilere medîne-i Ķosŧanŧıniyye'niñ mîve bâzârbaşılıġı ħaŧŧ-ı hümâyûn-ı
şevket-maķrûn ile kendülere tevcîh ü iĥsân olunup ĥâlâ o ħıdmetle çerezlenip dâǾimâ
devlet-i Ǿadâlet-maśîre duǾâda bir pîr-i rûşen-żamîr ve şuǾarâ-yı Ǿaśrımızdan bir şâǾir-i
üstâd-ı muvaffaķ-taǾbîrdir. Evâǿil-i ĥâlinden beri güftâr-senc olduġu maķâl bir yere
cemǾ ü imlâ olunsa birķaç dîvân-ı belâġat-Ǿunvân cemǾ ü peydâ olmaķ bî-merâdır.
Ĥâlâ müretteb dîvânı ve ĥarîr-bâf-ı nesc-i edâsı olmaķ müteǾaźźir olan zemînlerde
ŧabǾınıñ cevlânı olduġından ġayrı yalñız naǾt-ı nebevîde her ĥarfi câmiǾ ber-ķâǾide
müretteb dîvânı vardır. Ĥâśılı vücûdu maĥż-ı bereket bir pîr-i pür-maǾrifetdir. Bu
birķaç güftâr ol şâǾir-i Ǿâlî-miķdârıñ cümle-i âŝârındandır. Âśaf-ı Ǿaśr olan śadr-ı
aǾžam vezîr-i pür-iĥsân ü mükerrem devletli saǾâdetli İbrâhîm Paşa ĥażretlerine verdikleri ķaśîde-i mültezimdendir.
Ķaśîde
Ne gedâyım ne ser ü sâmândayım yâ Rab meded
Pîç ü tâb-ı ġayret-i aķrândayım yâ Rab meded
Yûsuf-ı maķśûdu göster çeşm-i YaǾķûb-ı dile
Zâr u giryân külbe-i aĥzândayım yâ Rab meded
... (İnce, 2005: 670-672)
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Laŧîfe: Mütercem-i meźkûruñ cümle-i leŧâyifindenir ki ol Ǿaśrda şehr-i Edirne'de âvâze-i medâyiĥ-i Ǿâlem-gîri şöhre-i her-şehr ü her-iķlîm olan źât-ı nažîrǾadîm şâǾir-i ŧabîǾat-ı selîm Ħânende-Nažîm Çelebi ki ol vaķtde Ġırbâl nâmına bir
perî-sîmâya hem-âġûş-ı ibtilâ olduġu maĥaller bir meclis-i śafâ-güsterde mütercemi meźkûr ve śâbıķu'ź-źikr Nažîm Çelebi ve maħdûm-ı mezbûr cemǾ olup yârân-ı
śafâ Nažîm Çelebi'den meclise münâsib bir faśl istidǾâ eyleyip Nažîm üstâd daħı
erbâb-ı meclisi źevķ-yâb-ı enfâs-ı ŧayyibesi eyleyip birķaç nâzikâne beste ve semâǾî
âġâze eyleyip gûşlar lebrîz-i feyż-i elhân ve erbâb-ı ülfet bu ġıdâ-yı rûĥânî-i şevķbaħş ile źevķ-yâb-ı śoĥbet-i cân olup âġâze tamâm olduķdan śoñra herkes yer yer
aĥsent naġmesiyle terâne-i istiĥsâna ķıyâm eyledikde mütercem-i mümtâz daħı
medĥ ü ŝenâya nâzikâne âġâz eyleyip "el-ĥaķ Nažîm-i nâdîde-i rûzgârıñ mertebe-i
şânı nice inkâr olunur, ĥaķ bu ki dîde-i inśâf ile nigerân olunsa zümre-i ħânendegânda ġırbâl üstüne gelen ħânendeleriñ eślaĥ u aǾlâsı bir merd-i bî-nažîr ve
mecmûǾatü'l-maǾârif bir źât-ı nâzik-taǾbîrdir" dedikde yer yer aĥbâb leb-rîz-i tebessüm belki cûş-â-cûş-ı ħande olup vâfir zamân bu mażmûn-ı dil-sitân şehr-i Edirne
žurafâsına mâye-i neşâŧ ve ol diyârıñ âlüftegânına ser-mâye-i inbisâŧ olup vird-i
zebânları olmuş idi. (İnce, 2005: 531).
1.4. Tezkire-i Safâyî
Nažîm: Nâmı Yaĥyâ'dır. Nice zamân Ĥalîm taħalluś edip baǾdehû Nažîm'de
âheng-i ķarâr iħtiyâr etmişdir. İstânbûl'dan žuhûr edip evâǿil-i ĥâlinde taĥśîl-i
maǾârif-i bisyâr ile Ǿaśrıñ şuǾarâsından olup Ǿale'l-ħuśûś edvârda bî-nažîr-i rûzgâr
ve terennümât-ı perde-i maķâmâtda śâĥib-iştihâr ve miyâne-i nevâ-perdâzâtda
mümtâz ve ġıbŧa-fermâ-yı ħoş-ħânân-ı ǾIrâķ u Ĥicâz'dır. Cümle-i âŝârından eşǾârı
bî-nažîr ve güftârı dil-pezîrdir. Sürûd-ı ħâmesi terennüm-sâz-ı suħan olduķça
Ǿanâdil-i gülistân ġınâsın verir ve selâset-i güftâr-ı âbdârı lezzet-i bûs-ı lebi dil-ber
śafâsın dimâġ-ı câna işrâb eder. Ĥalâvet-i istimâǾ-ı güftârı miŝâl-i Ǿâlem-i âb-ı ġamfersâ ve eşǾârı mânende-i hevâ-yı iǾtidâl-i bahâra dil-güşâdır. İstânbûl bâzârbaşılıġı
kendüye medâr-ı maǾişet olmaķ üzre tâbîden teveccüh olunup ĥâlâ anıñla ķanâǾat
etmişdir. Ķatı çoķ nažmına muvaffaķ olmuşdur. Bu birķaç beyt-i laŧîf nažm eyledigi
naǾt-ı şerîfdendir.
Taħmîs-i NaǾt-ı Şerîf
Yoġ iken Ǿâlem ü âdem muĥaķķaķ yâ Resûlallâh
Sen olmuşduñ ĥabîb-i ĥażret-i Ĥaķ yâ Resûlallâh
Ne devletdir ķabûl itseñ ķul olmaķ yâ Resûlallâh
ǾUśâta çünki ferdâ sensin eşfaķ yâ Resûlallâh
Saña ķaldı benim de kârım ancaķ yâ Resûlallâh
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Sipihr-i ķurbe źâtıñ oldı ħurşîd-i cihân-ârâ1
Seniñ zîr-i nigîniñdir bütün dünyâ vü mâ-fîhâ
Bu kâra kimde vardır ķuvvet ü ķudret ki bî-pervâ
Sen itdiñ âsumânda mâh-ı bedre eyleyüp îmâ
Beyân-ı muǾcizâtıñla iki şaķķ yâ Resûlallâh
... (Çapan, 2005: 660-666)
1.5. Osmanlı Müellifleri
Nažîm Yaĥyâ Efendi İstânbûlî: NaǾt-gûy-ı bî-nažîr olan bir şâǾir-i şehîrdir.
Mevlidi İstânbûl, ŧarîķatı Mevlevîdir. Zamân-ı iştihârı Sulŧân Meĥmed-i RâbiǾ'den
Sulŧân Aĥmed-i Ŝâliŝ'e ķadardır. Beş yüz śaĥîfeden Ǿibâret maŧbûǾ dîvânınıñ hemân
ŝülüŝânı nuǾût-ı şerîfeden Ǿibâretdir. Esâtiźe-i üdebâdan bir źât Dîvân-ı Nažîm
ĥaķķında: O dîvân degil, bir berât-ı ġufrândır, buyurmuşlar ki el-ĥaķ pek ŧoġrıdır.
Mûsiķîde yed-i ŧûlâ śâĥibi idi. "Didi yâ Ĥay göçdi Yaĥyâ-yı Nažîm" mıśraǾınıñ
delâlet itdigi 1139 târîħinde Edirne'de vefât eyledigi Teźkire-i Faŧîn'de muĥarrerdir.
Faķaŧ merķadine dâǿir Edirne'de yapılan taĥarriyâta raġmen bulunması mümkin
olamamışdır.
NaǾt-ı şerîfinden:
Âfitâb-ı śubĥ-ı mâ-evĥâ ĥabîb-i kibriyâ
Mâh-tâb-ı şâm-ı ev-ednâ ĥabîb-i kibriyâ
Cevher-i kül tâb u sûz-ı mihriniñ pervânesi
ŞemǾ-i bezm-i leyletü'l-İsrâ ĥabîb-i kibriyâ
... (Tâhir, 2000: II/452-453)
1.6. Tezkire-i Şu'arâ-yı Mevleviyye
.. Ve Bâzârbaşı Nažîm
Târîħ: Rûĥ-ı neşâŧı eyledi śadr-ı beķâda cây-gâh
.. Ve daħi bu Nažîm'uñ nâmı Yaĥyâ olup muķaddemâ Ĥalîm taħalluś iderdi.
Soñra Neşâŧî Ĥaźretlerinüñ istifâża-i envâr-ı taǾlîmlerine mažhar olduķda Nažîm
buyurılup berekât-ı telemmüźleriyle bir şâǾir-i zor-âver-i rûzgâr olmışdur ve ħâśśaten kemâlini Neşâŧî Dede'nüñ ĥüsn-i nažarlarından bilüp
Beyt: Nažîm-âsâ nola ġarrâlanursam ĥüsn-i ŧabǾımla
Begendürdüm Neşâŧî gibi bir üstâda eşǾârı
diyü iftiħâr iderdi. Biñ yüz otuz ŧoķuz cemâziyyü'l-ûlâsında vefât itmişdir. (Genç,
2000: 490-491).

1

Aldığımız kaynakta burada "cihan yâ Resûlallâh" yazılmıştır; ancak doğrusu bu şekilde olacaktır.
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1.7. Sicill-i Osmânî
Nažîm Yaĥyâ Efendi: İstânbûlîdir. ǾArżî Meĥmed Dede'den inâbe idüp Mevlevî olmuşdur. Mûsiķî-ħân olup Sulŧân Meĥmed Ħân-ı RâbiǾ ĥażretleri Ķuruyemişçi-başılıġını iĥsân buyurmuşdur. Seksen yaşında iken 1139 Cemâziyyü'l-âħirinde
fevt oldı. ŞiǾr ü inşâda aķrânı nâdir ü mûsiķîde mâhir idi. Dîvân-ı şiǾri vardır. (Süreyyâ, 1311: IV/568).
1.8. Vekâyiü'l-Fuzalâ
Nažîm: Nažîm İstânbûlî Yaĥyâ Çelebi'dir. MaǾârifi ǾArżî Dede Efendi'den aħź
itmişdir. Merĥûm cennet-mekân firdevs-âşiyân Sulŧân Meĥmed Ħân ĥażretleri
ĥużûrında Ǿilm-i mûsiķîde teǾarrüfi ŝâbit olmaġile ħaŧŧ-ı hümâyûn ile müǿebbedâ
ķurıyemiş bâzâr-başılıġı iĥsân olunmuşdur. Biñ yüz oŧuz ŧoķuz cemâziye'lâħiresinde fevt oldı. Merĥûm-ı mezbûr maǾârif ile meşhûr şiǾr ü inşâda aķrânı nâdir
fenn-i mûsiķîde daħi mahâreti žâhir pîr-i muǾammer śalâĥ-ı ĥâl ile muħammer sinni
Ǿuķde-i ŝâmine ķarîb pîr-i münevverü'l-meşîb idi. Müretteb ve mükemmel dîvân-ı
nuǾût ve dîvân-ı eşǾârı vardır. Bu ebyât andan numûne-dârdır. Ez-ķaśâǿid:
Ĥıżr-ı endîşe olup vâdî-i maǾnâda refîķ
ǾAzm-i râh eyledim Allâhu veliyyü't-tevfîķ
Âsiyâb-ı süħanı kendüme ben döndiricek
Eyledim ħırmen-i endîşede śad-fikr-i daķîķ
... (Şeyhî, 1989: III/742-745)
1.9. Fatîn Tezkiresi
Beyt: Nažîm-âsâ nola ġarrâlanursam ĥüsn-i ŧabǾımla
Begendürdüm Neşâŧî gibi bir üstâda eşǾârı
Nâžım-ı mûmâ-ileyh Yaĥya Nažîm Efendi MaǾlûm-ı şeyħ ü şâb olan Şeyħ
Neşâŧî Efendi merĥûmuñ şâkirdân-ı śâĥib-Ǿirfânından olup maĥrûsa-i Edirne'de biñ
yüz otuz ŧoķuz târîħinde Ǿâzim-i dâru'n-naǾîm olmuşdur. Mûmâ-ileyh her ne ķadar
aśĥâb-ı nažm u süħandan ise de işbu bâlâda keşîde-i silk-i süŧûr olan beytinden
başķa eşǾârına nažar-yâb olunamamışdır (Fatîn, 1271: 415-416).
1.10. Tayyâr-zâde Atâ Tarihi
Nažîm Efendi NaǾt-gû: Meĥmed Ħân-ı RâbiǾ ve Süleymân Ħân-ı Ŝânî ve
Aĥmed Ħân-ı Ŝâlis aǾśâr-ı Ǿaliyyesinden enderûn-ı hümâyûnda kîlâr-ı ħâśśada
nevbetçi-başı oldıġı ĥalde bâzâr-başılıķ nân-pâresiyle çerâġ olan Ķâsımpaşalı
naǾt-gû Nažîm Efendi sarây-ı hümâyûna dâħil olmasıyla berâber taĥśîl-i Ǿilm ü
maǾrifete verziş iderek aśĥâb-ı fażl u kemâlden žurefâ-yı şuǾarâdan lalası yaǾnî
mürebbîsi olan źâtıñ teşvîķ u himmetiyle az zamânda Ǿulûm-ı ǾArabiyye'den aħz-ı
icâzet ve Fârisî'yi taǾallümle tetmîm-i maǾrifet itdigi eŝnâda bulundıġı kîlâr-ı
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ħâśśa ķoġuş aġalarına maħśûś olup erbâb-ı istiǾdâd u ķavâbile iĥâle olunagelen
mertebe ŧaķımı meǿmûriyetlerinden birisini ve nevbetçi-başılıķ gedigini iĥrâz ve
bu cihetle iktisâb-ı ĥayŝiyyet ü iĥtiyâz itdikden śoñra kendi ŧalebine mebnî müstevfî nân-pâre ile çerâġ olaraķ enderûn-ı hümâyûnda iken tanžîm ü inşâda başladıġı nuǾût-ı şerîfeye ĥîn-i devâmında baǾżı işâret-i maǾneviyye ile ĥacc-ı şerîfe
Ǿazîmetinde ħâk-i Ǿatebe-i şefâǾat-kevkebe-i Ĥażret-i Risâlet-penâhîye rû-mâl
olmaķ şerefiyle müşerrefen Medîne-i Münevvere'de ârâm-sâz-ı iftiħâr oldıġı
eŝnâda bir gice tanžîm ü tesvîdine muvaffaķ oldıġı bir ķıŧǾa naǾt-ı şerîf-i Nebevî'niñ teleźźüź-i teşekkür ü tefaħħurıyla ħâba vardıķda kendüsini ĥužûr-ı
Ĥażret-i Risâlet-penâhîde dest-beste-i taǾžîm olaraķ rüǿyetle müstaġraķ-ı sürûr u
mefħaret gördükde lisân-ı merĥamet-Ǿunvân-ı Ĥażret-i Seyyid-i Kâǿinâtdan "Bu
aħşâmki naǾtıñ da güzel olmuş" iltifât-ı hümâyûn-ı Cenâb-ı Peyġamberîsi śudûrına nâǿiliyyetle bîdâr olduķda müǿeźźin efendi câmiǾ-i şerîfiñ minâresinde henüz
müsvedde olup tebeyyüż ve hiç ferde Ǿarż u teblîġe vaķt olamayan naǾt-ı şerîf-i
meźkûrı Ǿaķîb-i "eś-śalât"da bülend-âvâz ve kemâl-i tefâħur ve âb u tâb u iǾzâz ile
ķırâǿata âġâz itmekde oldıġına taǾaccüb itmekde iken müǿeźźin efendi tekmîl-i
ķırâǿat-ı ezân-ı Muĥammedî ile minâreden nâzil ve mûmâ-ileyh Nažîm Efendi
müǿeźźin efendiniñ müvâcehesine ŧoġrı Ǿazîmete ve müǿeźźin efendi mûmâileyhe teveccühe müttehî ve mâǿil ve "es-selâmu Ǿaleyküm Nažîm Efendi" deyü
bir bilmedigi müǿeźźin efendiniñ muǾârefe-i sâbıķası var gibi selâmına nâǿil olduķda taǾaccübi tezâyüd itmesiyle mütefekkir ü ĥâyir olmasına muķâbeleten
müǿeźźin efendi "bu gice Śâĥib-i SaǾâdet Efendimiz Ĥażretleri baña sizi gösterdi
ve aħşâmdan inşâd buyurılan ve henüz müsvedde olan naǾt-ı şerîfi taǾlîm ve
maķbûl-i hümâyûnları oldıġını iǾlânen ve tebşîren minârede ķırâǿatını fermân ve
tefhîm buyurdılar. MaǾlûmuñuz olsun, ben de sizi tebşîr iderim" deyü ħatm-i
kelâm eylemiş oldıġı kendüsinden ve bażı rüfeķâsından işidildigi bir mecmûǾada
görülmüş idi. Bu cihetle Türk şuǾarâsınıñ en nâzük ve edîb ve memdûĥlarından
bulundıġından teberrüken ve teyemmünen mûmâ-ileyhiñ âŝârından sâǿirlerinden
ziyâdece münâcaǾât ve nuǾût ve ġazelleriñ buracıġa dercine ibtidâr olundı.

(MefǾûlü MefâǾilün MefâǾîlün FaǾ)
(MefǾûlü MefâǾilün MefâǾîlün FeǾûl)
Ey şefķat ü Ǿafv-ı lücce-i emvâcî
Baħşâyiş-i cürm ol lücceniñ emvâcı
Ķıl ĥâcetini Nažîm-i zârıñ da ķabûl
Ey şâh u gedâ yegân yegân muĥtâcı2

2

Verilen bu örnek metin, divan nüshalarında bulunmamaktadır.
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NaǾt

(FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün)
1

Meryem-i fikrim olup ĥâmile-i feyż-i Ħudâ
Doġdı gehvâre-i ŧabǾımda Mesîĥ-i maǾnâ

2

Benem ol micmere gerdân-ı şebistân-ı hüner
Kâm-ı Ǿâlem nefeħât-ı süħanımla bûyâ
... (Arslan, 2010: IV/279-367)

2. YAHYÂ NAZÎM'İN HAYATI VE SANATI
2.1. Hayatı
Yahyâ Nazîm, kaynakların tamamının belirttiğine göre İstanbulludur. İstanbul'un Kumkapı semtinde Gedikpaşa'da doğmuştur. Gençliğini de yine burada
geçirmiş ve "Gedikpaşalı Nazîm" olarak tanınmıştır. Yalnızca Atâ Bey onun Kasımpaşalı olduğunu belirtmiştir. Doğum tarihiyle ilgili net bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak ölüm tarihinin 1727 oluşu ve Sicill-i Osmânî'de geçtiği üzere vefat
ettiğinde seksen yaşında olduğu bilgisi bize 1649-1650 yıllarını vermektedir.
(İpekten, 1997: 142)
Asıl adının Yahyâ olduğu kaynakların genelinde geçmektedir. Sadece İsmail
Belîğ adını Mustafa, lakabını da Kürkçübaşızâde diye kaydetmektedir. İlk mahlası
"Halîm"dir. Daha sonra Neşâtî tarafından kendisine "Nazîm" mahlası verilmiştir.
Tiz bir sese sahip olduğu bilinen Nazîm, sesinin güzelliğinden dolayı "Hânende
Nazîm" olarak da anılmıştır. Aynı mahlası kullananlardan ayırmak için kendisine
"Nazîm Yahyâ Çelebi" denilmiştir. Çok sayıda na't türünde eser vermesinden dolayı
"Na't-gû" sıfatıyla da meşhur olmuş ve yine yaptığı işten dolayı "Pâzârbaşı" namıyla da anılmıştır. Nazîm kelimesi "fe'îl" veznindedir ve bu sîga mübalağalı ism-i fâil
yapmak için kullanılır. Yani nazîm, "çokça nazmeden" anlamına gelmektedir.
Divanında geçen bir tarih manzumesine göre babası Ali Çelebi isimli bir kişidir. Şiirde babasıyla ilgili fazla bilgi vermemiş sadece onun ölümünden duyduğu
üzüntüyü dile getirmiştir. Babası Ali Çelebi 1103/1691 yılında yani Nazîm yaklaşık
41-42 yaşında iken vefat etmiştir. Söz konusu manzume şu şekildedir:
1
Meded meded pederim riĥlet itdi dünyâdan
Ĥayât-ı cismime bâdî vücûdumuñ sebebi
2

Beni ġarîb ķodı bu sarây-ı fânîde
Beķâda kevŝer ü ĥûr-ı cinân olup ŧalebi

3

Baña ĥayâtı ile ķadr ü Ǿîd idi şeb ü rûz
Diliñ cemâli idi mihr-i rûzı mâh-ı şebi
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4

Cihânda kimseyi âzürde-ħâŧır eylemedi
Dem-i tehevvür anıñ ĥilm ü rıfķ idi ġażabı

5

Ħayâl-bâz-ı ecel çeşm-i câna gösterdi
Verâ-yı perdeden âħir bu naķş-ı bü'l-Ǿacebi

6

Nice yanup cigerim câna düşmesün âteş
Ĥarâretiyle olup dil-figâr ü ħuşk-lebi

7

Devâ-yı şerbet ü maǾcûn ile o merĥûmuñ
İzâle olmadı feryâd u ĥayf tâb u tebi

8

Nažîm girye-künân fevtine didim târîħ
"Cihânda kevŝer içe dem-be-dem ǾAlî Çelebi" (1103)

Babasının vefatından yaklaşık 12 sene kadar sonra 1115/1703 yılında da annesini kaybetmiştir. Annesinin ismi bilinmemekle birlikte müşfik olarak vasıflandırdığı annesinin vefatına düştüğü tarih manzumesi şu şekildedir:
1
Eyledi Ǿazm-i beķâ dâr-ı fenâdan umarım
Mâder-i müşfiķamı ħoş ŧuta Rabb-i Ǿizzet
2

Nûr-ı îmân ile Ķurǿân ide ķabrin rûşen
Menzili cennet ola hem-demi ĥûr-ı cennet

3

Didi târîħ-i vefâtın el açup Ĥaķķ'a Nažîm
"Rûĥına vâlidemiñ eyle ilâhî raĥmet" (1115)

Nazîm'in kaç kardeşi vardır, varsa kimlerdir, bu bilgilere de sahip değiliz.
Sadece 1119/1707 yılında vefat eden Hüseyin isminde bir kardeşine şu manzumeyle tarih düşmüştür:
1
Ĥaķ ķarındaşım Ĥüseyn'iñ ķabrini pür-nûr ide
Eyleyüp ârâm-gâh-ı rûĥını ħuld-ı berîn
2

ǾAzm-i Ǿuķbâ eyledikde didi târîħin Nažîm
"Bezm-i cennetde ola hem-dem Ĥüseyn'e ĥûr-ı Ǿîn"

(1119)

Nazîm'in eğitimiyle ilgili ayrıntılı bilgiler yoktur ancak iyi bir eğitim aldığı
ortadadır. Şiir ve musikiye kabiliyetli olduğu anlaşılması üzerine genç yaşlarda
Enderun'a alındığı ve öğrenimini burada yaptığı bazı kaynaklarda zikredilmektedir. Arapça ve Farsçayı öğrenmiştir. Öğrenimi bittikten sonra sarayda çeşitli gö-
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revlerde bulunmuştur. Bir ara kilâr-ı hâssa nöbetçibaşılığına getirilmiştir. Daha
sonra kendi isteği ile saray dışında bir göreve geçmiş ve ömrünün sonuna kadar
İstanbul pazarbaşılığı görevini sürdürmüştür. Nazîm, maddi olarak çok da iyi bir
hayat geçirmemiştir. Bazı şiirlerinde maaşının azlığından şikâyet etmiş ve kaside
sunduğu kişilerden kimi zaman ihsan talep etmiştir.
Yahyâ Nazîm'in tarikat mensubiyeti noktasında da çeşitli görüşler ve bilgiler
vardır. Bursalı Tahir ve Mehmed Süreyya onun Mevlevi olduğunu söylemektedirler. Galata Mevlevihanesi şeyhi Arzî Dede'ye intisab ederek şiir ve musiki bakımından ilerlediği, şeyhinin ölümü üzerine Edirne'ye giderek Neşâtî Dede'ye intisap edip sohbetlerinde bulunduğu rivayet edilmektedir. Nazîm'in, Neşâtî Dede tarafından Edirne Mevlevihanesinin tamiri üzerine söylediği tarih manzumesine
bakacak olursak bir dönem Edirne'de bulunduğunu da görüyoruz. Bu dönemde
Edirneli Fâizî ile de aynı şuarâ meclisine iştirak etmiş, bu meclislerde şairliği ve
musikişinaslığı ile ilgi toplamıştır. Yine İstanbul'da mı yoksa Edirne'de mi olduğu
net olmamakla birlikte bir hayır sahibinin bir Mevlevi tekkesinde yaptırdığı çeşme için düştüğü tarihte Mevlana vurgusu dikkat çekicidir:
1
Mekrümet-pîşe ŝevâb-endîşe śâĥib-ħayr u cûd
ǾÂŧıfet-güster seħâ-perver kerîm ü kâmrân
2

YaǾni âġâ-yı Meĥemmed-nâm u memdûĥu'l-ħıśâl
Sâbıķâ gencûr-ı śadr-ı aǾžam-ı devr-i zamân

3

Ħânķâh-ı Mevlevîde ŧarĥ-ı şâdurvân idüp
Dehre her fevvâreden âb-ı ĥayât oldı revân

4

Tekyede bu kâr-ı ħayrı itdi icrâ ecrini
İki Ǿâlemde vire aña Ħudâ-yı MüsteǾân

5

Âb-ı śâfı ħoş-güvâr u rûĥ-baħş u dil-güşâ
Ĥavż-ı mâl-â-mâliniñ leb-teşnesi pîr ü cüvân

6

Lûlesi Ǿayn-ı zülâl-i zindegânîdir anıñ
Dem-be-dem nûş eyleyen aĥbâba olsun nûş-ı cân

7

Oldı bu fevvâre-i dil-cûya târîħ ey Nažîm
"Aķdı rûĥ-ı pâk-i Mevlânâ içün şâdurvân" (1112)

Nazîm Beşiktaş, Yenikapı, Kasımpaşa semtlerinin Mevlevi dergâhlarının
şeyhlerine de vefat tarihi düşmüştür.
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Neşâtî'nin, onun Halîm olarak kullandığı mahlasını Nazîm olarak değiştirecek
kadar üzerinde etkisi olduğu aşikârdır ancak bu bir üstad-tilmiz ilişkisi dahilinde mi
gelişmiştir yoksa mürid-mürşid ilişkisi çerçevesinde mi bilemiyoruz. Şiirlerinde
Mevlevilikle ilgili unsurları çokça kullanması, Mevlana ile ilgili aşırı hürmetli ifadeleri onun Mevlevilikle sıkı bir ilişki içinde olduğunu göstermektedir. Ancak Mevlevi şairleri konu edinen, ulaşabildiğimiz hiçbir Osmanlıca kaynakta Mevlevi şairler
arasında zikredilmemiştir. Esrâr Dede tezkiresinde kendisine ayrı bir bölüm açılmamış, sadece Neşâtî ile olan ilişkisi bağlamında adı geçmiştir. Mevlevilikle ilişkisinin şiir ve musiki üzerinden olması ve bir bağlı olarak değil de yalnızca ilgi ve
sevgi noktasında kalması da ihtimal dâhilindedir.
Nazîm'in, Hazreti Peygamber'e olan sevgisi ve na't türünde kaleme aldğı şiir
miktarının çokluğu, hakkında bazı menkıbelerin ortaya çıkmasına da yol açmıştır.
Bunlardan birisi, benzerinin Nâbî için de anlatıldığı şu olaydır: Nazîm, Medine'de
bulunduğu sıralarda bir gece bir na't yazıp temize çekemeden uyuyor. Rüyada kendisini Hazreti Peygamber'in huzurunda görüyor ve ondan "bu akşamki na'tın da güzel olmuş" iltifatına mazhar oluyor.
Nazîm, sabahleyin uyandığında gece yazdığı, henüz kimseye okumadığı hatta
temize bile çekemediği na'tını müezzinin minarede sabah ezanından sonra okumaya
başladığını duyuyor. Hayretler içinde camiye, müezzini görmeye doğru giderken
yolda müezzinle karşılaşıyorlar. Müezzin, kendisini "es-selamu aleyküm Nazîm
Efendi" diye selamlıyor. Nazîm, daha önce hiç tanımadığı bu kişinin kendisini sanki
tanıyormuşçasına ismiyle selamlamasını duyunca iyice şaşırıyor. Bunu gören müezzin de gece rüyasında Hazreti Peygamber'i gördüğünü, kendisine bu şiiri onun
öğrettiğini ve şairini kendisine gösterdiğini, şiiri minareden okumasını buyurduğunu söylüyor.
Bir diğer menkıbe de Nazîm'in gençlik yıllarıyla ilgilidir. Buna göre Nazîm
gençlik yıllarında Kumkapı meyhanelerinden çıkmazmış. Yalnız üç aylarda ağzına
bir damla bile içki koymaz, ama bayram gelince yine eski haline dönermiş. Komşularından biri de Nazîm'in bu halini iyi görmez hakkındaki olumsuz bakış açısını dillendirirmiş. Hatta bir gün o civarda oturan bir şeyhe şikâyette bulunmuş. Şeyh de o
kişiye Nazîm hakkında kötü şeyler söylemekten vazgeçmesini, Nazîm'in bir gün
tövbekâr olup manevi dereceler kat edeceğini söylemiş.
Bir gece o kişi rüyasında bir tellalın elindeki bir kâğıdı "Bin altına!" diye haykırarak sokak sokak dolaştırdığını görür. Kâğıtta Nazîm'in "Âfitâb-ı śubĥ-ı mâ-evĥâ
ĥabîb-i kibriyâ" şeklinde başlayan na'tı yazılı imiş. O kişi, ki bir tacir olduğu söylenmekte, bunu görünce değerinin beş misli ücret verip o kâğıdı almak ister. Fakat
tellal ortadan kaybolmuştur. Tacir tekrar tellalı aramaya koyulur ve bulur. Bu kez
her ne pahasına olursa olsun almakta ısrarcı olur. Fakat tellal, o na'tı Hazreti Peygamber'in çok beğendiğini ve kendisinden bin altına aldığını belirtir.

Yahyâ Nazîm Divanı • 19

Tacir, ağlaya ağlaya uyanır ve Nazîm hakkında söylediklerine pişman olmuştur. Erkenden Nazîm'in evine gider, rüyasını anlatır, kendisinden af diler. Nazîm de
gözyaşları içinde içkiye tövbe eder ve istikamet üzere yaşar.
Nazîm'in tek eseri beş bölümden daha doğru bir ifadeyle beş divandan oluşan
Dîvân-ı Belâgat-unvân-ı Nazîm isimli külliyatıdır. Nazîm ilk divanını 1668 yılında
tertip etmiştir. Bu da onun genç yaşlardan itibaren eser üretmeye başladığını göstermektedir. Yine divanının diğer kısımlarını ilerleyen zaman dilimlerinde telif etmiştir. Divanda na't türünde yazılmış şiirlerin çokluğu aşikârdır. Gerek yaşadığı dönemde gerekse sonrasında Nazîm bu yönüyle meşhur olmuştur. Kaside, gazel, mesnevi, kıta, murabba, muhammes, müseddes, müsemmen, müstezad, terkib-i bend ve
müfred gibi birçok nazım şeklinde örneğe divanda rastlamaktayız. Çok sayıda yazma nüshası olan divan oldukça hacimlidir. Döneminde divanı için "o divan değil bir
berât-ı gufrandır" değerlendirmesi yapılmıştır.
O, kendi ömrünü bir beyitte bir nevi şu şekilde özetlemektedir:
ǾÖmrümi menķabetiñ ħıdmetine vaķf itdim
Ĥâsılı mâdiĥüñim küllü Ǿaşiyyi ve ġadât
On yedinci asrın ikinci yarısı ile on sekizinci asrın ilk çeyreğinde yaşamış olan
Yahyâ Nazîm, padişahlardan IV. Mehmed, II. Süleyman, II. Ahmed, II. Mustafa ve
III. Ahmed devirlerini görmüştür. Uzun denilebilecek bir ömür geçirdikten sonra
1727'de vefat etmiştir. "Dedi yâ hay göçtü Yahyâ-yı Nazîm" (1139) mısra'ı ile ölümüne tarih düşürülmüştür. Vefat ettiği yer ve mezarı hakkında bilgi yoktur ancak
İstanbul'da doğması, yetişmesi, çalışması ve ömrünün hemen hemen tamamını burada geçirmesinden hareketle vefat yeri için de İstanbul tahmininde bulunabiliriz.
Vefat yeri ile ilgili olarak sadece Fatîn Tezkiresi'nde Edirne zikredilmektedir. Ancak bu bilginin de kaynağı yoktur ve Ruşen Ferit bu bilgiye, Fatîn'in Nazîm'den sadece bir beyit alacak kadar sathi bir araştırmaya sahip olması dolayısıyla şüpheyle
yaklaşmak gerektiğini belirtmektedir. (Ferit, 1933: 18)
Kaynaklarda Nazîm mahlaslı başka şairler ile de karşılaşmaktayız. Süreyya
Bey, 1139'da, Edirne'de vefat eden, Neşâtî Dede'nin oğlu olan şair bir Nazîm
Yahyâ'dan daha bahseder ki bunun bir hata eseri olduğu açıktır. Ancak IV. Mehmed
devrinde ün yapmış Nazîm adlı bir sanatkâr daha vardır. İstanbul’da doğup yaşayan, Şeyhülislâm Bahâeddin Efendi’nin Fetva Emini Şeyhzâde Mehmed Efendi’nin
oğlu olan bu Nazîm müderris, hattat, şair ve bestekârdır. Ebûishakzâde Esad Efendi
bu kişinin on beş civarında eser bestelediğini, aynı zamanda hânende olduğunu ve
birçok sazı iyi derecede çalabildiğini söyler. (Uzun-Özcan, 2006: 453)
Bu bölüme Nazîm'in bir kıt'asıyla son verelim:
Rûĥını Ĥaķ şâd ide ol kimseniñ
Ĥaşr ola Ǿâmî ise de ħâś ile
Ben gidicek rûĥumı şâd eyleyüp
Oķuya bir Fâtiĥa iħlâś ile
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2.2. Sanatı
2.2.1. Şairliği
Nazîm, yaşadığı yüzyılda ön plana çıkan şairlerdendir. Daha çok na'tlarıyla
tanınmıştır. Atâ Bey, onun için; "Na't-gûlukda Arab ve Acem ve Türk'de hiç emsâli
görülmemiş olan..." (Arslan, 2010: I/256) diye söz eder. Yine Ziya Paşa da Harâbât
isimli eserinin mukaddimesinde Nazîm'in na't-gûluğu ile ilgili olarak:
Ĥaķķâ ki Nažîm ħoş-edâdır
Vaśśâf-ı Ĥabîb-i Kibriyâ'dır
Hiç kimsede yoķdur ol ŧabîǾat
Bir şâǾire olmadı bu devlet
El-ġıbŧa o pîr-i pâk-râya
Śarf etmedi Ǿömrini hebâya
Ĥaśr eyledi naǾte rûzgârın
Ĥâżırladı gitmeden mezârın (Ziya Paşa, 1311: 66-67)
Yahyâ Nazîm'in hayatı hakkında müstakil bir eser kaleme alan Ruşen Ferit
Kâm, onun şairliği hakkında şu tespitlerde bulunur:
"Nazîm, eski klasik edebiyatın malûm olan rükünlerindendir. Diline ve kalemine hâkim divan edebiyatının icab ettirdiği bilgilerin hepsine vâkıf olan şair
Nazîm de, arkadaşları gibi mazmun etrafında dolaşmak iptilasından dolayı, yürekten ziyade kafaya hitab eden zümrenin ileri gelenlerindendir. His ve hayal tezgahında dokuduğu kumaşların hepsindeki renkleri, nakışları o devrin modasına uydurmuştur. Çünkü rengi, nakşı başka türlü olan kumaşlara, o zamanlarda kimse kıymet
vermezdi. İşte Nazîm'in faal kafası, cevval zekası da eserlerini daima o modellere
göre yapmış, muvaffak olmuştur.
Nazîm, şiirde şöhretinin en büyük kısmını söylediği naatlere borçludur. Divanının hemen hemen üçte ikisini söylediği naatler teşkil etmektedir.
...
Peygambere karşı yüreğinde çok derin bir aşk duyan Nazîm, bu aşkın mahsus
bir şekli demek olan naatlerinde hakikaten büyük bir kudret göstermiştir. Bununla
beraber şair, şöhret kazanmasını mucib olan bu eserlerinin bazılarını hoşa gitmeyecek bir çığırda, yani kaside tarzında yazmıştır.
Nazîm, bu vadiyi ihtiyar ile gür ve coşkun bir şelale gibi bütün maniaları ezerek, aşarak, akması lazım gelen sözlerini sun'î kanallardan akıtmak, dar, mahdut
yollardan geçirmek suretile, ruhundaki huruşun ahengini ihlal etmiştir.
Nazîm, gazel vadisinde de zamanın muvaffak olmuş şairlerindendir (Ferit,
1933: 23-24)."
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Haluk İpekten de Nazîm'in şiiriyle ilgili bazı değerlendirmelerde bulunmuştur:
"Nazîm, kasidede Nef'î'yi kendisine üstad tanımıştır. Bu şaire nazireler söylemiş ona yetiştiğini, hatta onu geçtiğini iddia etmiş ise de kendisi kasidede Nef'î'nin
ancak bir taklitçisi sayılabilir. Gazelde Neşâtî'nin te'siri altındadır. Birçok gazellerini tanzîr ettiği gibi divanının birçok yerinde de ondan üstad olarak bahsetmektedir.
Ayrıca şairin ölümüne ve şeyhliğini yaptığı Edirne Mevlevîhânesinin tamirine tarihler söylemiştir. Nazîm gazelde na'tlerinden ayrı bir hususiyet gösterir. Onlardaki
dinî ve uhrevî hava gazellerinde yoktur. Gazelleri daha dünyevîdir. Tasavvuf vadisinde olanları da bulunmakla beraber, gazellerinin çoğu dinden ve tasavvuftan uzak,
rindâne ve âşıkâne şiirlerdir. Nazîm'de daha ziyade şerîate bağlı bir mutasavvıflık
olduğu görülür. Onun asıl ehemmiyetli tarafı müsteşrik Gibb'in işaret ettiği üzere
na't ve gazellerinden ziyade divan edebiyatında dörtlüklerin inkişafı ile meydana
gelmiş olan ve halk edebiyatındaki türkünün muâdili bulunan şarkı nev'ini ilk deneyenlerden olmasıdır. Nazîm daha evvel yetişmiş ve muasırı olan şairlerin divanlarında bulunmayan bu nev'e bir başlangıç olarak dokuz şarkı yazmıştır. Çok basit kelimeler, düzgün ve açık bir ifade ile kaleme alınan bu şarkılar, daha sonra şarkı tarzının hakiki üstadı sayılan Nedim'in mükemmel, şen ve şuh şarkılarının öncüleri
sayılabilir (İpekten, 1997: 143)."
Nazîm, kendi şiiriyle ilgili görüşlerini de bazı beyitlerde belirtmiştir. Nazîm
kendisinin hüsn-i edâ sahibi bir şair olduğunu düşünür ve bunu farklı şiirlerinde belirtmiştir:
Ŧarĥ-ı süħanda ĥüsn-i edâda ġarîbdir
ŦabǾıñ Nažîm ġayre seniñ eylemem ķıyâs
Nažm-ı nažîm sâde-Ǿiźâr olsa vechi var
Ĥüsn-i edâsı ġâliye vü ġâze istemez
Derc idüp ĥüsn-i edâyı vaśf-ı laǾliñde Nažîm
Dürc-i ŧabǾ-ı gevher-efşânında pinhân eylemiş
Şair, sözünde ruh olduğunu, şiirine feyz-i İlahi'nin rüzgârının taraf taraf erdiğini ve taze bir söyleyişe kavuştuğunu belirtir:
Süħan ĥayât bulur laǾl-i yâr vaśfında
Sözümde rûĥ var o çeşme-sâr vaśfında
Oldı ĥadîķa-i süħanım sebz u ter Nažîm
İrdi nesîm-i feyż-i İlâhî ŧaraf ŧaraf
Sözün efendisi olduğunu, manalar köşkünde divanının sürekli kalmasında bir
mahzur olmayacağını söyler:
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Eyvân-ı maǾânîde hem-vâre Nažîm-âsâ
Mîr-i süħanım ĥaķķâ dursa nola dîvânım
Hünerli bir şair veaynı zamanda nazmın Haydar-ı Kerrar'ı olduğunu iddia
eder:
Ĥaydar-ı Kerrâr'ıdır nažmıñ Nažîm-i pür-hüner
Źü'l-fiķâra tîġ-ı kilki çekdi ŧabǾı düldüle
Tîġ-ı kilk ü eblaķ-ı ŧabǾ ile Ĥaydar'dır Nažîm
Bu hüner bir Zü'l-fiķâr u bir de Düldül'den gelür
Tabiatı, şair yaratılışlılığıyla ilgili yine birçok beyitte övgü dolu sözler söyler.
Şair olabilmek için tabiatının, kabiliyetinin mührüyle Süleymanlık ettiğini, şöhretinin dünyayı tuttuğunu, söz söylemede yektâ, her vadide fen sahibi olduğunu dile
getirir:
İtmedikçe mühr-i ŧabǾıyla Süleymânlıķ Nažîm
Ķulle-i ķâf-ı süħanda kimse Ǿanķâlanmadı
Cebhesinde berķ urur nûr-ı śabâĥu'l-ħayr-ı feyż
Ŧutdı dehri gün gibi ŧabǾ-ı Nažîm'iñ şöhreti
Ŧûŧî-i ŧabǾımı şeker-efşân-ı şevķ ider
Her bir nažarda âyine-i rûy-ı Muśŧafâ
Yektâ-süvâr-ı Ǿarśa-i nažm itmiş ey Nažîm
Vaśf-ı ruħında ŧabǾımı çâlâk idüp o şûħ
Ķalursa zûr-ı endîşeyle böyle Rüstem-i ŧabǾım
Nažîm-i pür-hüner-veş dehre nâmın dâstân eyler
Nažîri Ǿaksidir âyîne-i tekellümde
Zebân-ı ŧûŧî-i ŧabǾım süħanda yektâdır
Memlû yine cevâhiri dehre niŝâr iken
ŦabǾım Ǿaceb ħazîneye gencûrdur henüz
Nola peyrevlik itse bu zemîn-i dil-keşe ŧabǾı
Nažîm-i pür-hüner zîrâ ki her vâdîde fenlenmiş
ŦabǾıñ Nažîm olsa nola reşk-i Ǿârifân
TaǾbîr tâze-lehce bülend ü süħan laŧîf
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Lehce-i şîrîn ile ŧabǾ-ı ħoş-elĥânıñ Nažîm
Murġ-zâr-ı gülşen-i mînâda bülbül mi degil
İtmiş mey-i tecellî-i feyż ile pür-ħurûş
ŦabǾ-ı Nažîm'i Ŧûr-ı süħanda kelîm iden
Şirin-eda sahibi bir ehl-i sühan, üstad odur ve icazda rütbe sahibidir:
Vaśf-ı dehân-ı dilberi şîrîn-edâ ile
Ancaķ Nažîm gibi bir ehl-i süħan bilür
Ŧarĥ-ı süħanın ġayre ķıyâs itme Nažîmiñ
Fenninde kişi ĥaķ bu kim üstâd gerekdir
Süħanda siĥr iderek buldı rütbe-i iǾcâz
Bu fen Nažîm'e musaħħar mıdır nedir bilmem
Ehl-i nazmın ağzının suyu akar onun şiirinin karşısında, renkli nazmında tanıdık kelimelerle yeni anlamlara ulaşmıştır, şiirde akranı yoktur, her satırında nice
hayat bahşeden çeşmeler vardır, şiirine söz söylenmez ve şiirinin benzeri yoktur, şiiri hikmet hazinesidir, nazmı bir tesbih gibi elden düşmese yeridir:
Aġzınıñ śuyun aķıtdıñ ehl-i nažmıñ ey Nažîm
Mîve-i şiǾr-i laŧîfiñde nedir bu çâşnî
Nažîm aġzı śuyın ħaśma aķıtdı mîve-i nažmıñ
Bu bâġa urmadı kimse daħi böyle ķalemden yeg
Dîde-i bîgâne görmezse Ǿaceb mi ey Nažîm
Nažm-ı rengîniñde elfâž-âşinâ maǾnâ-ġarîb
Bu şiǾr-i pâki görsünler füsûn-kârân nažm içre
Nažîm-i sâĥiriñ var ise aķrânında bulsunlar
Şâhid-i nažm-ı Nažîm olsa sîne-pûş nola
Her süŧûrında nice çeşme-i ĥayvân bulunur
ǾIķd-i leǿâl dinse revâ nažmıña Nažîm
Silk-i beyâna gevher-i maǾnâ keşîdedir
Nažîm eşǾârıña her vech ile söz yoķ nažîr olmaz
Bu tâze ŧarĥ ile ĥaķķâ bu nažm-ı dil-güşâ birdir
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Beźl eyle Nažîmâ güher-i nažmı cihâna
Genc-i ĥikem ü feyż-i Ħudâ-dâd dükenmez
Nažîmâ cevher-i maǾnâ ile bir silk-i raǾnâdır
Dür-i nažmım revâdır düşmese tesbîĥ-vâr elden
Cem için kadehi neyse onun da nazmı kendisi için odur, anlamları diriltmede
İsa sıfatlıdır, onun nutkunun şöhreti âleme yayılsa bunda ne var, eserleri zaten cihan
mülküne güneş gibi yayılmıştır, nutku hasetçilerin içini kıskançlık ateşiyle yakmaktadır:
Nažîmi itse nola feyż-i nuŧķı Ǿâlem-gîr
Ki şöhret-i Cem'e câm-ı cihân-nümâ yetişür
ǾÎsî-śıfat iĥyâ-yı maǾânîde Nažîmâ
Bu nuŧķ-ı revân-baħş ile iǾcâz-dem olduķ
Şöhret-i nuŧķ-ı Nažîm olsa nola Ǿâlem-gîr
Gün gibi dutdı cihân mülkini âŝârı tamâm
Derûn-ı ĥâsidi pür-dâġ-ı reşk ider nuŧķum
Bu âteşîn dem ile lâle-zâr vaśfında
Nazîm belki de en çok Neşâtî gibi bir üstâda şiirini beğendirmiş olmakla gurur
duymaktadır:
Nažîm-âsâ nola ġarrâlanursam ŧabǾ-ı şûħumla
Begendirdim Neşâŧî gibi bir üstâda eşǾârı
Şair, bir kasidesinde kendini, şiirini şu ifadelerle tanımlamakta ve övmektedir:
Benem oǾârif-i yektâ-yı maǾrifet-pîşe
Benem o nâŧıķa-perdâz şâǾir-i pür-nûr
Benem o nâžım-ı ġarrâ ki bulmaya ĥussâd
Sözümde her ne ķadar diķkat itseler de ķuśûr
Benem o ŧûŧî-i mirǿât-ı śûret ü maǾnâ
Benem o bülbül-i śad-dâstân-ı bâġ-ı şuǾûr
Kelîm-i ŧavr-ı beyânım ki oldı her süħanım
Sipihr-i Ǿâlem-i maǾnâda gün gibi meşhûr

Yahyâ Nazîm Divanı • 25

Kilîd-i genc-i maǾânî elimde ħâmemdir
ŦabîǾatimdir o gencîneye benem gencûr
Bu âb u tâb ki var nažm-ı âteşînimde
Revâdır olsa eger reşk-i Śâǿib ü Şâpûr
Ĥadîķa-i süħana bülbül-i ħoş-âvâzım
ǾAceb mi ħâŧıra itse bu nûr terâne ħuŧûr
Yine bir başka şiirinde:
Bi-ĥamdillâh zamânıñda benem ol şâǾir-i mümtâz
Ki şiǾrim reşk-i nažmım nâžım-ı Hind ü Śıfâhândır
O yektâ şeh-süvâr-ı śaĥn-ı Ǿirfânım ki cevlânda
Semend-i ŧabǾıma deşt-i taĥayyül teng meydândır
ǾAceb mi źü'l-fiķâr-ı ħâmeye dest ursa bî-pervâ
Ki ŧabǾım ĥaydar-ı düldül-süvâr-ı śaĥn-ı Ǿirfândır
Ben ol gevher-fürûş-ı çâr-sûy-ı mülk-i maǾnâyım
Ki dürr-i pâk-i nažmım zîb-i tâc-ı nažm-ı Selmân'dır
Midâd-ı kilk-i şûħum noķŧa-i ħâl-i Ǿiźâr-ı dil
Sevâd-ı saŧr-ı nažmım tûtiyâ-yı dîde-i cândır
Śadef-elfâž-ı maǾnâ dürr-i yektâ-saŧr-ı müşgînem
Pey-â-pey mevc-i nažm-ı dil-keşim deryâ-yı Ǿummândır
ǾAceb mi çeşm-i ĥâsid görmese bu şiǾr-i ġarrâyı
Ki maǾnâ ħacle-gâhında Ǿarûs-ı pâk-dâmândır
Nazîm, döneminde ve sonrasında şairler tarafından oldukça ilgi görmüş, şiirlerine nazireler yazılmış, tahmisler yapılmıştır. "Faħr-i Ǿâlem maĥrem-i râz olduġı
şebdir bu şeb" mısra'ı ile başlayan mirâciyyesi bestelenen, en meşhur ve çok tahmis
edilen şiirlerindendir. Zîver Paşa'nın bu şiiri tahmisi şu şekildedir:
1
Leyletü'l-miǾrâc nâmıyla mülaķķabdır bu şeb
DaǾvet-i vaśl-ı Ħudâ'ya vaķt-i ensebdir bu şeb
Âyet-i İsrâ'da sırr-ı ķudret-i Rab'dır bu şeb
Faħr-i Ǿâlem maĥrem-i râz olduġı şebdir bu şeb
Kâǿinât envâr-ı raĥmetle leb-â-lebdir bu şeb
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2

Defter-i Ǿiśyân-ı millet ol şefîǾ-i mücrimiñ
RuķǾa-i ehl-i melâmet ol şefîǾ-i mücrimiñ
Ĥuccet-i fi'l-ķabâĥat ol şefîǾ-i mücrimiñ
Nâme-i aǾmâl-i ümmet ol şefîǾ-i mücrimiñ
Zîver-i imżâ-yı Ǿafvıyla müźehhebdir bu şeb

3

"Ķâbe ķavseyn" menzili teşrîfine ruħśat olup
Beyt-i "ev ednâ" żiyâfet-ħâne-i niǾmet olup
"Lî-maǾallâh" ķaśrı Ǿizzet-gâh-ı pür-zînet olup
Ħân-ı dîdâra o maĥbûb-ı Ħudâ daǾvet olup
Bezm-i ķurb esbâb-ı vuślatla mürettebdir bu şeb

4

Maĥrem-i esrâr-ı "Mâ-evĥâ" Cenâb-ı Muśŧafâ
ǾArş-ı aǾžam üzre oldı pây-endâz-ı Ǿalâ
Ey şefâǾat-ħâh olan ümmet beşâret eś-śalâ
Müjdeler ey maġfiret-cûyân Ĥabîb-i Kibriyâ
Meclis-i ħâś-ı İlâhî'de muħâŧabdır bu şeb

5

Maķdeminden ķudsiyân ķılsa sezâdır ihtizâz
Ķıldı envâr-ı ĥaķîķat selb-i deycûr-ı mecâz
Ķurb-ı Ĥaķ'da źât-ı pâk-i Muśŧafâ'dır cilve-sâz
Müstecâb olsa revâdır daǾvet-i ehl-i niyâz
Kim zemîn ü âsumân pür śît-i yâ Rab'dır bu şeb

6

Rûşen-i nûrun-Ǿalâ-nûr oldı kevniñ her yeri
Ŧûr-veş ķılsa sezâ dehri tecellî mažharı
Servler bâġ-ı cihânıñ oldı şemǾ-i enveri
Her menârıñ şuǾle-i ķandîl-i râĥat-güsteri
Şevķ-baħş-ı ħâŧır-ı her teng-meşrebdir bu şeb

7

Bu gice nûr-ı siyehle pür cihân olsa nola
Reng-i sevdâ-yı dil-i eflâkiyân olsa nola
Hem-sevâd-ı ħaŧŧ-ı rûy-ı ķudsiyân olsa nola
Vesme-i ebrû-yı ĥavrâ-yı cinân olsa nola
Sürme-i çeşm-i sürûşân-ı muķarrebdir bu şeb

8

Ǿİzzetin ĥürmet-şinâsân-ı tecellî fehm ider
Ĥüsnini âyîne-dârân-ı tecellî fehm ider
Sırrını remz-âşinâyân-ı tecellî fehm ider
Ķadrini şeb-zinde-dârân-ı tecellî fehm ider
Ŧâlib-i dîdâr olan bîdâra maŧlabdır bu şeb
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9

Ol Resûl-i Ekrem'iñ taǾžîmle Rabb-i Kerîm
Ķıldı âmâli ĥuśûlinde Ǿaceb luŧf-ı Ǿažîm
Zîver artıķ olmasun yeǿs-i merâm ile elîm
Vaķtidir miǾrâc-ı ümmîde Ǿurûc eyle Nažîm
Vâśıl-ı maķśûd olur herkes mücerrebbir bu şeb
(Arslan, 2009: 744-745)

Bir diğer çok bilinen ve bestelenen şiiri "Âfitâb-ı śubĥ-ı mâ-evĥâ ĥabîb-i kibriyâ" mısra'ıyla başlayan kasîdesidir. Hâtif Ali Efendi, Nazîm'den ziyadesiyle etkilenen şairlerdendir. Divanındaki 25 tahmisten 17'si Nazîm'e yapılmıştır. Kasîde
tahmislerine az rastlanılmasına rağmen Hâtif bu kasideyi şu şekilde tahmis etmiştir:
1
Zîb-baħş-ı Yeŝrib ü Baŧĥâ Ĥabîb-i Kibriyâ
Pertevidir Cennetü'l-Meǿvâ Ĥabîb-i Kibriyâ
MeşǾal-i nûr-ı cihân-ârâ Ĥabîb-i Kibriyâ
Âfitâb-ı śubĥ-ı mâ-evĥâ Ĥabîb-i Kibriyâ
Mâh-tâb-ı şâm-ı ev-ednâ Ĥabîb-i Kibriyâ
2

ŞuǾle-i nûr-ı nübüvvet zînet-i kâşânesi
Maħzenü'l-esrâr-ı mâ evĥâ dil-i şâhânesi
Mevce-i gîsûsunuñ dürr-i śadef yek-dânesi
Cevher-i kül tâb u sûz-ı mihriniñ pervânesi
ŞemǾ-i bezm-i leyletü'l-İsrâ Ĥabîb-i Kibriyâ

3

Ķâbe ķavseyn ev ednâ oldu şimdi ħânesi
Añlasın ehl-i semâ kimdir kimiñ cânânesi
Bezm-i vaĥdetde sürûşânıñ budur efsânesi
ǾAķl-ı evvel ķayd-bend-i Ǿaşķınıñ dîvânesi
Nâzenîn-i ĥażret-i Mevlâ Ĥabîb-i Kibriyâ

4

Lafž-ı bismillâh'a noķŧa oldu ħâl-i fülfülü
Ĥarf-be-ĥarf tefsîre şâyân eylemiş reng-i gülü
Âyet-i ruħsârınıñ Cibrîl-i maǾnî bülbülü
Ve'đ-đuĥâ vaśf-ı güli ve'l-leyl şerĥ-i sünbülü
Bâġ-ı Yâsîn ravża-i Ŧâ-hâ Ĥabîb-i Kibriyâ

5

Ĥabbeye degmez cihânıñ maǾnî vü efsânesi
İñledir zehr-i helâhildir anıñ bir dânesi
Ümmete zîr-i cenâĥıñdır Bihişt kâşânesi
Bülbül-i levlâk-i źâtı lî-maǾallâh lânesi
Bezm-i ķurba ŧûŧî-i gûyâ Ĥabîb-i Kibriyâ
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6

ŚâniǾ-i levlâk lafžı ile midĥat-ger olup
İns ü cinnîye şebân-rûz hâdî-i rehber olup
Cevher-i Ǿaķl-ı küle tevfîķ-ı Ĥaķ yâver olup
Śıdķ u Ǿadl ü ĥüķm ü Ǿilmi źâtına manžar olup
Virdi çâr-erkâna fer ĥaķķâ Ĥabîb-i Kibriyâ

7

Tercemânü'l-ġayb oldu münǾam-ı kâşânesi
Erdi ber-vefķ-ı murâda maĥrem-i kâşânesi
Encümen-gâh-ı felekde ħurrem-i kâşânesi
Çâr-yâr-ı bâ-śafâdır hem-dem-i kâşânesi
Śâĥibü'l-MiǾrâc-ı Mevlânâ Ĥabîb-i Kibriyâ

8

Oldu ĥavż-ı gevher-i nâ-yâba zîver kûzesi
Eyledi sîr-âb ebr-i çarħı ħoş-ter kûzesi
Dîde-i ħurşîde şekker necme Kevŝer kûzesi
Cûybâr-ı cûdınuñ mâh-ı münevver kûzesi
Teşnesi dünyâ vü mâ-fîhâ Ĥabîb-i Kibriyâ

9

VüsǾat-i lafž-ı Ǿinâyet śaĥn-ı dîvân-ħânesi
Ķıble-gâh-ı Beyt-i maǾmûr menzil ü kâşânesi
Gülsitân-ı ǾAdn içinde cûylar dîvânesi
Mihr-i enver çeşme-sâr-ı luŧfınuñ peymânesi
Feyż-baħş-ı Ǿâlem-i bâlâ Ĥabîb-i Kibriyâ

10

Sensin ancaķ enbiyânıñ serde tâc-ı rifǾati
Şarķdan tâ ġarba dek verdi ķudûmuñ zîneti
Ķâleb-i âdem seniñ nûruñla buldu ŧîneti
ǾArş câh-ı ķadriniñ evc-âşinâ-yı rifǾati
Ħusrev-i kürsî-i istiġnâ Ĥabîb-i Kibriyâ

11

Sünbül-i gîsûsınuñ bûy-ı feraĥdır şânesi
Ġonca-i reng-i ĥaķîķat bülbül-i mestânesi
Serv-i sebz-endâmıñ ħurşîd ü meh dîvânesi
Çarħ bâġ-ı şânınıñ bir sebze-i bîgânesi
Gülşen-i ķurba çemen-pîrâ Ĥabîb-i Kibriyâ

12

Râdde-i ŧabǾıñ ne mümkindir ola ħayrü'l-ħalef
Fehm eder mi kenz-i lâ-yüfnâyı miǾyâr-ı selef
Ķıymetiñ baĥŝinde Ǿaķl-işrâķiyân oldu telef
Ķulzüm-i esrâr u ĥikmetde dür-i ķudret-śadef
Kân-ı kevne gevher-i yektâ Ĥabîb-i Kibriyâ
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13

Žâhir ü bâŧın ĥavâsıñ gevher-i yek-dânesi
Oldu aĥkâm-ı şerîǾat mesned-i şâhânesi
MaķŧaǾ-ı baĥr-ı muĥîŧ-i Ǿilm-i Ĥaķ efsânesi
Genc-i Ǿirfân u kemâliñ gevher-i yek-dânesi
Baĥr-i râza lüǿlüǿ-yı lâlâ Ĥabîb-i Kibriyâ

14

Bâb-ı elŧâfında Mirrîĥ bir ġulâm-ı Ĥabeşî
Eylesin taĥrîr Ǿuŧârid vaśfın ol mâh-veşi
ŞuǾle-i envârınıñ śubĥ-ı şafaķ olmaz eşi
Ebrû-yı iķbâliniñ mihr-i felek ĥasret-keşi
Bedr-i tâbân-ı cihân-ârâ Ĥabîb-i Kibriyâ

15

Ġonca-i bâġ-ı nübüvvet gülşen-i kâşânesi
Rûĥ-baħş-ı bûy-ı Firdevs sünbül-i vîrânesi
Oldu rîzân uçlarından toħm-ı Ǿanber dânesi
Gîsû-yı iclâliniñ mihr-i felekdir şânesi
Neyyir-i raħşân-ı bî-hemtâ Ĥabîb-i Kibriyâ

16

Öyle hûş-yâr-ı mey-i Ǿaşķam gözümde yoķ cihân
Sâye-âsâ düşmüşem ħâk üzre bî-nâm u nişân
Fehm edip mest-i elest şâyân eder ise fiġân
Bezm-gâh-ı sâġar-ı Ǿaşķı dil-i şûrîdegân
Neş'e-baħş-ı Ǿâşıķ-ı şeydâ Ĥabîb-i Kibriyâ

17

Çarħdır ehl-i ħarâbât-ı ġamıñ vîrânesi
Śubĥa dek encüm-şümâr olmuş bu şeb mestânesi
Mâh sâķîsi gül-i ħurşîd olur peymânesi
Ķalb-i Ǿârifdir şarâb-ı şevķiniñ ħum-ħânesi
Sîne-çâkı her dil-i dânâ Ĥabîb-i Kibriyâ

18

Bezm-i vaĥdetde mey-i Ǿaşķıñ śabâ dil-teşnesi
CürǾasınıñ Ǿâlem-i feyż-i baķâ dil-teşnesi
ŞuǾlesiniñ cevher-i lafž-ı Ǿaŧâ dil-teşnesi
Kâse-i inǾâmınıñ şâh u gedâ dil-teşnesi
Mest-i Ǿaşķı Ĥıżr ile ǾÎsâ Ĥabîb-i Kibriyâ

19

Revnaķ-ı nûr-ı ĥaķîķatle ŧolar peymânesi
Böyle keyfiyyetle Ĥıżr olmuş gezer dîvânesi
Ol sebebden Cebreǿîl şemǾiniñ pervânesi
Bâde-i iĥsânınıñ ins ü melek mestânesi
Śadr-ı bezm-i śûret ü maǾnâ Ĥabîb-i Kibriyâ
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20

Âfitâb-ı şâh-ı levlâk şâfiǾ-i rûz-ı cezâ
CâmiǾ-i şems-i şerîǾat nûr-ı miĥrâb-ı recâ
Mâlik-i mülk-i saǾâdet mażhar-ı luŧf-ı Ħudâ
ĦilǾat-ârâ-yı leǾamrük tâc-dâr-ı ıśŧıfâ
Faħr-i dünyâ mefħar-i Ǿuķbâ Ĥabîb-i Kibriyâ

21

Vaĥy-i Ĥaķ'dır hep niķât-ı maǾnî-i efsânesi
Zîb-i evreng-i risâlet şuǾle-i kâşânesi
Enbiyâ vü evliyânıñ gevher-i yek-dânesi
Taħt-gâh-ı Ǿarş-ı aǾlâ mesned-i şâhânesi
Zîb-i śadr-ı Yeŝrib ü Baŧĥâ Ĥabîb-i Kibriyâ

22

Sûre-i Nûr-ı şefâǾat oldu râh-ı meşǾali
Budu ervâĥ-ı nebî el-ĥaķ ŧarîķ-ı esheli
ŞuǾle-i ķandîlidir kevneyniñ ancaķ evveli
Kuĥl-i Ǿmâ-zâġa'l-baśar maħśûś-ı çeşm-i ekĥeli
Ħâk-i pâyı sürme-i ĥavrâ Ĥabîb-i Kibriyâ

23

Oldu pür-naķş-ı tecelliyât saǾâdet-ħânesi
MaŧlaǾ-ı nûrdur der ü dîvârınıñ bîgânesi
Tâ ezel maĥbûb(u) Ĥaķķ'ıñ sevgili bir dânesi
İns ü cânıñ maŧlab-ı aǾlâ olan cânânesi
Kâǿinâta maķśad-ı aķśâ Ĥabîb-i Kibriyâ

24

Yâverim ola şebân-rûz sırr-ı Ķurǿân-ı Kerîm
Eyleme yâ Rab beni şâyeste-i nâr-ı Caĥîm
Bezm-i keŝretde düşüp pâ-mâl iken ŧabǾ-ı selîm
Mest-i ser-germ-i maǾâśîdir bugün şeydâ Nažîm
Eyleye şefķat meger ferdâ Ĥabîb-i Kibriyâ

25

Rişte-i nažma düzüldü gûyiyâ dür-dânesi
Cevher-i elfâžıñıñ kevneyn deger yek-dânesi
MaǾnî-i vaśfıñda varsa Hâtif'iñ efsânesi
Umaram maǾźûr ola evżâǾ-ı güstâħânesi
Baķma noķśân-ı Nažîm'e yâ Ĥabîb-i Kibriyâ
(Danışan, 2009: 374-384)

Nazîm'in birçok gazeline de nazîreler yazılmıştır. Bunlardan, Nazîm'in gazelinin güzelliğini de dile getirdiği Sâmî'nin naziresi şu şekildedir:
1
Şemşîrini ŧaķınca ne ħoşdur o bel ince
Şemşîri niŧâķınca niŧâķ ince belince
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2

Kühsâr-ı maĥabbetdeki râh ince bel ince
Bâr-ı ġam-ı hicrân çekilür mi cebelince

3

Ĥayfâ ki Ǿarûs-ı tütüķ-ârâ-yı ümîdim
Âġûş-ı dile mûy-ı sefîd oldı gelince

4

Pür-raǾşe gerek dil vasaŧ-ı ħâvf u recâda
Çün ķıble-nümâ dergeh-i Ĥaķķ'a yönelince

5

Vâbestedir ey dil düzele nâħun-ı kârıñ
Şîrâze-i mecmûǾa-i maŧlab düzelince

6

Nažmı yine Sâmî'niñ olur raġbete şâyân
Olmazsa da ey ħâme Nažîm'iñ ġazelince

2.2.2. Bestekârlığı
Nazîm, şairliği kadar bestekârlığı ile de meşhur olmuş bir kişidir. Her iki alanda da başarısıyla göz doldurmuş, geride birçok eser bırakmıştır. Nazîm hakkında bir
eseri bulunan ve kendisi de bir musiki-şinas olan Ruşen Ferit Kâm onun bestekârlığı ile ilgili olarak şu tespitlerde bulunmuş ve gerek Nazîm'in besteleri gerekse onun
şiirlerinden bestelenen eserler hakkında şu bilgileri vermiştir:
"Nazîm, insanlara bediî heyecan ve tehassüslerini ifade için en güzel, en beliğ
vasıta olan musiki ve şiir gibi iki ince san'atin hakikî üstatlarındandır. Diğer şair
musikişinaslarımızdan hiç biri Nazîm kadar bu iki san'atteki ehliyet ve kudretlerini
bir hizaya getirememişken Nazîm, her iki sahada da aynı şöhret ve muvaffakiyeti
kazanmıştır.
On sekizinci asrın değerli musikişinaslarından olan Esat efendi, Nazîm'in bestegârlığını şu sözlerle tavsif ediyor: "Filhakika vadiî mezbura neşri tohmi asar edüp
selefte serzedei zuhur olmayan ezharı rengâ rengi nagamatı tertibi feyzi pür nikât ile
inşâd edüp nihadei şişei ikaü icad eyledikçe fen şinasanı kemali istihsanlarından
hayran ederdi." Esat efendinin, bir musikişinas olması itibarile, Nazîm'i, bestegârlıkta bir mübdi' ve mûcit derecesine çıkaran, başkaları hakkında söylemediği, bu
sözleri Nazîm'in birkaç parça eserine göre değil, zamanını yaşadığı bu büyük bestegârımızın -ihtimal birçoklarını bizzat kendinden dinlediği- yüzlere eserine göre verilmiş bir hüküm olması itibarile çok dikkate şayan ve mühim bir vesikadır.
Sâlim Efendi de Nazîm'in musikideki şöhret ve muvaffakiyetine bilhassa işaret ederek "Hassaten ilm-i musikide a'lem ve ol fenn-i âlî makamın üstâdânı miyanesinde müsellem olup nice ruzgâr ilm-i edvârda guyyâ felekle bile devr ü güzerân
ve ol âlemin hâce-i cihânı olup velvele-i namı tası feleği lebriz-i avaze-i nam ü şanı
eyliyen üstatlardandır" diyor. Safaî Efendi de "Ale'l-husus edvarda bî-naziri ruzgâr
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ve terennümâtı perde-i makamatta sahib iştihar ve miyane-i neva perdazanda mumtaz ve gıbta ferma-yı hoşhananı ırak u hicazdır" sözleri ile takdirlerini söyliyor.
Filhakika, zamanımıza kadar gelen birkaç parça eserinden, Nazîm'in hakikî bir
üstat, metin, zarif bir bestegâr olduğu anlaşılmaktadır. Muhtelif kütüphanelerle nezdimdeki yazma mecmualarda yalnız (Beyatî) makamında Nazîm'e ait yirmiden ziyade murabba' kaydedilmiştir ki, fazla dikkat ve müşkilpesentliğin ve titiz bir itinanın hüküm sürdüğü o zamanlarda, aynı makam ve şekilde, çoğunun ikaları da bir
olan, bu kadar eseri meydana getirebilmek için, çok derin bir vukuf ve salâhiyet,
zengin ve rengin bir his ve heyecan kaynağı taşımak lâzımdır!
Nazîm, malûm olan beste şekillerinden, en ziyade (Murabba') (Nakış) (Semaî)
gibi eserler meydana getirmiştir. Onun kılasik musikimizin çok san'atli birer abidesi
olan (Kâr) şeklinde eserlerine tesadüf edemedim, Şarkıları da diğer eserlerine nisbetle çok azdır. Kendi naatlerinden "Âfitâb-ı śubĥ-ı mâ-evĥâ Ĥabîb-i Kibriyâ" matla'lı Rast makamındaki Durağından başka dinî eseri de yoktur.
Nazîm, Rehavî, Pençgâh, Nikriz, Nişabur, Mahur, Neva, Uşşak, Beyatî,
Acem, Acemaşîran, Nihavent, Arazbar, Tahir, Dügâh, Saba, Çargâh, Hüseynî, Hüseynîaşiran, Horasan, Buselik, Buselikaşiran, Kürdî, Hicaz, Hisar, Şehnaz, Gerdaniye, Muhayyer, Muhayyerbuselik, Muhayyersünbüle, Isfahan, Gül'izar, Irak, Muhalifırak, Segâh, Hüzzam, Maye ilh... gibi, bir kısmı zamanımızda kullanılmayan,
makamlarda bir çok eserler meydana getirmiştir ki, Salim Efendi'nin "Hâlâ âgâze
olunan makamlardan bir makam yoktur ki ol ser-i defteri ehl-i tıba' anda vafir bir
Beste ve Semaî ihtira' eylememiş ola" sözü hiç de mübalağalı değildir!
Yukarıda da söylediğimiz gibi, Nazîm'in en çok eseri Beyatî makamındadır.
Bu makamda, Murabba, Nakış ve Semaî olmak üzere, bestelediği eserler otuzu
geçmektedir. Herhalde Nazîm'in Beyatî makamından daha ziyade hoşlandığı ve o
makamı daha ziyade ruhuna yakın bulduğu anlaşılıyor.
Nazîm bestelediği eserlerde, Çenber, Remel, Sakil, Zencir, Nim devir, Devr-i
revan, Berefşan, Devr-i Kebir, Fahte, Türkîdarp, Firenkçin, Hafif, Muhammes, Evsat, Evfer gibi ika'ları kullanmıştır. En çok eseri Çenber, sonra Remel ve Sakil şarkılarının da çoğu Devr-i revan, bazıları da Semaî ikaındadır.
Nazîm'in zamanımıza kadar gelen eserleri, Muhayyer makamında Zencir
ika'ında Murabba', Beyatî makamında Ağır çenber ve Nim devir ikaında iki Murabba', Buselik makamında Zencir ika'ında Murabba', Acem makamında Muhammes
ika'ında Murabba', Şehnaz makamında Ağır semaidir.
Esat Efendi, onun, "Beş yüzden mütecaviz Murabbaat, Nakış ve şarkısı" olduğunu söylüyor ki hemen hemen her kütüphanede tesadüf edilen yazma mecmualarda Nazîm'in bestelediği üç yüze yakın eserin güfteleri renksiz birer hatıra olarak göze çarpmaktadır!
Şüphesiz ki Nazîm'in zamanımıza kadar gelen bu eserleri, adet itibarile, diğer
eserlerine göre hiç denecek kadar azdır. Bununla beraber klasik beste üslubumuzun
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en güzel numunelerini teşkil eden bu eserlerde Nazîm'in makam ve ika' hususundaki iktidar ve tasarrufatı, umumiyetle bestegârlıktaki yüksek kabiliyet ve kudreti,
açık olarak görünmektedir.
Nazîm'in bestelediği yüzlerce eser içinde, en güzellerinin, yalnız bu elimizdeki
altı eser olduğunu iddia edemeyiz. İhtimal ki Nazîm'in daha birçok güzel, san'atlı
Murabba', Nakış ve Semaîleri musiki eserlerinin tespitine yarayan vasıtalar olmaması, zamanla birçok makamların terki, asırların hafızalarda yaptığı tahripler ve
sonra yeni bestegârların yeni yeni eserlerinin eskileri unutturmasından kaybolup
gitmiştir.
Fakat Nazîm'in, Muhayyer makamında Zencir ika'ındaki Murabbaı her zaman
için, Muhayyer faslının en parlak ve muvaffak olmuş bir eseri olarak kaldığı gibi,
Beyatî makamında Ağır çenber ika'ındaki Murabba' da o makamın hususiyet ve inceliklerini gösteren en selis bir numunedir. Bilhassa sadelik içinde çok ince güzellikler saklayan, Şehnaz ağır semaî, herkesin hafızasını süsleyen çok sevilmiş klasik
eserlerimizden biridir.
Nazîm, bestelediği eserlerin güftelerini muhtelif şairlerin divanından aldığı gibi, birçoklarını da kendi şiirleri arasından seçmiştir. Elimizdeki eserlerinden –
Muhayyer makamında Zencir ika'ındaki Murabbaın güftesi müstesna- diğerlerinin
güfteleri kendinindir. Yalnız Şehnaz ağır semaînin matla' beytinin birinci mısraı
yazma ve basma divanlarda şöyledir: Dîdem ruhunu gözler gözler ruhunu dîdem.
Öyle zannediyorum ki, bu mısradaki yanağını manasına gelen ruhunu kelimesinin
ru hecesini hu hecesine bağlayan nağmenin imaleli olmasından, bildiğimiz can manasına gelen ruh kelimesi ile karıştırılmaması için sonradan "Dîdem yüzüne nazır
nazır yüzüne dîdem" şekline tahvil edilmiştir.
Nazîm'in birçok manzumeleri de zamanından zamanımıza kadar gelip geçen
birçok bestegârlar tarafından bestelenmiştir. Bunlar arasında, mesela, Tellal-zade
İsmail Efendi'nin (vefatı 1288/1871) Yegah makamında bestelediği her iki Murabba' ve Semaînin ve Revnaknüma makamında Zencir ikaındaki Murabbaın güfteleri
Nazîm'indir. Bunlardan başka Hacı Faik Bey'in (1308/1889) Nihavent makamında
Zencir ikaındaki "Visal-i yâre gönül sarf-ı himmet istermiş" ve Zavil makamında
Muhammes ika'ında "Yaktı canı bezm-i aşkın ateşîn peymanesi" Murabbaları ile,
Zekâî Dede Efendi'nin (1315/1896) Beyatîbuselik makamında Remel ika'ındaki
"La'lin gören ey hûr-lika kevseri neyler" Murabbaının Ve Mustafa İzzet Efendi'nin
(1294/1877) Bestanigâr makamında Ağıraksak "Gayrıdan bulmaz tesellî sevdiğim"
şarkısının güfteleri Nazîm'indir.
Nazîm, bestegârlık ve şairlikten başka hanendelikle de şöhret kazanmıştı. Esat
Efendi, onun tiz ve güzel bir sesi olduğunu yazar (Ferit, 1933: 18-22)."
Yine Haluk İpekten de İslam Ansiklopedisi'nde yazdığı Nazîm maddesinde
onun musiki ile ilgili yönü hakkında şunları söylemiştir:
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"Nazîm, musiki sahasında da birçok sanatkârın üstadıdır. Musikideki istidadını genç yaşta, enderûnda iken göstermiş ve birkaç defa padişahın huzurunda bulunarak, takdir ve ihsanına nail olmuştur. Kaynakların bildirdiğine göre tiz bir sesi var
idi ve sesinin güzelliği sebebi ile "hânende Nazîm" diye anılırdı. Nazîm'in şiirde olduğu gibi musikide de verimli bir sanatkâr olduğu anlaşılıyor. Her makamda bir veya birkaç bestesi bulunduğu gibi, yeni nağmeler bulmakta da üstad idi. Beş yüzden
ziyade murabbâ, nakş ve şarkısı ve semaîleri var idi. Zamanında çok takdir edilen
ve musiki meclislerinde dâimâ aranan Nazîm'in muhtelif şarkı mecmualarında pek
çok eserine rastlamak mümkündür. Şarkıları azdır. Din tarafı kuvvetli olduğu halde
pek az dini eseri vardır. En çok sevdiği ve kullandığı makamın beyâtî olduğu görülüyor. Es'ad Efendi'nin ifadesinden ve bugüne kadar gelen eserlerinden anlaşıldığına göre, Nazîm musikide sağlam ve zarif üslubu, ifadesindeki kudreti ile hakikî bir
sanatkârdır. 500'den ziyade olduğu söylenen bestesinden bugüne kadar yalnız altısı
muhafaza edilebilmiştir. Bunlar, şehnaz, beyâtî, bûselik, acem ve muhayyer makamlarının en güzel parçalarındandır (İpekten, 1997: 143-144)."
Musiki ve musiki tarihi ile ilgili kitaplarda da Nazîm'e oldukça ilgi gösterilmiş
ve geniş bir yer verilmiştir. Yılmaz Öztuna, Büyük Türk Mûsikîsi Ansiklopedisi'nde Nazîm maddesinde önce onun hayatı hakkında bilgi vermiş sonra da musikişinaslığı ile ilgili şu bilgileri vermiştir:
"Nazîm, mûsikîyi 1678'de ölen Nefîrî Ahmed Çelebi'den, 1694'te ölen Hâfız
Post'tan öğrenmiştir. Musiki ve şiirde Itrî ile Nâbî'den faydalanmış olması da mümkündür. Hiç olmazsa bu iki zâtın, Nazîm'in arkadaşları oldukları ve bestekârımızdan
10 yaş kadar büyük bulundukları muhakkaktır. Leh mühtedîsi Santûrî Ali Ufkî
Bey'in de Nazîm'in arkadaşlarından olduğunu bir kaynağımız tasrîh ediyor.
Es'ad Efendi, çağdaşı olduğu Nazîm'in 500'den fazla eser bestelediğini bildiriyor. Daha da fazla olması muhtemeldir. 300 kadar eserinin güfteleri elimizdedir ki
bunların bugün besteleri unutulmuş bulunuyor. Çok büyük bir bestekâr olmasının
yanında musiki ilmine hakkıyle vakıf bir şahsiyetti. Sesi çok güzeldi ve hânende
olarak da büyük şöhret yapmıştı. Siması manalı idi. Şeyhülislam Esad Efendi, eserinde çok az bestekâr hakkında kullandığı kelimelerle bestelerini övmekte, tamamen
şahsî, çok parlak bir üslubu olduğunu bildirmektedir. Beste ve Semaî bestekârıdır.
Şarkıları, dinî parçaları daha azdır. Bayatî makamına sevgisiyle tanınmıştır. Elimizdeki güfte mecmualarında bu makamdan yaptığı 20'den fazla beste ile 10'dan fazla
Semaî'sine tesadüf ediliyor. Aynı makamdan 20'den fazla Beste yapan başka hiçbir
bestekârımız yoktur. Güftelerinin haylisi kendisine aittir. Onun şiirleri birçok başka
bestekârımız tarafından da bestelenmiştir ki bunlardan dindışı olanlar ansiklopedimizin II. cildi sonundaki listede toplanmıştır (yalnız bugün besteleri elimizde olan
güfteleri). Kendi meşhur na'tlarından bazılarını da bestelemiştir. En çok Çenber,
sonra Remel ve Sakıyl usullerini kullandığı, şarkılarında Devr-i Revân ve Yürük
Semâî usullerini tercih ettiği, güfte mecmualarından anlaşılıyor.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Nazîm'in şu çok üstâdâne ve pek parlak eserleri zamanımıza gelebilmiştir:
Hüseynî Na't (Ey ledün mektebinin hâce-i ümmî lakabı, kendisinin)
Beyâtî Ağır Çenber I. Beste (Nâle etmezdim mey-i aşkınla pür-cûş olmasam,
kendisinin)
Beyâtî II. Çenber Beste (Kaldı cân u dilimiz kâkül-i cânânede bizim)
Beyâtî III. Sakıyl Beste (Hat zâil etdi hüsnünü, ben kaşdayım dahi)
Beyâtî IV. Nîm Devir Beste (Değil câm-ı mey açıldı gül-i bâğ-ı tarab şimdi,
kendisinin)
Beyâtî V. Hafif Beste (Ey Fuzûlî eyledi her derde dermân ol tabîb, değişmeli,
Fuzûlî)
Beyâtî Nakış Ağır Aksak Semâî (Didi çî kerdî çi kerdî)
Acem Muhammes Beste (Ol kim misâl-i hâle meh-i mihribânı var, kendisinin)
Arazbâr Muhammes Beste (Gönül ki sînede sensiz garîb imiş cânâ, kendisinin)
Bûselik Zencîr Beste (Gönül o turra-i müşgin-kemende düşmüşdür, kendisinin)
Muhayyer Zencîr Beste (Gönül düşüp hat-ı gîsûy-ı yârda kalmışdır, 1692'de
ölen Sırrî)
Nevâ Aksak Semâî (Def gibi sînemi edem nâle-i dil rebâb iken, kendisinin)
Şehnâz Nakış Ağır Sengîn Semâî (Dîdem yüzüne nâzır, nâzır yüzüne dîdem,
kendisinin)
Hisâr Nakış Yürük Semâî (Çeşmân-ı tü âhuvân-ı âhû gîrend)" (Öztuna, 1990:
101-102)

Yine Öztuna II. cildin sonunda güftesi Nazîm'e ait olan, başkaları tarafından
bestelenen ve bestesi bugün elimizde olan dindışı eserlerin listesini vermiştir:
"Âlem bir başka âlemdir dem-i evvel bahâr
(Hüsnî Ef. (1858-1919), Râst Ağır Aksak Ş.)
Benim âfet-i cihânım
(Dellâl-zâde, Yegâh Aksak Semâî
Bir haber gelmedi ârâm-ı dil ü cânımdan
(Dellâl-zâde İsmail Efendi (1797-1869), Yegâh Hafif II. Beste)
Bülbülüm bir güle kim şevkımi efzûn eyler
(Dellâl-zâde İsmail Efendi, Yegâh Yürük Semâî)
Def gibi sînemi edem nâle-i dil rebâb iken
(Kendisinin, Nevâ Aksak Semâî)
Değil câm-ı mey açıldı gül-i bâğ-ı tarab şimdi
(Kendisinin, Bayatî Nîm Devir IV. Beste)
Dîdem yüzüne nâzır, nâzır yüzüne dîdem
(Kendisinin, Şehnâz Nakış Ağır Sengîn Semâî)
Gayriden bulmaz tesellî sevdiğim (şarkı)
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(Kazasker Mustafa İzzet Efendi (1801-1876), Bestenigâr Ağır Aksak Ş.)
Gönül ki aşk ile pür, sîneden hazîne bulur
(Dellâl-zâde İsmail Efendi, Yegâh Zencîr I. Beste)
Gönül ki sînede sensiz garîb imiş cânâ
(Kendisinin, Arazbâr Muhammes Beste)
Gönül o turra-i müşgin-kemende düşmüşdür
(Kendisinin, Bûselik Zencîr Beste)
Günden güne bir serv-i hırâmân olacaksın
(Tab'î (1700?-1765), Yegâh Ağır Aksak Semâî)
Hicr-i lebinde yârin bir dil ki oldu nâ-hoş
(Zekâî Dede, Hicazkâr Lenk-Fâhte Nakış Beste)
Kimseyi dil-teng-i âzâr etme sultanlık budur
(1- Küçük Müezzin Mehmed Ef. (-1717), Şehnâz-Bûselik Nakış Aksak
Semâî, 2- Dellâl-zâde, Mâhûr-Bûselik Hafif İkinci Beste)
La'li gören ey hûr-likaa kevseri neyler?
(Zekâî Dede (1825-1897), Bayatî-Bûselik Remel Beste)
Nâle etmezdim, mey-i aşkınla pür-cûş olmasam
(Kendisinin, Bayatî Ağır Çenber I. Beste)
Ne dâne vü ne dâm ü ne sayyâd gerekdir
(Dellâl-zâde İsmail Efendi, Karcığar Nakış Aksak Semâî)
Nihânı ol büt-i şîrîn-sühanla söyleşiriz
(Dellâl-zâde İsmail Efendi, Karcığar Nakış Yürük Semâî)
O dil ki ne gam-ı endûh, ne melâl tutar
(Dellâl-zâde İsmail Efendi, Revnaknümâ Zencîr Beste)
Ol kim misâl-i hâle meh-i mihribânı var
(Kendisinin, Acem Muhammes Beste)
Piyâle elde ne dem bezmime habib gelir
(Dellâl-zâde İsmail Efendi, Yegâh Aksak Semâî)
Taht-gâh eyleyeli gülşeni sultân-ı nesîm
(Dellâl-zâde İsmail Efendi, Mâhûr-Bûselik Nakış Yürük Semâî)
Visâl-i yâre gönül sarf-ı himmet istermiş
(Hacı Fâik Bey (1831?-1891), Nihâvend Zencîr beste)
Yakdı cânı bezm-i aşkın/âteşin peymânesi
(1- Hacı Fâik Bey, Zâvil Muhammes Beste, 2- A. R. Şengel, Ferahfeza
Sengîn Semâî Ş.)
Zülfün hevesi gönlümü sevdâya düşürdü
(Ebû-Bekr Ağa (1685?-1759), Yegâh Remel Müstezâd Beste)" (Öztuna,
1990: 563)
M. Nazmi Özalp de Türk Mûsikîsi Tarihi'nin birinci cildinde Yahya Nazîm
Çelebi başlığı altında onun hakkındaki bilgileri toparlamış ve onun bir manzumesinden musiki terimleriyle dolu şu beyitleri eserine almıştır:
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Ey serâyende murġ-ı dest-âmûz
Bülbül-i ħoş-śafîr-i âteş-dem
Ǿİlm-i edvârda müsellemsin
Nola gün gibi nâmıñ olsa Ǿalem
Rûmiyâna gehi ser-âġâz it
Ola Ǿuşşâķ-ı bî-nevâ ħurrem
ǾArabâna gehi ĥicâz eyle
Teşne şeh-nâzıña seniñ Ǿâlem
Gâh göster hevâ-yı evce çıķup
Nicedir naġme-i ǾIrâķ u ǾAcem
Ney-i nažmıñda itsün âmîziş
Śavt-ı Rûm u ǾArab u ǾAcem bâ-hem
Dem-be-dem seyr idüp maķâmâtı
Yine çıķsañ Ĥüseyniye görsem
Neġamât itmede muħayyersin
Eyler icrâ demiñ ne pîş ü ne kem
Eyle ħûnîn terâneler şeb ü rûz
Dil-figârıñ büzürg ü kûçek hem
Tâze bir śavt-ı dil-firîb it kim
Zühreyi ĥayret eylesün ebkem (Özalp, 2000: 430)
Sadun Aksüt de yukarıdaki bilgilerden farklı olarak: "Murabba, nakış Beste,
nakış Ağır Semâî, nakış Yürük Semâî ve şarkı formunda 500'e yakın eser bestelemiştir. Bunların unutulup kaybolanlarından arta kalıp zamanımıza kadar gelebilen
eserleri 8 adettir. En çok Bayâtî makamında eser bestelemiştir. Otuz Bayatî eserinin
26 tanesi Beste formundadır. Ancak, bunlardan zamanımıza kalabilen sadece iki
Beste'dir. Hemedan sâbık şehbenderi Nâil Bey'in el yazması notlarında Nazîm'in on
adet Bayatî Ağır ve Yürük Semâî'si, ayrıca bugün kullanılmayan Horasan makamında dört Beste ve iki semâîsi bulunduğunu merhum Sadettin Heper ile birlikte
görmüştük. Ruşen Kam da bu konuda aynı şeyleri yazmaktadır. Çok üstün musiki
değeri taşıyan, sağlam üslûplu, klasik musikimizin en güzel örneklerinden olan
eserleri Nazîm'in bestekârlık kudretini mükemmel şekilde belirler." (Aksüt, 1993:
50-51) demektedir.
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Nazîm'in bestekârlık yönünü özetleyecek olursak; bestekârlığının yanı sıra tiz
ve etkili sesiyle dönemin önde gelen hânendelerinden olan Nazîm devrin na‘thanları
ve dinî edebiyatın önemli şairleri arasında hakkıyla yer almış değerli bir sanatkârdır. Kaynaklarda mûsikideki hocaları hakkında bilgi bulunmamakla birlikte
Nefîrî Ahmed Çelebi, Hâfız Post ve Itrî gibi mûsikişinaslardan faydalanmış olması
kuvvetle muhtemeldir. Esad Efendi’nin Atrâbü’l-âsâr’ında 500’den fazla beste,
semâi ve şarkısı olduğunu söylediği Nazîm’in eserlerinden 300’e yakınının güftesi
güfte mecmualarında tesbit edilmiştir. Ayrıca çoğunun güftesi kendisine ait olan
bestelerinden na‘t, beste ve semâi formunda günümüze ulaşan on dört eserinin listesini Yılmaz Öztuna kaydetmiş, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu repertuvarında ise altı beste ile birer semâi ve şarkısı yer almıştır. Güfte mecmualarında bayatî makamında yirmiden fazla beste ve onu aşkın semâisine rastlanması onun bu
makama olan ilgisini gösterir. Eski bestekârlardan farklı bir melodik yapı ve estetik
anlayışla bestelediği eserleri arasında, “Gönül düşüp ham-ı gîsû-yi yâre kalmıştır”
mısraıyla başlayan muhayyer murabba bestesiyle, “Dîdem yüzüne nâzır, nâzır yüzüne dîdem” mısraıyla başlayan şehnaz nakış ağır semâisi günümüzde de sevilen
eserler arasındadır. Nazîm’in şiirleri pek çok bestekâr tarafından bestelenmiştir.
Bunlar arasında Itrî, Küçük İmam Mehmed Efendi, Tab‘î Mustafa Efendi, Ebûbekir
Ağa, Dellâlzâde İsmâil Efendi, Sultan III. Selim, Hacı Fâik Bey, Kazasker Mustafa
İzzet Efendi ve Zekâi Dede özellikle zikredilmelidir. (Uzun-Özcan, 2006: 453)
3. NAZÎM DİVANI'NDAKİ NAZIM ŞEKİLLERİ
3.1. Kasîdeler
I- Nazîm'in divanında toplam 96 kasîde bulunmaktadır. Kasîdelerin özellikleri
şu şekildedir:
1. Kasîde: Bu kaside, 82 beyitten oluşmuş bahariyye nesipli bir na'ttır. Başlığı,
"NaǾt-ı Şerîf Be-Ĥarfi'l-Elif" şeklindedir. Aruzun "MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün" kalıbıyla yazılmıştır.
2. Kasîde: 31 beyitten müteşekkil bir na'ttır. Başlığı, "Gevher-endâzî-i Ķulzüm-i
Midâd Be-sâĥil-i NaǾt-ı Şerîf-i ŞefîǾ-i Yevm-i Tenâd" şeklindedir. Aruzun
"MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün" kalıbıyla yazılmıştır.
3. Kasîde: Baş tarafında fahriyye içeren 171 beyitlik uzun bir na'ttır. İçerisinde
mi'râciyye de bulunmaktadır. Başlığı, "Faħriyye-i Źîbâ Mutażammın-ı NaǾt-ı
Mefħar-i Her Dü-serâ" şeklindedir. Aruzun "FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün" kalıbıyla yazılmıştır.
4. Kasîde: 25 beyitlik bir na'ttır. Başlığı, "NaǾt-ı Laŧîf Der-Ĥaķķ-ı Sulŧân-ı Enbiyâ
vü Resûl-i Kibriyâ ǾAleyhi'ś-śalavât Ve't-taĥiyyât" şeklindedir. Aruzun
"FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün" kalıbıyla yazılmıştır.
5. Kasîde: 42 beyitlik bir na'ttır. Başlığı, "Der-NaǾt-ı Şerîf-i Mefħar-i Mevcûdât"
şeklindedir. Aruzun "FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün" kalıbıyla yazılmıştır.
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Bu kasîdede farklı bir nokta olarak her beyitte mihr ve meh kelimeleri geçmektedir.
Kasîde: 80 beyitten oluşan bir na'ttır. Aruzun "FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilâtün
FeǾilün" kalıbıyla yazılmıştır.
Kasîde: 53 beyitten oluşan bir na'ttır. Başlığı, "Feryâd-ı Ħâme-i Hezâr-ı Şûrîdenevâ Der-gülistân-ı NaǾt-ı Ĥabîb-i Kibriyâ" şeklindedir. Aruzun "MefǾûlü
MefâǾîlü MefâǾîlü FeǾûlün" kalıbıyla yazılmıştır.
Kasîde: 43 beyitten oluşan bir na'ttır. Başlığı, "İžhâr-ı Nâliş-i Sîne-i Ķalem
Berây-ı Ĥasret-keşî-i Maĥbûb-ı Âferîde-kâr-ı ǾÂlem" şeklindedir. Aruzun
"FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün" kalıbıyla yazılmıştır.
Kasîde: 33 beyitten oluşan bir na'ttır. Başlığı, "Cilve-pîrâ-yı Edhem-i Âteşħırâm-ı Kilk-i Çâlâk Berây-ı Sâĥa-i NaǾt-ı Pâdişâh-ı Evreng-i Levlâk" şeklindedir. Aruzun "MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün" kalıbıyla yazılmıştır.
Kasîde: 23 beyitten oluşan bir na'ttır. Başlığı, "Zemîn-bûsî-i Ķâmet-i Dil-cûy-ı
Ķalem Be-ravża-i NaǾt-ı ŞefîǾü'l-Ümem" şeklindedir. Aruzun "MefâǾilün
FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün" kalıbıyla yazılmıştır.
Kasîde: 57 beyitten oluşan bir na'ttır. Başlığı, "Nažm-ı Şerîf-i Maġfiret-âlûd
Der-naǾt-ı Bâdî-i Âferînende-i Bûd u Ne-bûd ǾAleyhi Śalavâtullâhi'l-Vedûd"
şeklindedir. Aruzun "MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün" kalıbıyla yazılmıştır.
Kasîde: 49 beyitten oluşmaktadır ve Sadrazam İbrahim Paşa övgüsünde bir
medhiyedir. Başlığı, "Ķaśîde-i Nažîm Çelebi Der-Sitâyîş-i Ĥażret-i Śadr-ı
AǾžam İbrâhîm Paşa Yesserallâhu Mâ-yeşâ" şeklindedir. Aruzun "FâǾilâtün
FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün" kalıbıyla yazılmıştır.
Kasîde: 45 beyitten oluşmaktadır ve Ahmed Paşa övgüsünde bir medhiyedir.
Başlığı, "Ķaśîde Berây-ı Midĥat-Ŧırâz-ı Aĥmed Pâşâ" şeklindedir. Aruzun
"FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün" kalıbıyla yazılmıştır.
Kasîde: 33 beyitten oluşan bir na'ttır. Başlığı, "NaǾt-ı Şerîf Be-Ĥarfi'ź-Źâl" şeklindedir. Aruzun "MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün" kalıbıyla yazılmıştır.
Kasîde: 57 beyitten oluşan bir na'ttır. Başlığı, "Şehper-güşâ-yı Şehbâz-ı Ħâme-i
Âsumân-mesîr Berây-ı Śayd-ı NaǾt-ı Şehen-şâh-ı Śıddîķ-vezîr" şeklindedir.
Aruzun "MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün" kalıbıyla yazılmıştır.
Kasîde: 61 beyitten oluşan bir na'ttır. Başlığı, "Ķaśîde-i Dil ü Dîde Der-Sitâyiş-i
Resûl-i Kibriyâ vü Sulŧân-ı Enbiyâ ǾAleyhi'ś-śalâtü ve's-selâm" şeklindedir.
Aruzun "FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün" kalıbıyla yazılmıştır. Bu kasîdede hemen
her beyitte dil ve dîde kelimeleri geçmektedir.
Kasîde: 63 beyitten oluşan bir na'ttır. Başlığı, "Ķaśîde Der-Sitâyiş-i Sulŧân-ı Enbiyâ ǾAleyhi's-selâm" şeklindedir. Aruzun "FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün" kalıbıyla yazılmıştır.
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18. Kasîde: 45 beyitten oluşan bir na'ttır. Aruzun "MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün
MefâǾîlün" kalıbıyla yazılmıştır.
19. Kasîde: 93 beyitten oluşan bir na'ttır. Aruzun "FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün
FâǾilün" kalıbıyla yazılmıştır.
20. Kasîde: 41 beyitten oluşmaktadır ve Sultan Mustafa övgüsünde bir medhiyedir.
Aruzun "MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün" kalıbıyla yazılmıştır.
21. Kasîde: 104 beyitten oluşmaktadır ve Selim Giray Han övgüsünde yazılmış bir
medhiyedir. Aruzun "MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün" kalıbıyla yazılmıştır.
22. Kasîde: 55 beyitten oluşmaktadır ve Selim Giray Han övgüsünde yazılmış bir
medhiyedir. Başlığı, "Ķaśîde Berây-ı Selîm Girây Ħân" şeklindedir. Aruzun
"MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün" kalıbıyla yazılmıştır.
23. Kasîde: 48 beyitten oluşmaktadır, nesip kısmında ramazaniyye bulunmaktadır
ve Selim Giray Han övgüsünde yazılmış bir medhiyedir. Başlığı, "Ķaśîde-i Ramażâniyye Berây-ı Selîm Girây Ħân" şeklindedir. Aruzun "FâǾilâtün FâǾilâtün
FâǾilâtün FâǾilün" kalıbıyla yazılmıştır.
24. Kasîde: 46 beyitten oluşmaktadır ve Osman Paşa övgüsünde yazılmış bir medhiyedir. Başlığı, "Ķaśîde Berây-ı Midĥat-i ǾOŝmân Pâşâ" şeklindedir. Aruzun
"FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün" kalıbıyla yazılmıştır. Bu kasîde, Fâ'iz
Efendi ve Şakir Bey'in tertip ettikleri Süleymaniye Kütüphanesi, Halet Ef. Kitaplığı 763 numarada kayıtlı olan ve Damad İbrahim Paşa için yazılan kasîdeleri
topladıkları mecmuada 11 beyit eksik olarak geçmektedir. Osman Paşa'nın isminin geçtiği "Muśĥaf-ı ķadr ü şeref ǾOŝmân Pâşâ kim anın/ Âyet-i câhı devâmı Ǿömr ile tefsîr olur" beytindeki ilk mısra "Ĥažret-i Dâmâd İbrâhîm Pâşâ kim
anıñ" şeklinde değiştirilmiştir.
25. Kasîde: 14 beyitten oluşmaktadır ve Selim Giray Han övgüsünde yazılmış kısa
bir medhiyedir. Başlığı, "Ķaśîde-i Beççe Berây-ı Selîm Girây Ħân" şeklindedir.
Aruzun "MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün" kalıbıyla yazılmıştır.
26. Kasîde: 21 beyitten oluşmaktadır ve LaǾlî-zâde Meĥmed Efendi övgüsünde yazılmış bir medhiyedir. Başlığı, "Ķaśîde Berây-ı LaǾlî-zâde Meĥmed Efendi"
şeklindedir. Aruzun "MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün" kalıbıyla yazılmıştır.
27. Kasîde: 110 beyitten oluşan bir na'ttır. Aruzun "FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilâtün
FeǾilün" kalıbıyla yazılmıştır.
28. Kasîde: 55 beyitten oluşmaktadır ve Mevlânâ övgüsünde yazılmış bir medhiyedir. Başlığı, "Der-Ŝenâ-güsterî-i Ĥażret-i Mevlânâ Ķuddise Sırruhu" şeklindedir.
Aruzun "MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün" kalıbıyla yazılmıştır.
29. Kasîde: 61 beyitten oluşmaktadır ve Sulŧân Meĥmed övgüsünde yazılmış bir
medhiyedir. Başlığı, "Ķaśîde Berây-ı Sulŧân Meĥmed Ħân" şeklindedir. Aruzun
"MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün" kalıbıyla yazılmıştır.
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30. Kasîde: 63 beyitten oluşmaktadır ve Sulŧân Meĥmed övgüsünde yazılmış bir
medhiyedir. Aruzun "MefǾûlü MefâǾîlü MefâǾîlü FeǾûlün" kalıbıyla yazılmıştır.
31. Kasîde: 46 beyitten oluşmaktadır ve Selîm Girây övgüsünde yazılmış bir medhiyedir. Aruzun "MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün" kalıbıyla yazılmıştır.
32. Kasîde: 63 beyitten oluşmaktadır ve Mustafa Paşa övgüsünde yazılmış bir medhiyedir. Başlığı, "Ķaśîde-i ǾÎdiyye Berây-ı Muśŧafâ Pâşâ" şeklindedir. Îdiyye nesiplidir. Aruzun "MefǾûlü MefâǾîlü MefâǾîlü FeǾûlün" kalıbıyla yazılmıştır.
33. Kasîde: 63 beyitten oluşmaktadır ve Ahmed Paşa övgüsünde yazılmış bir medhiyedir. Başlığı, "Ķaśîde-i Bahâriyye Der-vaśf-ı Aĥmed Pâşâ" şeklindedir.
Bahâriyye nesiplidir. Aruzun "FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün" kalıbıyla
yazılmıştır.
34. Kasîde: 47 beyitten oluşan bir na'ttır. Başlığı, "Âşiyân-sâzî-i ǾAndelîb-i Kilk-i
Rengîn-âvâz Berây-ı Şemm-i Bûy-ı Gül-i NaǾt-ı Şehriyâr-ı Mücrim-nüvâz" şeklindedir. Aruzun "MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün" kalıbıyla yazılmıştır.
35. Kasîde: 48 beyitten oluşmaktadır ve Abdî Paşa övgüsünde yazılmış bir medhiyedir. Başlığı, "Ķaśîde Berây-ı ǾAbdî Pâşâ" şeklindedir. Aruzun "FeǾilâtün
FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün" kalıbıyla yazılmıştır.
36. Kasîde: 28 beyitten oluşan bir na'ttır. Başlığı, "NaǾt-ı Şerîf Be-Ĥarfi's-Sîn" şeklindedir. Aruzun "FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün" kalıbıyla yazılmıştır.
37. Kasîde: 30 beyitten oluşan bir na'ttır. Başlığı, "NaǾt-ı Şerîf Be-Ĥarfi'ş-Şîn" şeklindedir. Aruzun "FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün" kalıbıyla yazılmıştır.
38. Kasîde: 33 beyitten oluşan bir na'ttır. Başlığı, "NaǾt-ı Şerîf Be-Ĥarfi'ś-Śâd" şeklindedir. Aruzun "MefǾûlü MefâǾîlü MefâǾîlü FeǾûlün" kalıbıyla yazılmıştır.
39. Kasîde: 33 beyitten oluşan bir na'ttır. Başlığı, "NaǾt-ı Şerîf Be-Ĥarfi'đ-Đâd" şeklindedir. Aruzun "FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün" kalıbıyla yazılmıştır.
40. Kasîde: 28 beyitten oluşan bir na'ttır. Başlığı, "NaǾt-ı Şerîf Be-Ĥarfi'ŧ-Ŧâ" şeklindedir. Aruzun "FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün" kalıbıyla yazılmıştır.
41. Kasîde: 33 beyitten oluşan bir na'ttır. Başlığı, "NaǾt-ı Şerîf Be-Ĥarfi'ž-Žâ" şeklindedir. Aruzun "MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün" kalıbıyla yazılmıştır.
42. Kasîde: 27 beyitten oluşan bir na'ttır. Başlığı, "NaǾt-ı Şerîf Be-Ĥarfi'l-ǾAyn"
şeklindedir. Aruzun "FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün" kalıbıyla yazılmıştır.
43. Kasîde: 30 beyitten oluşan bir na'ttır. Başlığı, "NaǾt-ı Şerîf Be-Ĥarfi'l-Ġayn"
şeklindedir. Aruzun "FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün" kalıbıyla yazılmıştır.
44. Kasîde: 28 beyitten oluşan bir na'ttır. Başlığı, "NaǾt-ı Şerîf Be-Ĥarfi'l-Fâ" şeklindedir. Aruzun "MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün" kalıbıyla yazılmıştır.
45. Kasîde: 45 beyitten oluşan bir na'ttır. Başlığı, "NaǾt-ı Şerîf Be-Ĥarfi'l-Ķâf" şeklindedir. Aruzun "MüfteǾilün FâǾilün MefâǾilün FeǾilün" kalıbıyla yazılmıştır.
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46. Kasîde: 37 beyitten oluşan bir na'ttır. Başlığı, "Ķaśîde Der-NaǾt-ı Sulŧân-ı Kevneyn ve Resûlü'ŝ-Ŝeķaleyn ǾAleyhi's-selâm" şeklindedir. Aruzun "FeǾilâtün
FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün" kalıbıyla yazılmıştır.
47. Kasîde: 48 beyitten oluşan bir na'ttır. Başlığı, "NaǾt-ı Şerîf Be-Ĥarfi'l-Kâf" şeklindedir. Aruzun "MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün" kalıbıyla yazılmıştır.
48. Kasîde: 21 beyitten oluşan bir na'ttır. Başlığı, "Der-NaǾt-ı Ĥabîb-i Ekrem Śallallâhu ǾAleyhi ve Sellem" şeklindedir. Aruzun "MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün
MefâǾîlün" kalıbıyla yazılmıştır.
49. Kasîde: 43 beyitten oluşmaktadır ve Ahmed Paşa övgüsünde yazılmış bir medhiyedir. Başlığı, "Ķaśîde Der-vaśf-ı Aĥmed Pâşâ" şeklindedir. Aruzun "MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün" kalıbıyla yazılmıştır.
50. Kasîde: 51 beyitten oluşmaktadır ve Mustafa Paşa övgüsünde yazılmış bir medhiyedir. Başlığı, "Ķaśîde Berây-ı Muśâĥib Muśŧafâ Pâşâ" şeklindedir. Aruzun
"FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün" kalıbıyla yazılmıştır.
51. Kasîde: 65 beyitten oluşan bir na'ttır. Başlığı, "NaǾt-ı Şerîf Be-Ĥarfi'l-Lâm" şeklindedir. Şitâiyye nesiplidir. Aruzun "MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün"
kalıbıyla yazılmıştır.
52. Kasîde: 32 beyitten oluşmaktadır. Aruzun "MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün" kalıbıyla yazılmıştır.
53. Kasîde: 11 beyitten oluşmaktadır ve Râmî Efendi övgüsünde yazılmış bir medhiyedir. Başlığı, "Ķaśîde Berây-ı Râmî Efendi" şeklindedir. Aruzun "MefǾûlü
FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün" kalıbıyla yazılmıştır.
54. Kasîde: 101 beyitten oluşan bir na'ttır. Aruzun "FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilâtün
FeǾilün" kalıbıyla yazılmıştır.
55. Kasîde: 53 beyitten oluşan bir na'ttır. Başlığı, "NaǾt-ı Şerîf Be-Ĥarfi'l-Mîm" şeklindedir. Aruzun "FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün" kalıbıyla yazılmıştır.
Her mısrada rûz ve îd kelimeleri kullanılarak sanatlı bir şekilde kaleme alınmıştır.
56. Kasîde: 31 beyitten oluşan bir na'ttır. Aruzun "FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilâtün
FeǾilün" kalıbıyla yazılmıştır.
57. Kasîde: 63 beyitten oluşan bir na'ttır. Aruzun "FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilâtün
FeǾilün" kalıbıyla yazılmıştır.
58. Kasîde: 13 beyitten oluşmaktadır ve Selîm Girây Hân övgüsünde yazılmış bir
medhiyedir. Başlığı, "Ķaśîde-i Beççe Berây-ı Selîm Girây Ħân" şeklindedir.
Aruzun "MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün" kalıbıyla yazılmıştır.
59. Kasîde: 63 beyitten oluşan bir na'ttır. Aruzun "MefǾûlü MefâǾîlü MefâǾîlü
FeǾûlün" kalıbıyla yazılmıştır.
60. Kasîde: 36 beyitten oluşan bir na'ttır. Aruzun "MüstefǾilün MüstefǾilün MüstefǾilün MüstefǾilün" kalıbıyla yazılmıştır.
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61. Kasîde: 66 beyitten oluşmaktadır ve Selîm Girây Hân övgüsünde yazılmış bir
medhiyedir. Bahâriyye nesiplidir. Aruzun "FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün" kalıbıyla yazılmıştır.
62. Kasîde: 45 beyitten oluşmaktadır ve Ahmed Paşa övgüsünde yazılmış bir medhiyedir. Başlığı, "Ķaśîde-i Ġarrâ Der-vaśf-ı Aĥmed Pâşâ Bâ-iltizâm-ı Tîġ u
Ķalem" şeklindedir. Aruzun "FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün" kalıbıyla
yazılmıştır. Her mısrada tîğ ve kalem kelimeleri kullanılarak sanatlı bir tarzda
kaleme alınmıştır.
63. Kasîde: 61 beyitten oluşan bir na'ttır. Başlığı, "NaǾt-ı Şerîf Be-Ĥarfi'n-Nûn" şeklindedir. Aruzun "FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün" kalıbıyla yazılmıştır.
64. Kasîde: 48 beyitten oluşan bir na'ttır. Aruzun "FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün
FâǾilün" kalıbıyla yazılmıştır.
65. Kasîde: 73 beyitten oluşan bir na'ttır. Şitâiyye nesiplidir. Aruzun "FâǾilâtün
FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün" kalıbıyla yazılmıştır.
66. Kasîde: 120 beyitten oluşmaktadır ve Selîm Girây Hân övgüsünde yazılmış bir
medhiyedir. Aruzun "FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün" kalıbıyla yazılmıştır.
67. Kasîde: 17 beyitten oluşmaktadır ve Selîm Girây Hân övgüsünde yazılmış bir
medhiyedir. Başlığı, "Ķaśîde-i Beççe Berây-ı Selîm Girây Ħân" şeklindedir.
Aruzun "FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün" kalıbıyla yazılmıştır.
68. Kasîde: 17 beyitten oluşmaktadır ve İbrâhîm Efendi övgüsünde yazılmış bir
medhiyedir. Başlığı, "Ķaśîde Berây-ı İbrâhîm Efendi" şeklindedir. Aruzun
"MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün" kalıbıyla yazılmıştır.
69. Kasîde: 35 beyitten oluşmaktadır ve Muhyiddîn Arabî övgüsünde yazılmış bir
medhiyedir. Başlığı, "Der-Ŝenâ-güsterî-i Ĥażret-i Şeyħ Muĥyiddîn ǾArabî Ķuddise Sırruhu" şeklindedir. Aruzun "MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün" kalıbıyla yazılmıştır.
70. Kasîde: 43 beyitten oluşmaktadır ve Mustafa Paşa övgüsünde yazılmış bir medhiyedir. Başlığı, "Ķaśîde Berây-ı Vaśf-ı Muśŧafâ Pâşâ Bâ-iltizâm-ı Şütür ü Ĥücre" şeklindedir. Aruzun "MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün" kalıbıyla yazılmıştır. Her mısrada şütür ve hücre kelimeleri kullanılmıştır.
71. Kasîde: 51 beyitten oluşan bir na'ttır. Başlığı, "NaǾt-ı Şerîf Be-Ĥarfi'l-Vâv" şeklindedir. Aruzun "FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün" kalıbıyla yazılmıştır.
72. Kasîde: 61 beyitten oluşan bir na'ttır. Başlığı, "NaǾt-ı Şerîf Be-Ĥarfi'l-Hâ" şeklindedir. Aruzun "MefǾûlü MefâǾîlü MefâǾîlü FeǾûlün" kalıbıyla yazılmıştır.
73. Kasîde: 23 beyitten oluşan bir na'ttır. Başlığı, "NaǾt-ı Şerîf-i Resûl-i Ekrem Śallallâhu TeǾâlâ ǾAleyhi ve Sellem" şeklindedir. Aruzun "MefâǾîlün MefâǾîlün
MefâǾîlün MefâǾîlün" kalıbıyla yazılmıştır.
74. Kasîde: 45 beyitten oluşan bir na'ttır. Başlığı, "Ķaśîde Der-Sitâyiş-i Sulŧânu'ŝŜeķaleyn ǾAleyhi Efđalü'ś-śalavât" şeklindedir. Aruzun "MefâǾilün FeǾilâtün
MefâǾilün FeǾilâtün" kalıbıyla yazılmıştır.
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75. Kasîde: 38 beyitten oluşan bir münâcâttır. Başlığı, "Münâcât-ı Dîger LiĶâđiyü'l-ĥâcât-ı Ekber ü Asġar" şeklindedir. Aruzun "FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün" kalıbıyla yazılmıştır.
76. Kasîde: 67 beyitten oluşmaktadır ve Hüseyin Paşa övgüsünde yazılmış bir medhiyedir. Başlığı, " Ķaśîde Berây-ı Medĥ-i Ĥüseyn Pâşâ " şeklindedir. Aruzun
"MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün" kalıbıyla yazılmıştır.
77. Kasîde: 12 beyitten oluşmaktadır ve LaǾlî-zâde Mehmed Efendi övgüsünde yazılmış kısa bir medhiyedir. Başlığı, "Ķaśîde-i Beççe LaǾlî-zâde Efendi" şeklindedir. Aruzun "FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün" kalıbıyla yazılmıştır. Bu
kasîde, Fâ'iz Efendi ve Şakir Bey'in tertip ettikleri Süleymaniye Kütüphanesi,
Halet Ef. Kitaplığı 763 numarada kayıtlı olan ve Damad İbrahim Paşa için yazılan kasîdeleri topladıkları mecmuada da geçmektedir. LaǾlî-zâde'nin isminin
geçtiği "Ĥažret-i Ǿallâme LaǾlî-zâde kim Ǿarż itmege" mısraı, "Ĥažret-i Dâmâd
İbrâhîm Pâşâ kim aña" şeklinde değiştirilmiştir.
78. Kasîde: 33 beyitten oluşan bir na'ttır. Aruzun "FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün
FâǾilün" kalıbıyla yazılmıştır.
79. Kasîde: 53 beyitten oluşmaktadır ve Mustafa Paşa övgüsünde yazılmış bir medhiyedir. Başlığı, "Ķaśîde Berây-ı Vaśf-ı Muśŧafâ Pâşâ" şeklindedir. Aruzun
"FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün" kalıbıyla yazılmıştır. Yine bu kasîde de,
Fâ'iz Efendi ve Şakir Bey'in tertip ettikleri ve Damad İbrahim Paşa için yazılan
kasîdeleri topladıkları mecmuada 8 beyit eksik olarak geçmektedir. Burada da
"Muśŧafâ Pâşâ vezîr-i dâd-güster kim müdâm" mısraı, "Ĥažret-i Dâmâd İbrâhîm
Pâşâ kim müdâm" şeklinde değiştirilmiştir.
80. Kasîde: 71 beyitten oluşan bir na'ttır. Başlığı, "NaǾt-ı Şerîf Be-Ĥarfi'l-Yâ" şeklindedir. Aruzun "FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün" kalıbıyla yazılmıştır.
81. Kasîde: 41 beyitten oluşan bir na'ttır. Başlığı, "NaǾt-ı Şerîf Be-Ĥarfi'l-Yâ" şeklindedir. Aruzun "FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün" kalıbıyla yazılmıştır.
82. Kasîde: 94 beyitten oluşmaktadır ve Sultan Ahmed'e medhiyedir. Aruzun
"MefǾûlü FâǾilâtün MefǾûlü FâǾilâtün" kalıbıyla yazılmıştır.
83. Kasîde: 35 beyitten oluşmaktadır ve Sâdık Efendi övgüsünde yazılmış bir medhiyedir. Başlığı, "Ķaśîde Berây-ı Śâdıķ Efendi" şeklindedir. Aruzun "MefǾûlü
FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün" kalıbıyla yazılmıştır.
84. Kasîde: 31 beyitten oluşan bir na'ttır. Başlığı, "Ķaśîde-i Mevlûdiyye Der-Vaśf-ı
Sulŧân-ı Enbiyâ ǾAleyhi Efđalü'ś-śalavât ve Ekmelü't-taĥiyyât" şeklindedir.
Aruzun "FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün" kalıbıyla yazılmıştır.
85. Kasîde: 34 beyitten oluşan bir na'ttır. Başlığı, "Der-Sitâyiş-i Resûl-i Kibriyâ
ǾAleyhi'ś-śalâtü ve't-taĥiyyât" şeklindedir. Aruzun "FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün
FâǾilün" kalıbıyla yazılmıştır.
86. Kasîde: 35 beyitten oluşan bir na'ttır. Aruzun "FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilâtün
FeǾilün" kalıbıyla yazılmıştır.

Yahyâ Nazîm Divanı • 45

87. Kasîde: 35 beyitten oluşan bir na'ttır. Aruzun "FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilâtün
FeǾilün" kalıbıyla yazılmıştır.
88. Kasîde: 114 beyitten oluşan bir na'ttır. Aruzun "FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün
FâǾilün" kalıbıyla yazılmıştır.
89. Kasîde: 21 beyitten oluşan bir na'ttır. Aruzun "FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün
FâǾilün" kalıbıyla yazılmıştır. Nazîm, bu şiirinde "Tâ Nažîm'e her sene bir naǾt
ola sâlyânesi" diyerek her sene en az bir na't yazdığını, na't yazmadan sene geçirmediğini belirtmiştir.
90. Kasîde: 82 beyitten oluşmaktadır ve Sultan IV. Mehmed'e medhiyedir. Aruzun
"FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün" kalıbıyla yazılmıştır. Nazîm, bu şiirinde
Nef'î'nin Genç Osman'a yazdığı "Âferîn ey rûzgârıñ şehsüvâr-ı śaf-deri" ile başlayan kasidenin ilk beytini birer mısra alarak iki beytinde kullanmıştır.
91. Kasîde: 43 beyitten oluşmaktadır ve Sultan IV. Mehmed'e medhiyedir. Aruzun
"FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün" kalıbıyla yazılmıştır.
92. Kasîde: 35 beyitten oluşmaktadır ve Selîm Girây Ħân övgüsünde yazılmış bir
medhiyedir. Başlığı, "Ķaśîde Berây-ı Selîm Girây Ħân" şeklindedir. Aruzun
"MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün" kalıbıyla yazılmıştır.
93. Kasîde: 74 beyitten oluşmaktadır ve Ahmed Paşa övgüsünde yazılmış bir medhiyedir. Başlığı, "Ķaśîde Berây-ı Vaśf-ı Aĥmed Pâşâ" şeklindedir. Aruzun
"MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün" kalıbıyla yazılmıştır.
94. Kasîde: 55 beyitten oluşmaktadır ve Mustafa Paşa övgüsünde yazılmış bir medhiyedir. Başlığı, "Ķaśîde Berây-ı Muśŧafâ Pâşâ" şeklindedir. Aruzun "MefâǾilün
FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün" kalıbıyla yazılmıştır.
95. Kasîde: 51 beyitten oluşmaktadır ve Mustafa Paşa övgüsünde yazılmış bir medhiyedir. Başlığı, "Ķaśîde-i Bahâriyye Berây-ı Muśŧafâ Pâşâ" şeklindedir.
Bahâriyye nesiplidir. Aruzun "MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün" kalıbıyla
yazılmıştır.
96. Kasîde: 33 beyitten oluşan bir na'ttır. Aruzun "MefǾûlü MefâǾîlü MefâǾîlü
FeǾûlün" kalıbıyla yazılmıştır.
II- Kasîdelerin 56 tanesi (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
27, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 54, 55, 56, 57, 59, 60,
63, 64, 65, 71, 72, 73, 74, 78, 80, 81, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 96. kasîdeler) na'ttır.
Na'tlardan sonra en çok göze çarpan Selîm Giray Han'a yazılmış kasîdelerdir.
Divanda onun övgüsü için yazılmış 10 kasîde (21, 22, 23, 25, 31, 58, 61, 66, 67, 92.
kasîdeler) bulunmaktadır. Özalp'in Itrî'yi ele alırken söylediği; "En yakın dostu ise
Kırım hanlarından Selim Giray Han idi. Selim Giray Han boş zamanlarını Çatalca
civarındaki Kadı Çiftliği'nde geçirir, burada Itrî, Hâfız Post, Yahya Nazîm Çelebi,
Seyyid Nuh, Tanbûrî Mehmed, Santûrî Ali (Ali Ufkî Bey), Kemânî Hüseyin gibi
tanınmış sazende ve hanendeleri ve o zamanın ünlü şair ve edebiyatçıları ile sohbet
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eder, mûsiki dinlerdi." (Özalp, 2000: 410) sözleri Nazîm'in Selîm Girây'a olan ilgisini açıklar mahiyettedir.
Nazîm'in Selîm Girây'a olan yakınlığını kendisi gibi şâir ve bestekâr oluşunun
etkilemesi yanında Selîm Girây'ın etrafındakileri himayesi de etkilemiş olsa gerek:
"Selim Giray, mûsıkî, şiir ve sanata olan bu ilgisinden dolayıdır ki, Hafız Post, Itri
ve Sepetci-zâde Mehmed gibi dönemin önde gelen birçok şâir, bestekar ve hattatlarını himaye etmiştir. Türk mûsıkîsinin en önde gelen şahsiyetlerinden biri olan Hafız Post, çağdaşları gibi Selim Giray’ın yardım ve ilgisini görmüş, Selim Giray’ın
tertip ettiği edebiyat ve mûsıkî sohbetlerinde hazır bulunmuştur. Hafız Post’tan sonra Türk mûsıkîsinin bir diğer önemli ismi olan Itrî de Selim Giray’ın en yakın dostu
olup esirciler kethüdası görevine tayin edilmesi Selim Giray’ın iltimasıyla olmuştur.
17. yüzyılın bir diğer önde gelen şâir ve bestekârlarından olan Yahya Nazîm Çelebi,
dönemin padişah ve devlet adamlarına birçok kaside ve medhiyeler sunmasına
rağmen Selim Giray’a olan yakınlığı bir başka idi. Selim Giray’ın bütün davetlerine
katılmaya büyük özen gösteren Yahya Nazîm Çelebi, Selim Giray’a arzu ve isteklerini söylemekten de çekinmezdi." (Şen, 2014: 79)
Selîm Girây'ın hayatı özetle şu şekildedir: 1631'de Bahçesaray'da dünyaya
geldi. Bahadır Giray’ın oğlu olup 1671-1704 yılları arasında dört defa Kırım tahtına
geçip toplam yirmi üç yıl hanlık yaptı. Hanlığa ilk getirildikten hemen sonra Lehistan seferine katıldı. Kamaniçe’nin alınmasında büyük hizmeti oldu. Ayrıca Lehistan
ile yapılan barış görüşmelerinde arabuluculuk yaptı ve Bucaş antlaşması imzalandı.
Selîm Girây, çok sevdiği oğlu Azamet Giray’ın Leh ve Rus saldırıları sırasında öldüğünü haber alınca bu üzüntüyle hacca gitmek için izin istedi. Hac dönüşü Şam’da
ortaya çıkan emîrler arası çatışmayı önleyip uzlaşmacı tavrını burada da gösterdi.
Bu durum padişahı memnun etti ve onun iltifatına mazhar oldu, kendisine ikamet
için Silivri yakınlarında bir çiftlik tahsis edildi. 1699’da Tuna üzerinde Karlofça kasabasında imzalanan tarihî antlaşmada büyük rol oynadı. 14 Aralık 1704 tarihinde
vafat etti. Cenazesi Bahçesaray’da Han Camii hazîresine defnedildi. Kırım Veziri
Ali Merdan Ağa’nın kızı ile evli olan Selim Giray’ın on iki oğlu ve on kızı olmuştu.
Kaynaklarda zeki, metin ve tecrübeli bir devlet adamı olduğu bildirilen Selîm
Girây bölgesel meselelerde denge unsuru olmuş ve önemli hizmetler görmüştür. Silivri civarında bir çiftlik, değirmen ve dükkânlar vakfedip Kırım’da birçok imaret
meydana getirmiştir. Öte yandan edebiyatçıları ve sanatkârları himaye etmiştir.
Bunlar arasında divan şairi ve hattat Nâzım Mehmed ile Nazîm, Hâfız Post,
Buhûrîzâde Mustafa Itrî ve Sepetçizâde Mehmed Ağa en önemlileridir. Bizzat kendisi de edebiyat ve mûsiki ile meşgul olmuştur. Bu özelliği anne tarafından dedesi
II. Gazi Giray’dan tevarüs ettiği belirtilir. Arapça ve Farsça bilen Selîm Girây,
Kur’an’ı ve Mesnevî’yi ezberleyip “Selîm” mahlası ile şiirler yazmış ve tasavvufî
besteler yapmıştır. Evliya Çelebi, Bahçesaray’da tanıştığı Selim Giray’dan övgüyle
söz eder. Bahçesaray’daki zengin kütüphanesi 1736’da şehri istilâ eden Rus kuvvetlerince yakılarak imha edilmiştir. (Eravcı, 2009:428-429)
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Bundan başka Musâhib Mustafa Paşa için 6 (32, 50, 70, 79, 94, 95. kasîdeler),
Fâzıl Ahmed Paşa için 5 (13, 33, 49, 62, 93. kasîdeler), Sultan IV. Mehmed için 4
(29, 30, 90, 91. kasîdeler) ve Lalî-zâde Mehmed Efendi için 2 (26, 77. kasîdeler)
kasîdesi bulunmaktadır. Bu kişilerden Lalî-zâde Mehmed Efendi'nin hayatı hakkında bilgilere ulaşamadık, diğerlerinin hayatı kısaca şu şekildedir:
Musâhib Mustafa Paşa, Sultan IV. Mehmed’in musahibi ve II. veziri olan damat Mustafa Paşa, kesin olmamakla birlikte 1640 tarihinde, Kuloğlu Süleyman
Ağa’nın oğlu olarak Bolu Kazası’nda dünyaya geldi. Babası Süleyman Ağa sanatkâr, bestekâr ve saz şairi, bir şahsiyettir. Musâhib Mustafa Paşa, tahsilini Enderûn-ı Hümayûn’da tamamlayarak hazine odasına dâhil oldu. Temmuz 1663’de
Has Oda’ya nakil olunarak, aynı yılın Ağustos ayında musahiplik unvanını aldı.
Sultan IV. Mehmed, Şehzâde Ahmet’in sünnet ettirilmesini ve büyük kızı Hatice
Sultan’ın, Musâhib Mustafa Paşa ile evlendirilmesini istemesi üzerine Temmuz
1675’de, Şehzâde Ahmet sünnet ettirilmiş ve iki hafta sonra da bu evlilik gerçekleşmiştir. 20 Aralık 1683’de Silahtar Mustafa Paşa’nın yerine kaptan-ı derya, daha
sonra Aralık 1684’de, Mora Seraskeri Siyavuş Paşa’nın şehit olması üzerine Mora
seraskerliğine tayin edilmiştir. Eylül 1685’de Boğazhisar’ına muhafız tayin olunmuş, 1685 Ekim ayının sonunda vefat etmiştir. Mustafa Paşa; sanatkârların ve sanatın hâmisi, güzel şiirleri olan, ilim, irfan sahibi, sanat ehli bir insandı. (Ağaoğlu,
2004: 379-380)
Fâzıl Ahmed Paşa, 1635-36 yılında Amasya’nın (şimdi Samsun'a bağlı) Vezirköprü kasabasında doğdu. Köprülü Mehmed Paşa’nın oğludur. Annesi buranın
voyvodası Yûsuf Ağa’nın kızı Ayşe Hanım’dır. Yedi yaşında iken babasıyla birlikte
İstanbul’a gitti; burada dönemin ünlü ilim adamlarından ders aldı. On altı yaşından
itibaren çeşitli medreselerde “paşazâde” unvanıyla müderrislik yaptı. Ancak âlimler
arasındaki ihtilâf ve dedikodular yüzünden on yıla yakın devam eden bu meslekten
babasının sevkiyle ayrılarak mülkiyeye geçti. 1659 yılından itibaren Erzurum ve
Şam valiliklerinde bulundu. Daha sonra Halep beylerbeyiliğine tayin edilen Ahmed
Paşa, henüz görevinin başına geçmeden merkeze çağrılarak İstanbul kaymakamlığına getirildi. Ancak iki ay kadar sonra babasının rahatsızlanması üzerine Edirne’ye
gitti ve önce sadâret kaymakamı oldu, babasının vefatı üzerine de vezîriâzamlığa
tayin edildi (1 Kasım 1661). 15 sene bu görevde büyük hizmetlerde bulunduktan
sonra 3 Kasım 1676 tarihinde vefat etti. Dönemin şairlerinden Mezakî Süleyman,
Neşâtî ve Fennî ile pek çok eserin müellifi olan Hezarfen Hüseyin Efendi himaye
ettiği kişilerdendir. (Özcan, 2002: 260-263)
IV. Mehmed, 2 Ocak 1642 tarihinde İstanbul’da doğdu. Babası Sultan
İbrâhim, annesi Hatice Turhan Sultan’dır. Ava olan tutkusundan dolayı “Avcı” lakabıyla anılır. Babasının dengesiz davranışlarının sürmesi üzerine büyükannesi Kösem Sultan’ın, devlet adamlarının ve yeniçerilerin muvafakatiyle 8 Ağustos 1648'de
yedi yaşında iken Osmanlı tahtına çıkarıldı. Saltanatının ilk günlerinde, taraftarları-
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nın kendisini tekrar tahta çıkarma girişimleri üzerine babası Sultan İbrâhim devlet
ricâlinin ve yeniçerilerin ittifakıyla öldürüldü. Yaşının küçüklüğü dolayısıyla hükümdarlığının ilk sekiz yılında iktidar büyük annesi, annesi ve bunların taraftarları
arasında paylaşıldı; ülke karışıklıklar içinde kaldı. Saltanatının büyük kısmını avlaklarla dolu olan Edirne’de geçiren IV. Mehmed zamanında burası eski ihtişamlı
günlerini yaşamış ve devlet buradan yönetilmiştir. Osmanlı Devleti tarihinin çok
kritik bir döneminde hüküm süren, fakat etkili bir rol üstlenemeyen IV. Mehmed’in
ava aşırı düşkünlüğünde ve ilgisiz tavırlarında çok küçük yaşta tahta çıkmasının rolü olduğu söylenir. 8 Kasım 1687'de tahttan indirildi. 6 Ocak 1693'te Edirne'de vefat etti, naaşı İstanbul’a getirilerek annesi Turhan Sultan’ın Yenicami civarındaki
türbesine gömüldü. Onun zamanında özellikle besteci ve icracıların sayısında artma
olmuş, bunlardan Hâfız Post ile Buhûrîzâde Mustafa Itrî’nin bestelerinden bazıları
günümüze ulaşmıştır. Aynı zamanda iyi bir mûsikişinas olan Sâlih b. Nasrullah’ın
tıp ve eczacılık üzerine yazdığı kitaplar Avrupa’da bile okunmaktaydı. Yirmi yıl sarayda kalan Leh asıllı Ali Ufkî Bey ise Kitâb-ı Mukaddes’i ilk defa Türkçe’ye çevirmiş, bu arada mûsikiye, örf ve âdetlere dair eserler kaleme almıştır. (Özcan,
2003: 414-418)
Nazîm'in birer kasîde yazdığı isimler ise şöyledir: Sadrazam İbrahim Paşa, II.
Mustafa, Osman Paşa, Abdurrahman Abdî Paşa, Râmî Mehmed Paşa, İbrahim
Efendi, Hüseyin Paşa, II. Ahmed, Sâdık Efendi, Mevlana ve Muhyiddin Arabî.
Sadrazam Damad İbrahim Paşa, tahminen 1662 yılında Nevşehir'de dünyaya
geldi. Babası İzdin voyvodası olarak bilinen Sipahi Ali Ağa, annesi Fatma Hanım’dır. III. Ahmed onu Sadrazam Şehid Ali Paşa’dan dul kalan kızı Fatma Sultan’la evlendirdi. 9 Mayıs 1718 tarihinde III. Ahmed’in sadrazamlık teklifini kabul
etti. İbrâhim Paşa vergilerden elde ettiği gelirlerle Anadolu’nun çeşitli yerlerinde,
özellikle doğduğu yer olan Nevşehir’de ve ayrıca İstanbul’da birçok cami, mektep,
medrese, çeşme, sebil, kütüphane, imaret, saray, kasır, köşk ve yalılar inşa ettirdi.
Sâdâbâd adı verilen ve imarı iki ay içinde bitirilen Kâğıthane İstanbul’un en rağbet
edilen yeri oldu. Daha sonra “Lâle devri” diye anılacak olan bu devrin birer sanat
eseri niteliğindeki binaları ve üzerlerinde güzel yazılı kitâbeleri bulunan çeşmeleri,
Nevşehirli Damad İbrâhim Paşa sadâretinin ihtişamını hatırlatan vesikalar hükmündedir. Ülkeye çeşitli yenilikler getirmesi, sanatkârları ve edebiyatçıları koruyup
yardım etmesi, Nevşehirli Damad İbrâhim Paşa’ya Osmanlı devlet adamları arasında ayrı bir yer kazandırmıştır. Bununla birlikte belli bir zümrenin refah ve sefahati
dışında geniş halk tabakaları arasında hüküm süren sefalet her geçen gün ona karşı
hoşnutsuzluğu arttırdı. Buna imparatorluktan kopan toprakların olumsuz tesirleri ve
kendi ailesine, adamlarına sağladığı imkânlar da eklenince halk İbrâhim Paşa aleyhine döndü. Patrona Halil isyanı neticesinde 1 Ekim 1730 sabahı sarayda öldürüldü.
Devrinin ulemâ, şair, edip ve sanatkârlarını korumakla ünlüdür. (Aktepe, 1993:
441-443)
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II. Mustafa, 2 Haziran 1664 tarihinde Edirne’de dünyaya geldi. Babası IV.
Mehmed, annesi Gülnûş Emetullah Sultan’dır. Sultan Ahmed'in ölümünün ardından
6 Şubat 1695'te otuz bir yaşında iken padişahlığa getirildi. Tahta geçer geçmez yaptığı ilk iş devletin kontrolünü kendi eline alma çabası oldu. Ordunun başında seferlere çıkmıştır. Savaşlardaki başarısızlık ve kaybedilen topraklar dolayısıyla genel
bir memnuniyetsizliğin padişahın doğrudan doğruya kendisini hedef alacak derecelere ulaştığı anlaşılmaktadır. Bu ortamda tepkiler Edirne Vak‘ası denilen olayların
patlamasına yol açmakta gecikmemiştir. 22 Ağustos 1703'te tahtını kardeşine bırakmıştır. Sekiz yıl altı ay on yedi gün hükümdarlık yapan II. Mustafa ordularının
başında sefere çıkan son Osmanlı padişahıdır. Yakalanmış olduğu istiska ve mesane
hastalıklarına son gelişmelerin verdiği üzüntüler de eklenince tahttan indirilmesinden beş ay kadar sonra çok sevdiği Edirne’de muhtemelen 29 Aralık 1703 tarihinde
vefat etti. Bazı Batı kaynaklarında, halk arasında onun zehirletilmek suretiyle öldürüldüğü kanaatinin hâkim olduğu belirtilir. Teçhiz ve tekfiniyle Silâhdar Fındıklılı
Mehmed Ağa’nın görevlendirildiği Sultan Mustafa’nın cenaze namazı Ayasofya
vâizi Şeyh Mustafa Efendi tarafından kıldırıldıktan sonra Yenicami civarındaki
Vâlide Turhan Sultan Türbesi’nde bulunan babasının ayakucuna defnedildi. İkbâlî
ve Meftûnî mahlaslarıyla şiirler ve ilâhiler yazdığı, bunlardan bir kısmının bestelendiği bilinmektedir. Hat sanatıyla da uğraşmış, Hocazâde Mehmed Enverî ve Hâfız
Osman’dan ders almış, özellikle sülüs, nesih ve celî yazılarda başarılı örnekler vermiştir. (Özcan, 2006: 275-280)
Osman Paşa, 'Küçük' lakabını taşımaktadır. Selîm Girây'ın kölesidir ve Çerkestir. Enderun'da eğitim görmüş ve çuhadar-ı şehriyârî olmuştur. 1691'de silahtar-ı
padişâhî ve 1693'te sadaret kaymakamı olmuştur. 1694'te Emetullah Sultan'la evlenmiş ve Diyarbakır, ardından da Hanya valisi olmuştur. 1695'te ikinci vezir ve İstanbul kaymakamı oldu. Bir ara kaptan-ı deryalık da dâhil devlet kademesinde birçok görevde bulundu. 1727'de Sayda'da vefat etti. Fazıl, kâmil, ileri görüşlü bir
kimse idi. Oğlu Hafız Ahmet Paşa'dır. (Süreyyâ, 1311: III/427)
Abdurrahman Abdî Paşa, Askeriyeden yetişti. 1668’de yeniçeri ağası oldu.
Köprülüzâde Fâzıl Ahmed Paşa’nın yanında Lehistan ve Girit seferlerine katıldı;
özellikle Kandiye’nin fethinde önemli hizmetlerde bulundu. 1674’te Bağdat, iki yıl
sonra Mısır, 1681’de de Bosna valisi oldu. Daha sonra sırasıyla Kamaniçe muhafızlığı, Budin valiliği ve Macaristan serdarlığına getirildi. Bir ara Halep valiliği de yapan Abdi Paşa, 1685’te ikinci defa Budin beylerbeyiliğine tayin edildi. Ertesi yıl
90.000 kişilik Haçlı kuvvetlerinin Budin’i kuşatması üzerine, emrindeki 16.000 kadar Türk askeriyle şehri iki buçuk ay savundu. Düşman ordusunun tepeleri tutması
yüzünden dışarıdan yeterli yardım alınamadı ve Budin düşman eline geçti. Seksen
yaşlarında bulunan Abdi Paşa da bizzat katıldığı bu çarpışmalar sırasında şehid düştü. Onun şehid olduğu yere daha sonra Macarlar tarafından Türkçe ve Macarca bir
kitâbe konulmuştur. Bu yenilgiyle, yüz elli yıldan beri Türk şehri olan Budin kesin
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olarak Osmanlı hâkimiyetinden çıkmış, ardından Macaristan’ın öteki bölgeleri de
birer birer kaybedilmiştir. (Özcan, 1988: 156)
Râmî Mehmed Paşa, 1655'te İstanbul Eyüp’te Nişancı mahallesinde doğdu.
Terazici Hasan Ağa’nın oğludur. Şiir ve inşâya kabiliyeti sebebiyle Dîvân-ı
Hümâyun Kalemi’ne girdi ve zamanla kâtipliğe yükseldi. Şiirdeki mahareti dolayısıyla dönemin şairleri arasında tanındı, Sâmî ve Nâbî ile yakınlık kurdu. İkinci vezir
Damad Musâhib Mustafa Paşa’nın yanında masraf kâtipliği yaptı. Nâbî’nin 10891090’daki (1678-1679) hac yolculuğunda onunla birlikte bulundu. Hac dönüşü
Mustafa Paşa, Nâbî’yi kethüdâlığına getirince onu da divan efendiliğine tayin etti.
Karlofça’da müzakereler sırasında gösterdiği diplomatik başarının da etkisiyle sadrazamlığa getirildi. Edirne Vakası'ndan sonra isteği üzerine Kıbrıs’a vali tayin edildi. Kısa bir süre sonra Süleyman Paşa’nın yerine Mısır valisi oldu. Ancak valiliği
döneminde Mısır’da hüküm süren kıtlık ve artan yiyecek fiyatları yüzünden büyük
sıkıntı yaşadı. Başarısızlığa uğrayarak Cemâziyelâhir 1117’de azledildi ve Rodos
adasında ikamete gönderildi. 8 Mart 1708'de vefat etti. (Ahıskalı, 2007: 449-451)
İbrahim Efendi, şiirlerinde Nakşî mahlasını kullanmıştır. 1641'de İstanbul'da
doğmuştur. Sünbüliye tarikatına mensuptur. Koca Mustafa Paşa Tekkesi şeyhi Alaaddin Efendi'ye intisap etmiş ve ondan dersler almıştır. İstanbul'da bazı camilerde
vaizlik yapmıştır. Şiirle de ilgilenmiştir ve divanı vardır. 1702'de vefat etmiştir.
Mezarı İstanbul'da Hekimoğlu Ali Paşa Cami behçesindedir. (Atik, 2005: 174)
Hüseyin Paşa, Köprülü Mehmed Paşa’nın küçük kardeşi Hasan Ağa’nın oğludur. Amcasının oğlu Fâzıl Ahmed Paşa’nın sadrazamlığı sırasında Amcazâde diye
şöhret buldu. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa’nın maiyetinde Viyana Seferi’ne katıldı (1683). Bu seferin bozgunla sonuçlanması üzerine önce hapsedildi, az sonra da
1684 yılı başında Şehrizor beylerbeyiliği ile İstanbul’dan uzaklaştırıldı. Ardından
Kastamonu sancağı ile Gelibolu civarındaki Çardak muhafızlığına, 1689’da ise vezirlik rütbesiyle Boğazhisar muhafızlığına getirildi. Mayıs 1691’de İstanbul kaymakamı oldu. 13 Eylül 1697’de sadrazamlığa getirildi. Bazı yakınlarının azli ve katli
hadiseleri rahatsızlığını arttırınca, nihayet 4 Eylül 1702’de sadâret mühürünü padişaha göndererek istifa eden ve Kumburgaz’daki çiftliğine çekilen Hüseyin Paşa, on
beş gün kadar süren hastalıktan sonra 22 Eylül 1702’de burada öldü. Cenazesi İstanbul’a getirilerek Saraçhane karşısında inşa ettirdiği külliye içindeki türbesine
defnedildi. (Aktepe, 1991: 8-9)
II. Ahmed, 25 Şubat 1643'te dünyaya geldi. Babası Sultan İbrahim, annesi
Muazzez Sultan’dır. Kardeşi II. Süleyman’ın yerine, 23 Haziran 1691’de kırk dokuz yaşında iken Edirne’de tahta çıktı. 6 Şubat 1695’te elli iki yaşında iken istiskadan (ödem) Edirne’de vefat etti. Naaşı İstanbul’a getirilerek Kanûnî Süleyman’ın
türbesine defnedildi. Hassas ve hiddetli bir mizaca sahip olan II. Ahmed şiir ve
mûsikiye meraklı, aynı zamanda hattat bir padişahtı. II. Ahmed’in kısa saltanatı
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zamanına tesadüf eden Cibali, Ayazma Kapısı ve Bedesten yangınları İstanbul’un
büyük bir kısmının tamamen yanmasına sebep olmuştur. (İlgürel, 1989: 33-34)
Sâdık Efendi, 21 Aralık 1630'da doğdu. IV. Mehmed devri ulemâsından Sadreddinzâde Feyzullah Efendi’nin oğludur. Çeşitli medreselerde müderrislik yaptıktan sonra kadılığa geçti. Halep ve Kahire'de kadılık yaptı. Nisan 1693'te Anadolu
kazaskeri, Haziran 1694'te Rumeli kazaskeri oldu. 22 Haziran 1694'te Ebûsaidzâde
Feyzullah Efendi’nin yerine şeyhülislâmlık makamına getirildi. Şeyhülislâmlığı sırasında II. Ahmed vefat edip yerine II. Mustafa padişah olunca durumu sarsıldı. Yerine İmam Mehmed Efendi tayin edildi. On iki yıl kadar Fındıklı’daki evinde uzlete
çekilen Sâdık Efendi, yaşlılığını ileri sürüp mazeret bildirmesine rağmen 1 Şubat
1707'de yetmiş sekiz yaşında iken III. Ahmed tarafından ikinci defa şeyhülislâmlığa
getirildi. Yaşlılığı sebebiyle bu ikinci görevinde herhangi bir iş göremedi. III. Ahmed’in kızı Hatice Sultan’ın cenaze namazını yanlışlıkla bayram namazı gibi her
tekbirde ellerini kaldırıp kıldırması bahane edilerek 25 Ocak 1708'de azledildi. 11
Kasım 1709 tarihinde vefat etti ve Fındıklı Camii hazîresine defnedildi. (İpşirli,
2008: 395)
III- Kasîdelerin toplam beyit sayısı 4746'dır.
IV- Kasîdelerin beyit sayısı 11 ile 171 arasında değişmektedir.
V- Kasîdelerde toplam 12 ayrı aruz kalıbı kullanılmıştır. Kullanılan kalıplar
yoğunluk sırasına göre şu şekildedir:
1- "FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün" (25 kasîde)
2- "FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün" (20 kasîde)
3- "MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün" (20 kasîde)
4- "MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün" (9 kasîde)
5- "MefǾûlü MefâǾîlü MefâǾîlü FeǾûlün" (7 kasîde)
6- "MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün" (7 kasîde)
7- "FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün" (3 kasîde)
8- "MüfteǾilün FâǾilün MefâǾilün FeǾilün" (1 kasîde)
9- "MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilâtün" (1 kasîde)
10- "FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün" (1 kasîde)
11- "MefǾûlü FâǾilâtün MefǾûlü FâǾilâtün" (1 kasîde)
12- " MüstefǾilün MüstefǾilün MüstefǾilün MüstefǾilün" (1 kasîde)
3.2. Tarihler
I- Nazîm'in divanında toplam 81 tarih bulunmaktadır. Tarihlerin özellikleri şu
şekildedir:
1. Tarih: "Târîħ Berây-ı Ķaśr-ı Ĥüseyn Pâşâ" başlığını taşımaktadır. 7 beyittir ve
aruzun "FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün" kalıbıyla yazılmıştır. IV. Mehmed'in emriyle Hüseyin Paşa'nın yaptırdığı saraya tarih düşülmüştür. 1091 tarihini vermektedir.
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2.

Tarih: "Târîħ Berây-ı Ķapûdân Muśâĥib Muśŧafâ Pâşâ" başlığını taşımaktadır.
13 beyittir ve aruzun "MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün" kalıbıyla yazılmıştır. IV. Mehmed'in damadı olan Musâhib Mustafa Paşa'nın Kaptan-ı Deryalığa getirilmesine düşülen bu tarih 1095 senesini vermektedir.
3. Tarih: Yukarıdaki tarihe ek olarak yazılmıştır. 2 beyittir ve aruz kalıbı diğeriyle
aynıdır.
4. Tarih: A nüshasında, "Târîħ Berây-ı Vezâret-i Muśŧafâ Pâşâ" başlığını taşımaktadır ancak diğer nüshalarda Ali Paşa'ya sunulmuş hali bulunmaktadır. Mustafa
Paşa'ya 1099 tarihinde sunulan şiir ismin geçtiği yerler değiştirilerek 1105 tarihinde Ali Paşa'ya da sunulmuştur. 17 beyittir ve aruzun "MefâǾîlün MefâǾîlün
MefâǾîlün MefâǾîlün" kalıbıyla yazılmıştır.
5. Tarih: "Târîħ Berây-ı Ħânķâh-ı Ķâdirî" başlığını taşımaktadır. 8 beyittir ve aruzun "FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün" kalıbıyla yazılmıştır. Topçubaşı
Ali'nin inşa ettirdiği tekke binasına düşülen tarihtir ve 1099 senesini vermektedir.
6. Tarih: "Târîħ-i Vefât-ı Neşâŧî Efendi Şeyħ-i Mevlevî-ħâne Der-Şehr-i Edirne"
başlığını taşımaktadır. 7 beyittir ve aruzun "MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün
MefâǾîlün" kalıbıyla yazılmıştır. Nazîm'in üzerinde büyük etkisi ve Halîm olarak kullandığı mahlasını Nazîm olarak değiştirecek kadar derin izleri olan
Neşâtî'nin vefatı için düştüğü tarihtir. 1085 tarihini vermektedir.
7. Tarih: "Târîħ-i Merŝiyye Berây-ı Ħalîl Efendi Eş-Şeyħ Be-Ķâsımpâşâ" başlığını
taşımaktadır. 7 beyittir ve aruzun "MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün" kalıbıyla yazılmıştır. Mevlevî şeyhlerinden olduğu anlaşılan Halil Efendi'nin vefatına düşülen tarih 1088 senesini vermektedir.
8. Tarih: "Târîħ Berây-ı Ĥammâm-ı Fennî Çelebi" başlığını taşımaktadır. 3 beyittir
ve aruzun "MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün" kalıbıyla yazılmıştır.
Fennî Çelebi'nin evine yaptırdığı hamama düşülen tarihtir. Son beytin her iki
mısraında da tarih düşürülmüştür ve 1079'u vermektedir.
9. Tarih: "Târîħ-i Vilâdet Berây-ı Reǿîs-zâde Aĥmed Pâşâ" başlığını taşımaktadır.
9 beyittir ve aruzun "FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün" kalıbıyla yazılmıştır.
Viladet için düşürülmüş bir tarihtir ve 1094 senesini vermektedir.
10. Tarih: Çeşme tarihidir. Aruzun "FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün" kalıbıyla
yazılmıştır. 17 beyittir. Düşürülen tarih 1115 senesini vermektedir.
11. Tarih: Yine bir çeşme tarihidir ve aruzun "FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün"
kalıbıyla yazılmıştır. 8 beyittir. Her iki tarihte de düşürülen tarih 1115 ve yaptıran Sultan Mustafa olduğu için muhtemelen aynı çeşmeye düşülen ikinci tarihtir.
12. Tarih: Sultan Mustafa'nın Nemçe zaferine düşürülen tarihtir. Aruzun "FâǾilâtün
FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün" kalıbıyla yazılmıştır. 7 beyittir. 1108 tarihini vermektedir.
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13. Tarih: Râmî Mehmed Paşa'nın sadrazam olmasına düşürülen bir nasb tarihidir.
Aruzun "FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün" kalıbıyla yazılmıştır. 30 beyittir.
Son beyit ve sondan önceki beytin ikinci mısraı olmak üzere 3 beyitte tarih bulunmaktadır. 1114 senesini vermektedir.
14. Tarih: Hüseyin Paşa'nın kasrı için düşürülmüş tarihtir. Aruzun "MefǾûlü
FâǾilâtün MefǾûlü FâǾilâtün" kalıbıyla yazılmıştır. 7 beyittir. 1111 tarihini vermektedir.
15. Tarih: Dâmâd-zâde'nin İstanbul mesnedine teşrîfine düşürülmüştür. Aruzun
"MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün" kalıbıyla yazılmıştır. 11 beyittir ve
1118 tarihini vermektedir.
16. Tarih: Hasan isminde birisinin sakal bırakması için düşürülmüş bir lihye tarihidir. Aruzun "FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün" kalıbıyla yazılmıştır. 2 beyittir ve 1092
tarihini vermektedir.
17. Tarih: Annesinin vefatına düşürdüğü tarihtir. Aruzun "FeǾilâtün FeǾilâtün
FeǾilâtün FeǾilün" kalıbıyla yazılmıştır. 3 beyittir ve 1115 tarihini vermektedir.
18. Tarih: "Târîħ Berây-ı Cülûs-ı Sulŧân Süleymân" başlığını taşımaktadır. 17 beyittir ve aruzun "FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün" kalıbıyla yazılmıştır. 1099
tarihini vermektedir.
19. Tarih: "Târîħ Berây-ı Sarây-ı İbrâhîm Pâşâ" başlığını taşımaktadır. 13 beyittir ve
aruzun "MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün" kalıbıyla yazılmıştır. 1088
tarihini vermektedir.
20. Tarih: "Berây-ı Ferâşet Târîħ-i Ravża-i Muŧahhara" başlığını taşımaktadır. 5 beyittir ve aruzun "MefǾûlü MefâǾîlü MefâǾîlü FeǾûlün" kalıbıyla yazılmıştır. 1085
tarihini vermektedir.
21. Tarih: " Târîħ Berây-ı Ferâşet-i Ramażân Efendi " başlığını taşımaktadır. 9 beyittir ve aruzun "MefǾûlü MefâǾîlü MefâǾîlün FaǾ" kalıbıyla yazılmıştır. Ramazan isminde bir kişinin harem süpürgeciliği için düşürülmüştür ve 1085 tarihini
vermektedir.
22. Tarih: "Târîħ-i Vefât Berây-ı Ķâđî-zâde Aĥmed Çelebi" başlığını taşımaktadır. 2
beyittir ve aruzun "FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün" kalıbıyla yazılmıştır.
1085 tarihini vermektedir.
23. Tarih: Serenci-zade'nin vefatına düşürdüğü tarihtir. Aruzun "MefâǾilün
FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün" kalıbıyla yazılmıştır. 5 beyittir ve 1106 tarihini
vermektedir.
24. Tarih: Divanın tamamlanmasına düşürdüğü tarihlerdendir. Aruzun "MefâǾîlün
MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün" kalıbıyla yazılmıştır. 3 beyittir ve 1089 tarihini
vermektedir.
25. Tarih: "Târîħ Berây-ı Ķaśr-ı Meĥmed Ħân Be-sâĥil-i Beşikŧâş" başlığını taşımaktadır. 25 beyittir ve aruzun "MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün" ka-
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26.

27.

28.

29.
30.
31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

lıbıyla yazılmıştır. 1090 tarihini vermektedir. Son beytin her iki mısraında da tarih düşürülmüştür.
Tarih: "Târîħ-i Dîger Der-ķaśr-ı Beşikŧâş" başlığını taşımaktadır. Yine yukarıdaki tarih gibi IV. Mehmed'in yaptırdığı kasr için düşürülmüş tarihtir. 19 beyittir
ve aruzun "MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün" kalıbıyla yazılmıştır.
Tarih: "Târîħ-i Ķaśr Berây-ı Sarây-ı Hümâyûn" başlığını taşımaktadır. 40 beyittir ve aruzun "MefâǾîlün MefâǾîlün FeǾûlün" kalıbıyla yazılmıştır. 1093 tarihini
vermektedir.
Tarih: Mehmed Efendi'nin Şeyhülislâm olmasına düşürdüğü tarihtir. Aruzun
"MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün" kalıbıyla yazılmıştır. 11 beyittir ve 1106 tarihini vermektedir.
Tarih: Hasan Paşa'nın vezâretine düşürdüğü tarihtir. Aruzun "FâǾilâtün FâǾilâtün
FâǾilâtün FâǾilün" kalıbıyla yazılmıştır. 13 beyittir ve 1115 tarihini vermektedir.
Tarih: Ali Paşa'nın vezâretine düşürdüğü tarihtir. Aruzun "FâǾilâtün FâǾilâtün
FâǾilâtün FâǾilün" kalıbıyla yazılmıştır. 2 beyittir ve 1117 tarihini vermektedir.
Tarih: Osman Paşa'nın üçüncü defa kâǿim-makâmlığına düşürdüğü tarihtir.
Aruzun "MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün" kalıbıyla yazılmıştır. 14
beyittir ve 1113 tarihini vermektedir.
Tarih: Osman Paşa'nın kapudân-ı deryâ olmasına düşürdüğü tarihtir. Aruzun
"MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün" kalıbıyla yazılmıştır. 10 beyittir ve
1119 tarihini vermektedir.
Tarih: Çarşı binasına düşürdüğü tarihtir. Aruzun "MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü
FâǾilün" kalıbıyla yazılmıştır. 6 beyittir ve 1114 tarihini vermektedir. Son beytin
her iki mısraında da tarih bulunmaktadır.
Tarih: Nakşî İbrahim Efendi'nin vefatına düşürdüğü tarihtir. Aruzun "MefâǾîlün
MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün" kalıbıyla yazılmıştır. 7 beyittir ve 1114 tarihini
vermektedir.
Tarih: Râmî Efendi'nin reǿîsü'l-küttâb olmasına düşürdüğü tarihtir. Aruzun
"FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün" kalıbıyla yazılmıştır. 8 beyittir ve 1106
tarihini vermektedir.
Tarih: "Târîħ Berây-ı Ĥücre-i Neşâŧî Efendi" başlığını taşımaktadır. 7 beyittir ve
aruzun "FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün" kalıbıyla yazılmıştır. 1082 tarihini vermektedir.
Tarih: "Târîħ-i Fevtiyye Berây-ı Yûsuf Dede Eş-Şeyħ Be-Beşikŧâş" başlığını taşımaktadır. 3 beyittir ve aruzun "MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün" kalıbıyla yazılmıştır. 1080 tarihini vermektedir. Nazîm bu tarihi yaklaşık 20 yaşında düşürmüştür. Bu da onun Mevlevîlerle olan ilişkisinin genç yaşlarına kadar
indiğini göstermektedir.
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38. Tarih: Sultan Ahmed'in cülûsuna düşürdüğü tarihtir. Aruzun "FâǾilâtün
FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün" kalıbıyla yazılmıştır. 12 beyittir. Son üç beyitte birer mısrada tarih düşürülmüştür ve 1114 senesini vermektedir.
39. Tarih: "Târîħ Berây-ı Vefât-ı ǾAbdullâh Beg" başlığını taşımaktadır. 10 beyittir
ve aruzun "FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün" kalıbıyla yazılmıştır. 1100 tarihini vermektedir.
40. Tarih: "Târîħ-i Merŝiyye Berây-ı Vuślatî Merĥûm" başlığını taşımaktadır. 2 beyittir ve aruzun "MüfteǾilün FâǾilün MüfteǾilün FâǾilün" kalıbıyla yazılmıştır.
1094 tarihini vermektedir.
41. Tarih: "Târîħ Berây-ı Liĥye" başlığını taşımaktadır. 2 beyittir ve aruzun "MüfteǾilün MüfteǾilün FâǾilün" kalıbıyla yazılmıştır. 1089 tarihini vermektedir.
42. Tarih: Ali Pâşâ'nın vezâretine düşürülmüş bir tarihtir. 2 beyittir ve aruzun
"FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün" kalıbıyla yazılmıştır. 1105 tarihini vermektedir.
43. Tarih: Sâdık Efendi'nin şeyhülislamlığına düşürülmüş bir tarihtir. 18 beyittir ve
aruzun "FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün" kalıbıyla yazılmıştır. 1118 tarihini vermektedir.
44. Tarih: Çarsû tarihidir. 6 beyittir ve aruzun "FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün" kalıbıyla yazılmıştır. 1114 tarihini vermektedir. Son beytin her iki mısraında da tarih bulunmaktadır.
45. Tarih: "Târîħ Berây-ı Camcı-zâde" başlığını taşımaktadır. 2 beyittir ve aruzun
"FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün" kalıbıyla yazılmıştır. 1097 tarihini vermektedir. Vefat tarihidir.
46. Tarih: "Târîħ Berây-ı Çeşme-i Baĥrî Aġa" başlığını taşımaktadır. 2 beyittir ve
aruzun "FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün" kalıbıyla yazılmıştır. 1092 tarihini vermektedir.
47. Tarih: "Teşekkür Berây-ı Tertîb-i Dîvân-ı Ķaśâǿid" başlığını taşımaktadır. 13
beyittir ve aruzun "FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün" kalıbıyla yazılmıştır. 1097 tarihini vermektedir. Divan itmam tarihlerindendir. Bu da bize göstermektedir ki
Nazîm, divanlarından birisinde sadece kasîdelerini toplamıştır.
48. Tarih: "Târîħ Berây-ı Dîvân-ı Nažîm" başlığını taşımaktadır. 2 beyittir ve aruzun
"MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün" kalıbıyla yazılmıştır. 1079 tarihini vermektedir. Nazîm, divan itmam tarihlerinden olan bu tarihi ilk divanı için düşürmüştür. Görüldüğü üzere ilk divanını 19-20 yaşında iken tertip etmiştir.
49. Tarih: Bina tarihidir. 7 beyittir ve aruzun "MüstefǾilün MüstefǾilün MüstefǾilün
MüstefǾilün" kalıbıyla yazılmıştır. 1110 tarihini vermektedir.
50. Tarih: Bina tarihidir. 12 beyittir ve aruzun "MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün"
kalıbıyla yazılmıştır. 1110 tarihini vermektedir. Bir önceki tarih gibi bu da Selim
Giray Han'ın yaptırdığı saray için düşürülmüştür. Son beytin her iki mısraında
da tarih bulunmaktadır.
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51. Tarih: "Târîħ-i İtmâm-ı Dîvân" başlığını taşımaktadır. Yine Nazîm'in beş divanından birisinin tarihidir. 5 beyittir ve aruzun "FeǾûlün FeǾûlün FeǾûlün FeǾûl"
kalıbıyla yazılmıştır. 1089 tarihini vermektedir.
52. Tarih: "Târîħ Berây-ı Müftî Meĥmed Emîn Efendi" başlığını taşımaktadır. Vefat
tarihidir. 3 beyittir ve aruzun "MüfteǾilün FâǾilün MüfteǾilün FâǾilün" kalıbıyla
yazılmıştır. 1098 tarihini vermektedir.
53. Tarih: "Târîħ Berây-ı Şeyħ Be-Ķoca Muśŧafâ Pâşâ" başlığını taşımaktadır. 5 beyittir ve aruzun "FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün" kalıbıyla yazılmıştır.
1091 tarihini vermektedir. Şeyh Alaüddin'in vefatına düşürülen tarihtir.
54. Tarih: "Târîħ Berây-ı Liĥye" başlığını taşımaktadır. 5 beyittir ve aruzun
"MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün" kalıbıyla yazılmıştır. 1095 tarihini vermektedir. Hüseyin isimli birisinin sakal bırakmasına düşürülen tarihtir.
55. Tarih: Bir menzilname örneğidir. Sultan Ahmed'in ok atması ve okun düştüğü
yere menzil taşının dikilmesi üzerine söylenmiştir. 9 beyittir ve aruzun
"FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün" kalıbıyla yazılmıştır. 1109 tarihini vermektedir.
56. Tarih: Bir şadurvan inşasına düşürülmüş tarihtir. Bu şadurvan, Mehmed isminde
birisinin bir Mevlevi dergâhına yaptırdığı çeşmedir. 7 beyittir ve aruzun
"FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün" kalıbıyla yazılmıştır. 1112 tarihini vermektedir.
57. Tarih: Vefat tarihidir. Sırrî ve Rüşdî isimli iki kişinin ölümü tek bir tarih manzumesinde ele alınmıştır. 5 beyittir ve aruzun "FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilâtün
FeǾilün" kalıbıyla yazılmıştır. 1111 tarihini vermektedir.
58. Tarih: Kardeşinin vefatına söylediği tarihtir. Kardeşinin isminin Hüseyin olduğunu öğreniyoruz manzumeden. 2 beyittir ve aruzun "FâǾilâtün FâǾilâtün
FâǾilâtün FâǾilün" kalıbıyla yazılmıştır. 1119 tarihini vermektedir.
59. Tarih: "Târîħ-i Dîger Berây-ı Cülûs" başlığını taşımaktadır. 2 beyittir ve aruzun
"FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün" kalıbıyla yazılmıştır. 1099 tarihini vermektedir. Sultan II. Süleyman'ın cülûsuna tarihtir.
60. Tarih: "Târîħ Berây-ı Ümmî Sinân-zâde Efendi" başlığını taşımaktadır. 7 beyittir ve aruzun "MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün" kalıbıyla yazılmıştır.
1088 tarihini vermektedir. Ümmî Sinân-zâde'nin vefatına tarihtir.
61. Tarih: "Târîħ Berây-ı Aĥmed Dede Efendi Be-Yeñiķapu" başlığını taşımaktadır.
2 beyittir ve aruzun "MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün" kalıbıyla yazılmıştır. 1090 tarihini vermektedir. Vefat tarihidir.
62. Tarih: "Târîħ Berây-ı Çizmeci Aĥmed Gülşenî" başlığını taşımaktadır. 2 beyittir
ve aruzun "FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün" kalıbıyla yazılmıştır. 1084 tarihini vermektedir. Vefat tarihidir.
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63. Tarih: "Târîħ Berây-ı Nefîrî Aĥmed" başlığını taşımaktadır. 5 beyittir ve aruzun
"MefǾûlü MefâǾîlü MefâǾîlün FaǾ" kalıbıyla yazılmıştır. 1090 tarihini vermektedir. Vefat tarihidir.
64. Tarih: "Târîħ Berây-ı ǾÎsâ Çelebi" başlığını taşımaktadır. 2 beyittir ve aruzun
"FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün" kalıbıyla yazılmıştır. 1084 tarihini vermektedir. Vefat tarihidir.
65. Tarih: "Târîħ Berây-ı Liĥye-i Memiş Çelebi" başlığını taşımaktadır. 3 beyittir ve
aruzun "MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün" kalıbıyla yazılmıştır. 1086
tarihini vermektedir.
66. Tarih: "Târîħ Berây-ı Vâlî-şoden-i Ĥasan Pâşâ Be-Mıśr" başlığını taşımaktadır.
7 beyittir ve aruzun "FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün" kalıbıyla yazılmıştır.
1099 tarihini vermektedir. Hasan Paşa'nin Mısır'a valiliği için yazılmış bir nasb
tarihidir.
67. Tarih: Nazîm'in çokça sevdiği ve şiirlerinde bahsettiği, kasîdeler yazdığı Selim
Giray'ın vefatına düşürülen tarihtir. 5 beyittir ve aruzun "MefǾûlü FâǾilâtü
MefâǾîlü FâǾilün" kalıbıyla yazılmıştır. 1114 tarihini vermektedir.
68. Tarih: Sultan Mustafa'nın cülûsu için söylenmiş bir tarihtir. 31 beyittir ve aruzun
"FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün" kalıbıyla kaleme alınmıştır. 1106 tarihini
vermektedir.
69. Tarih: Osman Paşa'nın yaptırdığı kasr için söylenmiş bir tarihtir. 15 beyittir ve
aruzun "MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün" kalıbıyla yazılmıştır. 1118
tarihini vermektedir.
70. Tarih: Patburun-zade'nin vefat tarihidir. 11 beyittir ve aruzun "FeǾilâtün
FeǾilâtün FeǾilün" kalıbıyla yazılmıştır. 1091 tarihini vermektedir.
71. Tarih: Mısrî isimli bir şahsın vefat tarihidir. 3 beyittir ve aruzun "MefǾulü
FâǾilâtün MefǾûlü FâǾilâtün" kalıbıyla yazılmıştır. 1095 tarihini vermektedir.
72. Tarih: Seyyid Ali isimli bir şahıs için söylenmiş nasb tarihidir. 8 beyittir ve aruzun "MefǾulü FâǾilâtün MefǾûlü FâǾilâtün" kalıbıyla yazılmıştır. 1112 tarihini
vermektedir.
73. Tarih: Seyyid Ali'nin müftülük makamına atanmasının üzerine söylenmiş ikinci
tarihtir. 7 beyittir, vezin de aynıdır.
74. Tarih: Arif Efendi için düşürülen nasb tarihidir. 7 beyittir ve aruzun "MefǾulü
FâǾilâtün MefǾûlü FâǾilâtün" kalıbıyla yazılmıştır. 1118 tarihini vermektedir.
75. Tarih: Arif Efendi'nin daha önce getirildiği bir görev için söylenmiş başka bir tarihtir. 7 beyittir ve aruzun "MefǾûlü MefâǾîlü MefâǾîlü FeǾûlün" kalıbıyla yazılmıştır. 1113 tarihini vermektedir.
76. Tarih: Râmî Efendi'nin reisü'l-küttâblık makamına getirilmesi üzerine düşürülen
tarihtir. 5 beyittir ve aruzun "MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün" kalıbıyla yazılmıştır. 1109 tarihini vermektedir.
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77. Tarih: Ramazan isimli bir şahsın vefatı için düşürülen bir tarihtir. 7 beyittir ve
aruzun "MefǾûlü MefâǾilün MefâǾîlün FaǾ" kalıbıyla yazılmıştır. 1103 tarihini
vermektedir.
78. Tarih: Babasının vefatına düşürdüğü tarihtir. Manzumeden babasının adının Ali
Çelebi olduğunu öğreniyoruz. 8 beyittir ve aruzun "MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün" kalıbıyla yazılmıştır. 1113 tarihini vermektedir.
79. Tarih: "Târîħ-i Dîger Berây-ı Vâlî-şoden-i Be-Mıśr Ĥasan Pâşâ" başlığını taşımaktadır. Hasan Paşa'nin Mısır'a valiliği için yazılmış ikinci tarihtir. 3 beyittir ve
aruzun "MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün" kalıbıyla yazılmıştır. 1099
tarihini vermektedir.
80. Tarih: IV. Mehmed'in vefatına düşürülmüş bir tarihtir. 6 beyittir ve aruzun
"MefâǾîlün MefâǾîlün FeǾûlün" kalıbıyla yazılmıştır. Son iki beytin birer mısraında tarih bulunmaktadır 1104 senesini vermektedir.
81. Tarih: "Târîħ Berây-ı Bâb-ı Âġâ" başlığını taşımaktadır. 16 beyittir ve aruzun
"MüfteǾilün MüfteǾilün FâǾilün" kalıbıyla yazılmıştır. 1088 tarihini vermektedir.
II- Divanda; 2 beyitli 15, 3 beyitli 8, 5 beyitli 9, 6 beyitli 3, 7 beyitli 15, 8 beyitli 5, 9 beyitli 3, 10 beyitli 2, 11 beyitli 3, 12 beyitli 2, 13 beyitli 4, 14 beyitli 1, 15
beyitli 1, 16 beyitli 1, 17 beyitli 3, 18 beyitli 1, 19 beyitli 1, 25 beyitli 1, 30 beyitli
1, 31 beyitli 1, 40 beyitli 1 tarih manzumesi bulunmaktadır. Tarih manzumelerinin
beyit sayıları 2 ile 40 arasında değişmektedir. Ağırlıklı olarak 2 ve 7 beyitli tarih
yazmak tercih edilmiştir.
III- Tarih manzumelerinin toplam beyit sayısı 677'dir.
IV- Tarih manzumelerinde 17 değişik aruz kalıbı kullanılmıştır. Yoğunluk sırasına göre şöyledir:
1- "FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün" (22 tarih)
2- "MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün" (20 tarih)
3- "FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün" (6 tarih)
4- "MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün" (6 tarih)
5- "MefǾûlü FâǾilâtün MefǾûlü FâǾilâtün" (5 tarih)
6- "FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün" (3 tarih)
7- "MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün" (3 tarih)
8- "MefǾûlü MefâǾîlü MefâǾîlün FaǾ" (2 tarih)
9- "MefǾûlü MefâǾîlü MefâǾîlü FeǾûlün" (2 tarih)
10- "FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün" (2 tarih)
11- "MüfteǾilün FâǾilün MüfteǾilün FâǾilün" (2 tarih)
12- "MüfteǾilün MüfteǾilün FâǾilün" (2 tarih)
13- "MefâǾîlün MefâǾîlün FeǾûlün" (2 tarih)
14- "FeǾûlün FeǾûlün FeǾûlün FeǾûl" (1 tarih)
15- "FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün" (1 tarih)
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16- "MüstefǾilün MüstefǾilün MüstefǾilün MüstefǾilün" (1 tarih)
17- "MefǾûlü MefâǾilün MefâǾîlün FaǾ" (1 tarih)
V- Tarih manzumeleri 10 farklı konu hakkında yazılmıştır. Yoğunluk sırasına
göre konular şöyledir:
a) Vefât (ölüm) tarihleri: 25 tarih
b) Nasb (şeyhülislamlık, kaymakamlık, valilik vb. bir göreve atanma): 20 tarih
c) Bina (saray, çeşme, hamam vb. inşası): 19 tarih
d) Cülûs: 4 tarih
e) Lihye (sakal bırakma): 4 tarih
f) Divan itmam: 4 tarih (Kendi 5 divanının 4 tanesi için)
g) Ferâşet (Haremeyn süpürgeciliği): 2 tarih
h) Zafer: 1 tarih
i)
Menzilname: 1 tarih
j)
Vilâdet (doğum): 1 tarih
VI- Tarih manzumelerinin tamamında mahlas kullanılmıştır.
VII- 1059-1060 (1649-1650) yıllarında doğduğunu tahmin ettiğimiz Nazîm ilk
tarih manzumesini 1079; son tarih manzumesini ise vefatından yaklaşık 20 sene önce 1119 tarihinde yazmıştır. Yıllar itibariyle hangi tarihte kaç tarih manzumesi yazdığı şu şekildedir: 1079 tarihli 2, 1080 tarihli 1, 1082 tarihli 1, 1084 tarihli 2, 1085
tarihli 4, 1086 tarihli 1, 1088 tarihli 4, 1089 tarihli 3, 1090 tarihli 4, 1091 tarihli 3,
1092 tarihli 2, 1093 tarihli 1, 1094 tarihli 2, 1095 tarihli 4, 1097 tarihli 2, 1098 tarihli 1, 1099 tarihli 5, 1100 tarihli1, 1103 tarihli 1, 1104 tarihli 1, 1105 tarihli 2,
1106 tarihli 4, 1108 tarihli 1, 1109 tarihli 2, 1110 tarihli 2, 1111 tarihli 2, 1112 tarihli 3, 1113 tarihli 3, 1114 tarihli 6, 1115 tarihli 4, 1117 tarihli 1, 1118 tarihli 4,
1119 tarihli 2 manzume.
VIII- 80 yıl kadar ömür süren Nazîm, tarih manzumelerini 20-60 yaş aralığında kaleme almıştır. Yine tarihlerden gördüğümüz kadarıyla Nazîm divanlarını 20,
30, 34 ve 39 yaşlarında tertip etmiştir. Ömrünü geri kalan yarısında yazdığı şiirleri
ise son divanındadır.
3.3. Gazeller
I- Nazîm'in divanında 748 adet gazel bulunmaktadır.
II- Gazellerin toplam beyit sayısı 5066'dır.
III- Beyit sayısına göre gazeller şu şekildedir: 5 beyitli 263 gazel, 6 beyitli 17
gazel, 7 beyitli 319 gazel, 8 beyitli 38 gazel, 9 beyitli 52 gazel, 10 beyitli 37 gazel, 11
beyitli 12 gazel, 12 beyitli 1 gazel, 13 beyitli 5 gazel, 14 beyitli 1 gazel, 15 beyitli 1
gazel, 17 beyitli 1 gazel, 19 beyitli 1 gazel. Görüldüğü üzere gazellerin beyit sayıları 5
ile 19 arasında değişmektedir. En çok 7 ve 5 beyitli gazeller tercih edilmiştir.
IV- Divanda, lâmelif haricinde Arap alfabesindeki tüm harflerden gazel yazılmıştır. Hangi harften kaç gazel yazıldığı şu şekildedir:
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Elif harfinden 27, Be harfinden 20, Te harfinden 9, Se harfinden 5, Cim harfinden 9, Ha harfinden 5, Hı harfinden 5, Dal harfinden 9, Zel harfinden 3, Re harfinden 178, Ze harfinden 43, Sin harfinden 7, Şın harfinden 26, Sad harfinden 4,
Dad harfinden 5, Tı harfinden 5, Zı harfinden 4, Ayn harfinden 5, Gayn harfinden
5, Fe harfinden 6, Kaf harfinden 15, Kef harfinden 36, Lam harfinden 27, Mim harfinden 36, Nun harfinden 63, Vav harfinden 9, He harfinden 87, Ye harfinden 95.
En çok tercih edilen harfler 178 kez ile re ve 95 kez ile ye harfleridir.
V- Gazellerde 26 farklı aruz kalıbı kullanılmıştır, yoğunluk sırasına göre şu
şekildedir:
1- "FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün" (148 gazel)
2- "MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün" (136 gazel)
3- "MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün" (115 gazel)
4- "MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün" (111 gazel)
5- "MefǾûlü MefâǾîlü MefâǾîlü FeǾûlün" (82 gazel)
6- "FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün" (75 gazel)
7- "MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilâtün" (16 gazel)
8- "MüfteǾilün MefâǾilün MüfteǾilün MefâǾilün" (8 gazel)
9- "MefǾûlü FâǾilâtün MefǾûlü FâǾilâtün" (8 gazel)
10- "FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün" (6 gazel)
11- "MefǾûlü MefâǾîlün MefǾûlü MefâǾîlün" (6 gazel)
12- "MüstefǾilün MüstefǾilün MüstefǾilün MüstefǾilün" (6 gazel)
13- "MütefâǾilün FeǾûlün MütefâǾilün FeǾûlün" (6 gazel)
14- "MüfteǾilün FâǾilün MüfteǾilün FâǾilün" (5 gazel)
15- "MütefâǾilün MütefâǾilün MütefâǾilün MütefâǾilün" (3 gazel)
16- "FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün" (3 gazel)
17- "FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilâtün" (2 gazel)
18- "MüfteǾilün FâǾilün MüfteǾilün FaǾ" (2 gazel)
19- "MefâǾîlün MefâǾîlün FeǾûlün" (2 gazel)
20- "MefǾûlü MefâǾilün FeǾûlün" (2 gazel)
21- "FeǾûlün FeǾûlün FeǾûlün FeǾûl" (1 gazel)
22- "MüfâǾaletün MüfâǾaletün MüfâǾaletün MüfâǾaletün" (1 gazel)
23- "MüfteǾilün FâǾilün FeǾûlün FeǾûlün" (1 gazel)
24- "MüfteǾilün FâǾilün MefâǾîlü FaǾlün" (1 gazel)
25- "MüfteǾilün FâǾilün MefâǾilün FaǾlün" (1 gazel)
26- "MüstefǾilün FeǾûlün MüstefǾilün FeǾûlün" (1 gazel)
VI- Gazellerin 2 tanesi (31, 63. gazeller) mi'râciyye ve 62 tanesi (1, 28, 48, 49,
57, 58, 62, 71, 72, 76, 77, 81, 82, 88, 90, 91, 93, 94, 214, 241, 271, 272, 315, 321,
322, 347, 348, 351, 352, 356, 357, 361, 362, 365, 366, 370, 371, 375, 376, 381,
382, 396, 397, 423, 432, 433, 434, 435, 459, 460, 495, 497, 557, 558, 567, 652,
654, 655, 656, 718, 719. gazeller) na'ttır.
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VII- Gazellerin 5 tanesi (267, 431, 491, 584, 740. gazeller) iki matla'lıdır.
VIII- Gazellerden 2 tanesinin (460 ve 488. gazeller) redifi şairin mahlasıdır.
IX- Gazellerden 4 tanesinde (460, 606, 613, 638. gazeller) redd-i matla' yapılmıştır.
X- Gazellerden 9 tanesi (97, 175, 176, 192, 436, 466, 634, 636, 556. gazeller)
sanatlı bir şekilde kaleme alınmıştır.
XI- Şairin mahlası gazellerin tümünde ve hepsinin de sonunda bulunmaktadır.
Ancak bir tanesi (400. gazel) müzeyyel gazeldir, dolayısıyla onun sonunda değildir.
3.4. Müstezâdlar
Divanda 2 adet müstezâd bulunmaktadır. İlki; rubâî kalıbıyla yazılmış bir
müstezâddır. Uzun mısralar "MefǾûlü MefâǾîlü MefâǾîlün FaǾ" kalıbıyla yazılmıştır, ziyade mısralar ise "MefǾûlü FeǾûl" şeklindedir. Konusu itibariyle de bir na'ttır.
Diğeri ise klasik müstezâd kalıbı ile yazılmıştır, yani uzun mısralarda
"MefǾûlü MefâǾîlü MefâǾîlü FeǾûlün" kullanılırken ziyade mısralarda da "MefǾûlü
FeǾûlün" kullanılmıştır. 12 beyittir ve yine konusu itibariyle na'ttır.
3.5. Muhammesler
Divanda 2 adet muhammes bulunmaktadır. Bunlardan ilki 28 bendden oluşmaktadır. Bu muhammeste bendler Arap alfabesindeki harf sırasına göre ve tüm
harfler kullanılarak oluşturulmuştur. Bir anlamda bir elif-namedir. Konusu itibariyle
bir na'ttır. Müzdevic bir muhammestir ve kafiye sistemi; "aaaaa, bbbba, cccca..."
şeklindedir. Aruzun "FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün" kalıbıyla yazılmıştır.
Bendlerin son mısraları hariç tüm mısralar "Es-selâm ey..." ile başlamaktadır.
İkinci muhammes ise 16 bendden oluşmaktadır. Konusu itibariyle yine bir
na'ttır. Müzdevic bir muhammestir ve kafiye sistemi; "aaaaa, bbbba, cccca..." şeklindedir. Aruzun "MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün" kalıbıyla yazılmıştır.
Toplamda 44 bend vardır ve beyit hesabıyla 110 sayısını elde ederiz.

1.

2.

3.

3.6. Tahmisler
I- Divanda 4 adet tahmis bulunmaktadır.
Tahmis: 5 bendden oluşmaktadır. Aruzun "MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün
MefâǾîlün" kalıbıyla yazılmıştır. Atâyî'nin bir gazelinin her beytinin üzerine
üç mısra eklenmek suretiyle meydana getirilmiştir.
Tahmis: 5 bendden oluşmaktadır. Aruzun "MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün"
kalıbıyla yazılmıştır. Neşâtî'nin bir gazelinin her beytinin üzerine üç mısra eklenmek suretiyle meydana getirilmiştir.
Tahmis: 5 bendden oluşmaktadır. Aruzun "MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün"
kalıbıyla yazılmıştır. Neşâtî'nin bir gazelinin her beytinin üzerine üç mısra eklenmek suretiyle meydana getirilmiştir.

62 • Mustafa Sefa Çakır

4.

Tahmis: 7 bendden oluşmaktadır. Aruzun "FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün" kalıbıyla yazılmıştır. Zâtî'nin bir gazelinin her beytinin üzerine üç mısra
eklenmek suretiyle meydana getirilmiştir.
II- Tahmislerden sonuncusu na'ttır.
III- Toplamda 22 bend bulunmaktadır ve beyit hesabıyla 55 beyit yapmakta-

dır.

1.
2.
3.
4.

3.7. Müseddesler
I- Divanda 4 tane müseddes bulunmaktadır.
Müseddes: 5 bendden oluşmaktadır. Aruzun "FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün" kalıbıyla yazılmıştır. Mütekerrir bir müseddestir.
Müseddes: 12 bendden oluşmaktadır. Aruzun "MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü
FâǾilün" kalıbıyla yazılmıştır. Müzdevic bir müseddestir.
Müseddes: 7 bendden oluşmaktadır. Aruzun "FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilâtün
FeǾilün" kalıbıyla yazılmıştır. Mütekerrir bir müseddestir.
Müseddes: 6 bendden oluşmaktadır. Aruzun "FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilâtün
FeǾilün" kalıbıyla yazılmıştır. Mütekerrir bir müseddestir.
II- 4 müseddesin biri müzdevic diğer üçü mütekerrirdir.
III- Toplam 30 bend bulunmaktadır, beyit hesabıyla 90 beyit vardır.

3.8. Müsemmen
Divanda 1 adet müsemmen bulunmaktadır. Konusu itibariyle bir na'ttır. Aruzun "MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün" kalıbıyla yazılmıştır. 14 bendden oluşmaktadır ve mütekerrir bir müsemmendir.
3.9. Mu'aşşer
Divanda 1 adet mu'aşşer bulunmaktadır. Aruzun "MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü
FâǾilün" kalıbıyla yazılmıştır. 5 bendden oluşmaktadır ve mütekerrir bir mu'aşşerdir.
3.10. Tercî'-i Bendler
Divanda 2 adet tercî'-i bend bulunmaktadır.
1. Tercî'-i Bend: "TercîǾ-i Bend Der-Medĥ ü Ŝenâ Sulŧân-ı Kevneyn ǾAleyhi'ś-śalâtü ve's-selâm" başlığını taşımaktadır. Aruzun "MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü
FâǾilün" kalıbıyla yazılmıştır. Konusu itibariyle bir na'ttır. 7 bend bulunmaktadır ve
her bend 4 beyittir. Toplam 28 beyittir.
2. Tercî'-i Bend: Aruzun "MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün" kalıbıyla yazılmıştır. Konusu itibariyle bir mersiyedir. Selami Efendi isimli bir şeyhin vefatı üzerine yazılmıştır. 5 bend bulunmaktadır ve her bend 4 beyittir. Toplam 20 beyittir.
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3.11. Terkîb-i Bendler
I- Divanda 12 adet terkîb-i bend bulunmaktadır.
1. Terkîb-i Bend: "Terkîb-i Bend NaǾt-ı Şerîf" başlığını taşımaktadır. Aruzun
"MefǾûlü MefâǾilün FeǾûlün" kalıbıyla yazılmıştır. Başlıkta da geçtiği üzere bir
na'ttır. 5 bend bulunmaktadır ve her bend 15 beyittir. Toplam 75 beyittir.
2. Terkîb-i Bend: Aruzun "FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün" kalıbıyla yazılmıştır. Konusu itibariyle bir na'ttır. 5 bend bulunmaktadır ve her bend 8 beyittir. Toplam
40 beyittir.
3. Terkîb-i Bend: "Terkîb-i Bend-i Mürettebe Be-Ĥurûf-i Hecâ Der TaǾrîf-i ǾAşķ"
başlığını taşımaktadır. Aruzun "MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün" kalıbıyla yazılmıştır. 28 bend bulunmaktadır ve her bend 6 beyittir. Toplam 168 beyittir. Her bend sırası ile Arap alfabesinin bir harfi ile yazılmıştır ve her bendin ilk
beytinin her iki mısrası da revi harfiyle başlamaktadır.
4. Terkîb-i Bend: Aruzun "FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün" kalıbıyla yazılmıştır. 8
bend bulunmaktadır ve her bend 16 beyittir. Toplam 128 beyittir.
5. Terkîb-i Bend: Aruzun "MefǾûlü MefâǾîlü MefâǾîlü FeǾûlün" kalıbıyla yazılmıştır. 7 bend bulunmaktadır ve her bend 6 beyittir. Toplam 42 beyittir.
6. Terkîb-i Bend: Aruzun "MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün" kalıbıyla yazılmıştır. 7 bend bulunmaktadır ve her bend 8 beyittir. Toplam 56 beyittir. Konusu itibariyle bir na'ttır.
7. Terkîb-i Bend: "Terkîb-i Bend-i MiǾrâciyye Şâh-ı Risâlet-penâh" başlığını taşımaktadır. Aruzun "MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün" kalıbıyla yazılmıştır.
7 bend bulunmaktadır ve her bend 9 beyittir. Toplam 63 beyittir.
8. Terkîb-i Bend: "Terkîb-i Bend-i Merŝiyye-i İmâm-ı Ĥüseyn Rađiyallâhu Ǿanh"
başlığını taşımaktadır. Aruzun "MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün" kalıbıyla
yazılmıştır. 5 bend bulunmaktadır ve her bend 8 beyittir. Toplam 40 beyittir.
9. Terkîb-i Bend: "Terkîb-i Bend Ĥasb-i Ĥâl-i Ħod" başlığını taşımaktadır. Aruzun
"MefǾûlü MefâǾilün FeǾûlün" kalıbıyla yazılmıştır. 7 bend bulunmaktadır ve her
bend 8 beyittir. Toplam 56 beyittir.
10. Terkîb-i Bend: Aruzun "MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün" kalıbıyla yazılmıştır. 5 bend bulunmaktadır ve her bend 8 beyittir. Toplam 40 beyittir.
11. Terkîb-i Bend: Aruzun "MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün" kalıbıyla yazılmıştır. 5 bend bulunmaktadır ve her bend 6 beyittir. Toplam 30 beyittir.
12. Terkîb-i Bend: Aruzun "MüfteǾilün MüfteǾilün FâǾilün" kalıbıyla yazılmıştır. 7
bend bulunmaktadır ve her bend 7 beyittir. Toplam 49 beyittir. Konusu itibariyle
bir na'ttır.
II- 12 terkîb-i bendin 5 tanesi 5 bend, 5 tanesi 7 bend, 1 tanesi 28 bend ve 1
tanesi de 8 bendden oluşmaktadır. Bu bendlerin beyit sayıları ise 6 ve 16 arasında
değişmektedir. Toplamda 787 beyittir.
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III- 12 terkîb-i bendin 4 tanesi Hazreti Peygamber'le ilgilidir. 1 tanesi (7.
terkîb-i bend) mi'râciyye, 3 tanesi (1, 2, 4. terkîb-i bendler) na'ttır.
IV- 12 terkîb-i bendde 7 farklı aruz kalıbı kullanılmıştır. Kullanım yoğunluklarına göre şu şekildedir:
1- "MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün" (4 terkîb-i bend)
2- "MefǾûlü MefâǾilün FeǾûlün" (2 terkîb-i bend)
3- "MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün" (2 terkîb-i bend)
4- "FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün" (1 terkîb-i bend)
5- "FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün" (1 terkîb-i bend)
6- "MefǾûlü MefâǾîlü MefâǾîlü FeǾûlün" (1 terkîb-i bend)
7- "MüfteǾilün MüfteǾilün FâǾilün" (1 terkîb-i bend)
3.12. Lügazlar
I- Divanda 12 adet lügaz bulunmaktadır.
1. Lügaz: Aruzun "FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün" kalıbıyla yazılmıştır. 5 beyittir.
Lügazda "pergâr" sorulmuştur.
2. Lügaz: Aruzun "FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün" kalıbıyla yazılmıştır. 7 beyittir.
3. Lügaz: Aruzun "FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün" kalıbıyla yazılmıştır. 7 beyittir.
Lügazda "kefş" sorulmuştur.
4. Lügaz: Aruzun "MefâǾîlün MefâǾîlün FeǾûlün" kalıbıyla yazılmıştır. 7 beyittir.
Lügazda "mühr-i Süleymân" sorulmuştur.
5. Lügaz: Aruzun "FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün" kalıbıyla yazılmıştır. 6 beyittir.
Lügazda "menâre" sorulmuştur.
6. Lügaz: Aruzun "MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün" kalıbıyla yazılmıştır. 3
beyittir. Lügazda "Ǿaraķ-bâde" sorulmuştur.
7. Lügaz: Aruzun "MefâǾîlün MefâǾîlün FeǾûlün" kalıbıyla yazılmıştır. 7 beyittir.
Lügazda "ħâme" sorulmuştur.
8. Lügaz: Aruzun "FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün" kalıbıyla yazılmıştır. 5 beyittir.
Lügazda "ķavs" sorulmuştur.
9. Lügaz: Aruzun "FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün" kalıbıyla yazılmıştır. 7
beyittir. Lügazda "öreke" sorulmuştur.
10. Lügaz: Aruzun "FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün" kalıbıyla yazılmıştır. 8 beyittir.
Lügazda "mükĥüle" sorulmuştur.
11. Lügaz: Aruzun "MefâǾîlün MefâǾîlün FeǾûlün" kalıbıyla yazılmıştır. 7 beyittir.
12. Lügaz: Aruzun "MefâǾîlün MefâǾîlün FeǾûlün" kalıbıyla yazılmıştır. 7 beyittir.
Lügazda "sâǾat" sorulmuştur.
II- Lügazların 1 tanesi 3 beyit, 2 tanesi 5 beyit, 1 tanesi 6 beyit, 7 tanesi 7 beyit ve 1 tanesi de 8 beyittir. Lügazlar toplamda 76 beyittir.
III- 12 lügazda 6 farklı aruz kalıbı kullanılmıştır. Yoğunluk sırasına göre şu
şekildedir:
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123456-

"FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün" (4 lügaz)
"MefâǾîlün MefâǾîlün FeǾûlün" (4 lügaz)
"FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün" (1 lügaz)
"FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün" (1 lügaz)
"FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün" (1 lügaz)
"MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün" (1 lügaz)

3.13. Mesneviler
I- Divanda 11 adet mesnevi bulunmaktadır.
1. Mesnevi: Aruzun "MüfteǾilün MüfteǾilün FâǾilün" kalıbıyla yazılmıştır. 242
beyitlik uzunca bir mesnevidir. Büyük bir kısmı hazreti peygamberi medhe
ayrılmıştır. Bu anlamıyla bir na't örneğidir. Yine içinde ilk dört halifenin, Hazreti Hasan ve Hüseyin'in, ashabın övgüsüne ayrılan bölümleri de mevcuttur.
2. Mesnevi: "İžhâr-ı Vecd ü Ĥâl Der-Beyân-ı MiǾrâc-ı Peyġamber MuǾcize-i İştimâl" başlığını taşımaktadır. Aruzun "MefǾûlü MefâǾilün FeǾûlün" kalıbıyla
yazılmıştır. 81 beyittir. Bu mesnevi bir mi'râciyyedir.
3. Mesnevi: "Ĥamd-i Bârî ǾAzze İsmuhu ve TeǾâlâ Şânuhu" başlığını taşımaktadır. Aruzun "FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün" kalıbıyla yazılmıştır. 16 beyittir.
4. Mesnevi: "Berây-ı Gerdûne" başlığını taşımaktadır. Aruzun "FeǾilâtün
FeǾilâtün FeǾilün" kalıbıyla yazılmıştır. 7 beyittir.
5. Mesnevi: "ǾArż-ı Ĥâl Berây-ı İstidǾâ-yı Aķçe" başlığını taşımaktadır. Aruzun
"FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün" kalıbıyla yazılmıştır. 13 beyittir.
6. Mesnevi: "Berây-ı Devât" başlığını taşımaktadır. Aruzun "FeǾilâtün MefâǾilün
FeǾilün" kalıbıyla yazılmıştır. 6 beyittir.
7. Mesnevi: "Münâcât-ı Dîger Li-Cenâb-ı Rabb-i Ekber" başlığını taşımaktadır.
Aruzun "MefâǾîlün MefâǾîlün FeǾûlün" kalıbıyla yazılmıştır. 49 beyittir.
8. Mesnevi: "Berây-ı ĶâǾide-i Naĥv" başlığını taşımaktadır. Aruzun "FeǾilâtün
FeǾilâtün FeǾilün" kalıbıyla yazılmıştır. 31 beyittir.
9. Mesnevi: Aruzun "MefâǾîlün MefâǾîlün FeǾûlün" kalıbıyla yazılmıştır. 30 beyittir. Konusu itibariyle bir na'ttır.
10. Mesnevi: "Dâstân-ı Hecr ü Viśâl" başlığını taşımaktadır. Aruzun "FeǾilâtün
MefâǾilün FeǾilün" kalıbıyla yazılmıştır. 160 beyittir.
11. Mesnevi: "Münâcât Meŝnevî Berây-ı İtmâmiyye" başlığını taşımaktadır. Aruzun "FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün" kalıbıyla yazılmıştır. 7 beyittir.
II- 11 mesnevi toplam 642 beyittir.
III- 11 mesnevide 6 farklı aruz kalıbı kullanılmıştır. Yoğunluk sırasına göre şu
şekildedir:
1- "FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün" (4 mesnevi)
2- "FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün" (2 mesnevi)
3- "MefâǾîlün MefâǾîlün FeǾûlün" (2 mesnevi)
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"MüfteǾilün MüfteǾilün FâǾilün" (1 mesnevi)
"MefǾûlü MefâǾilün FeǾûlün" (1 mesnevi)
"FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün" (1 mesnevi)
IV- 11 mesneviden 3'ü Hazreti Peygamber'le ilgilidir. 1'i (2. mesnevi)
mi'râciyye, 2'si de (1. ve 9. mesneviler) na'ttır.
3.14. Şarkılar
I- Divanda 10 adet şarkı bulunmaktadır.
II- 10 şarkıda 5 ayrı aruz kalıbı kullanılmıştır. Kullanım yoğunluğuna göre şu
şekildedir:
1- "FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün" (3 şarkı)
2- "FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün" (3 şarkı)
3- "MefâǾîlün MefâǾîlün FeǾûlün" (2 şarkı)
4- "FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün" (1 şarkı)
5- "MüfteǾilün MüfteǾilün FâǾilün" (1 şarkı)
III- Şarkılardaki bend sayısı; 8 şarkı 5 bend, 1 şarkı 7 bend, 1 şarkı 4 bend şeklindedir.
IV- Tüm bendler 4 mısradan oluşmuştur.
V- Şarkıların toplam bend sayısı 51'dir. Beyit hesabıyla 102 beyittir.
VI- Şarkılardan biri hariç hepsi mütekerrir şarkıdır.
VI- Şarkılarda 3 çeşit kafiye sistemi kullanılmıştır:
1- 8 şarkıda: "bAbA, cccA, dddA..." (1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10. şarkılar)
2- 1 şarkıda: "aaaA, bbbA, cccA..." (8. şarkı)
3- 1 şarkıda "abab, cccb, dddb..." (4. şarkı)
VII- Şarkıların tümünde mahlas kullanılmıştır ve son benddedir.
3.15. Kıt'alar
I- Divanda 50 adet kıt'a bulunmaktadır.
II- Kıt'aların 26 tanesi 2 beyitli, 4 tanesi 3 beyitli, 4 tanesi 5 beyitli, 1 tanesi 6
beyitli, 2 tanesi 7 beyitli, 1 tanesi 8 beyitli, 1 tanesi 9 beyitli, 2 tanesi 11 beyitli, 1
tanesi 12 beyitli, 1 tanesi 13 beyitli, 2 tanesi 15 beyitli, 1 tanesi 17 beyitli, 1 tanesi
19 beyitli, 1 tanesi 21 beyitli, 1 tanesi 25 beyitli ve 1 tanesi de 38 beyitlidir. Kıt'aların beyit sayısı 2 ile 38 arasında değişmektedir. Toplam beyit sayısı 318'dir.
III- 50 kıt'ada 11 farklı aruz kalıbı kullanılmıştır. Kullanım yoğunluklarına göre şu şekildedir:
1- "FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün" (10 kıt'a)
2- "MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün" (10 kıt'a)
3- "MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün" (7 kıt'a)
4- "FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün" (6 kıt'a)
5- "FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün" (5 kıt'a)
6- "MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün" (5 kıt'a)
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"FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün" (3 kıt'a)
"MefâǾîlün MefâǾîlün FeǾûlün" (1 kıt'a)
"MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilâtün" (1 kıt'a)
"MefǾûlü MefâǾîlü MefâǾîlün FaǾ" (1 kıt'a)
"FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün" (1 kıt'a)
IV- Kıt'aların 5 tanesi (1, 3, 6, 42, 50. kıt'alar) na'ttır.

3.16. Rubâ'îler
I- Divanda 353 adet rubâ'î vardır. Beyit hesabıyla 706'dır.
II- 73 rubâ'îde mahlas kullanılmıştır.
III- Rubâ'îlerin tümü ahreb kalıplarıyla yazılmıştır.
IV- Rubâ'îlerin 108 tanesi (1, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 21, 23, 26, 30,
31, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 55, 57, 63, 65, 70, 73, 74, 77, 78,
79, 80, 81, 82, 95, 117, 119, 121, 136, 137, 142, 143, 147, 152, 154, 156, 158, 161,
163, 165, 167, 169, 172, 176, 178, 180, 181, 182, 183, 185, 187, 189, 194, 195,
201, 208, 209, 211, 213, 214, 231, 232, 233, 234, 235, 241, 242, 252, 253, 255,
267, 271, 285, 286, 288, 289, 291, 294, 305, 313, 315, 316, 317, 318, 319, 320,
321, 322, 333, 334, 336, 337. rubâ'îler) na'ttır.
3.17. Matla'lar
I- Divanda 175 adet matla' bulunmaktadır.
II- Matla'ların yalnızca 2'sinde mahlas geçmektedir.
III- 175 matla'da 25 farklı aruz kalıbı kullanılmıştır. Yoğunluk sırasına göre şu
şekildedir:
1- "MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün" (29 matla')
2- "FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün" (28 matla')
3- "MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün" (27 matla')
4- "FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün" (22 matla')
5- "MefǾûlü MefâǾîlü MefâǾîlü FeǾûlün" (15 matla')
6- "MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün" (13 matla')
7- "FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün" (5 matla')
8- "FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün" (5 matla')
9- "MüstefǾilün MüstefǾilün MüstefǾilün MüstefǾilün" (4 matla')
10- "FeǾûlün FeǾûlün FeǾûlün FeǾûl" (3 matla')
11- "MefâǾîlün MefâǾîlün FeǾûlün" (3 matla')
12- "FeǾûlün FeǾûlün FeǾûlün FeǾûlün" (2 matla')
13- "MefǾûlü MefâǾilün FeǾûlün" (2 matla')
14- "FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün" (2 matla')
15- "FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün" (2 matla')
16- "MüfteǾilün MefâǾilün MüfteǾilün MefâǾilün" (2 matla')
17- "MüfâǾaletün MüfâǾaletün MüfâǾaletün MüfâǾaletün" (2 matla')
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"MüfteǾilün FâǾilün MüfteǾilün FâǾilün" (2 matla')
"MütefâǾilün MütefâǾilün MütefâǾilün MütefâǾilün" (1 matla')
"MüfteǾilün MüfteǾilün MüfteǾilün MüfteǾilün" (1 matla')
"MüstefǾilâtün MüstefǾilâtün" (1 matla')
"MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilâtün" (1 matla')
"MefǾûlü MefâǾîlün MefǾûlü MefâǾîlün" (1 matla')
"MüfteǾilün MefâǾilün FeǾilün" (1 matla')
"MüstefǾilün FeǾûlün MüstefǾilün FeǾûlün" (1 matla')
IV- Matla'ların 54 tanesi (1, 3, 12, 13, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 32, 33,
35, 37, 38, 54, 60, 61, 68, 69, 70, 71, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 86,
87, 88, 89, 90, 92, 93, 101, 107, 108, 115, 116, 134, 135, 137, 138, 149, 150, 159.
matla'lar) na'ttır.
4. FARKLI ARUZ KALIBI KULLANIMLARI
Nazîm'in divanında dikkat çeken hususlardan biri de alışılagelmeyen aruz kalıplarının kullanımıdır. Muhtemelen şair bunları Arap aruzundaki örneklerden almış
olmalıdır. Bunlardan biri "MüfteǾilün FâǾilün MüfteǾilün FaǾ" kalıbıdır. Şair, bu kalıbı iki gazelde kullanmıştır. Örneğin:
1
Ey ezelî maĥrem-i bârgeh-i Ĥaķ
Nûr-ı Ħudâ'dan ruħuñ lâmiǾ u müştaķ
2

Źât-ı kerîmiñ seniñ cümleden ekrem
ŦabǾ-ı şefîķiñ seniñ cümleden eşfaķ

3

Ey şeh-i Ǿarş-âsitân ķubbe-i eflâk
Bârgeh-i ķadrine ķaśr-ı muŧabbaķ

4

Dergeh-i iclâliñiñ olmuş ezelden
Kemterîn âvîzesi çarħ-ı muǾallaķ

5

Lâyıķ-ı nâmıñ seniñ ħuŧbe-i levlâk
Taħt-ı leǾamrük seniñ żâtıña elyaķ

6

Źâtıñı taśdîķ idüp cümle ħalâyıķ
Eyledi âfâķı pür naǾra-i śaddaķ

7

Senden olur el-amân derdine dermân
Ķaldı Nažîm'in işi luŧfuña ancaķ

Bir diğer kalıp, "MüfteǾilün FâǾilün MefâǾîlü FaǾlün"dür. Bu kalıpla yazılan
gazel de şu şekildedir:

Yahyâ Nazîm Divanı • 69

1

ǾArşı da lerzân ider śabâĥ-ı maĥabbet
Nâle-i ĥayyâ Ǿale'l-felâĥ-ı maĥabbet

2

Devlet anıñ kim śala o bî-kese sâye
Bâl-i hümâ-yı sebük-cenâĥ-ı maĥabbet

3

Açdı reyâĥînini cenneti ĥadîķa-i cânıñ
Feyż-i Mesîĥâ-dem riyâĥ-ı maĥabbet

4

Cevher-i şemşîrimiz şerâre-i dildir
Âh-ı derûndur bize silâĥ-ı maĥabbet

6

Secde-beriz ebrû-yı bütâna Nažîmâ
ǾÂşıķa ancaķ budur śalâĥ-ı maĥabbet
Yine bir diğeri "MüfteǾilün FâǾilün FeǾûlün FeǾûlün" kalıbıdır. Kalıbın kullanıldığı tek gazel şu şekildedir:
1
Ey meh-i berķ-efgen-i cihân-ı muķaddes
Mihr-i şeref burc-ı âsumân-ı muķaddes
2

Bâġ-ı leǾamrük nihâl-i ĥadîķa-i levlâk
Serv-i ħırâmân-ı gülistân-ı muķaddes

3

Şâh-ı nübüvvet-ĥaşem ħıdîv-i rüsul-ħayl
Ķâfile-sâlâr-ı kârvân-ı muķaddes

4

ǾÎd-geh-i kûyuña çekilmede ervâĥ
Ey saña ķurbân hezâr cân-ı muķaddes

5

Ħâdim-i ħâk-i deriñ śufûf-ı melâǿik
Râtibe-ħâr-ı ġamıñ revân-ı muķaddes

6

Kûyuña rû-mâl iden bulur derecâtın
ǾArş ile hem-serdir ol mekân-ı muķaddes

7

Olmuş ezel fevc fevc şikâr-ı Ǿaşķıñ
Cân ile murġân-ı âşiyân-ı muķaddes

8

Ķurb-ı Ħudâ'da seniñ niŝâr-ı ķudûmüñ
Gevher-i gencîne-i nihân-ı mukaddes

9

Farķ-ı laŧîfiñde ol dü-gîsû-yı müşgîn
Nûr-ı siyehdir bâ-sâyebân-ı muķaddes
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10

Ķurb-ı civârıñ yeter bihişt Nažîm'e
Ey ĥaremi ravża-i cinân-ı muķaddes
Yalnızca gazellerde değil matla'larda da bu türlü farklı bir aruz kalıbına rastlıyoruz. "MüfteǾilün FâǾilün MefâǾilün FaǾlün" kalıbıyla yazılmış
Ey rusül ü enbiyâ seniñle ser-efrâz
Cümleden olsañ revâ ser-âmed ü mümtâz, matla'ı gibi.
5. NAZÎM'İN BİR BAŞKASINA DA SUNDUĞU AYNI TARİH VE
KASÎDELER
Nazîm, bir tarih ve üç kasîdesini ilk kaleme aldığı kişiden başkası için de kullanmıştır. Bunu isimlerin geçtiği beyitleri değiştirerek yapmıştır.
Tarihler arasında 4. sırada bulunan tarih manzumesi ilk önce Mustafa Paşa için
kaleme alınmıştır. Mustafa Paşa'nın ismi 3 beyitte geçmektedir. Şair, bunlardan;
Cenâb-ı Muśŧafâ Pâşâ sezâ mühr-i Süleymân'a
Gelüp bir dâǾî-i kemter bu târîħi didi ammâ
beytini çıkarmış ve
Vezîr-i dâd-güster Muśŧafâ Pâşâ-yı Ǿâdil kim
Nižâm-ı dîn ü devletde ferîdü'd-dehrdir ĥaķķâ
beytinin ilk mısraını
Vezîr-i mükrümet-perver ǾAlî Pâşâ-yı Ǿâdil kim
şeklinde değiştirmiş, üçüncü olarak da;
Nažîm-âsâ didim ben de duǾâ-yı ħayr ile ol dem
"Cem-âyîn âśaf-ı mülk-i Süleymân Muśŧafâ Pâşâ"
beytini
Nažîm-âsâ didi ol dem duǾâ-yı ħayr ile hâtif
"Vezîr-i kâm-bîn oldı alup mühri ǾAlî Pâşâ"
şeklinde değiştirmiştir, şiirin geri kalan kısmı aynıdır. Tarihi gösteren mısra
ilkinde 1099'u verirken ikincide 1105'i vermiştir.
Kasîdelerde de benzer değişiklikler yapılmıştır. Örneğin, Osman Paşa için
sunulan kasîdedeki,
Muśĥaf-ı ķadr ü şeref ǾOŝmân Pâşâ kim anın
Âyet-i câhı devâm-ı Ǿömr ile tefsîr olur
beytindeki ilk mısra
Ĥažret-i Dâmâd İbrâhîm Pâşâ kim anıñ
şeklinde değiştirilerek veya La'lî-zâde Mehmed Efendi için yazılan kasîdedeki,
Ĥažret-i Ǿallâme LaǾlî-zâde kim Ǿarż itmege
Eyledi ħâmem bu taķvîmi raķam nev-rûzda
beytinin ilk mısraı
Ĥažret-i Dâmâd İbrâhîm Pâşâ kim aña
şeklinde değiştirilerek, yine Mustafa Paşa için yazılan kasîdedeki
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Muśŧafâ Pâşâ vezîr-i dâd-güster kim müdâm
Midĥatin ârâyiş-i evrâd ider aǾdâ bile
beytinin ilk mısraı
Ĥažret-i Dâmâd İbrâhîm Pâşâ kim müdâm
şeklinde değiştirilerek bu durum sağlanmıştır.
Şairin, özellikle bu üç değişikliği de Damad İbrahim Paşa için yapması o dönemi akıllara getirmektedir. 1718 yılında Damad İbrahim Paşa'nın sadrazamlığa getirildiği tarihten 1930 yılındaki Patrona İsyanı'na kadar olan sürecin Lâle Devri olarak adlandırılacak kadar değişikliklerin yaşanması, devlet adamlarının sanatı, sanatçıyı himayesinin artışı Nazîm'i de heyecanlandırmış olmalıdır. Nazîm'in 1727 yılında 80 yaşına yakın bir zamanda vefat ettiğini yani o yıllarda 70 yaş civarında olduğunu ve şairin, örneğin 60 yaşından sonra tarih manzumesine rastlamadığımızı da
düşünerek şiirle arasına bir mesafe girmiş olabileceğini de göz önüne alırak, yeni
bir şiire de güç yetiremeyip belki bu yolla onun da bir şeylerden nasipdar olmak istemiş olabileceği çıkarımını yapabiliriz.
6. NAZÎM DİVANI'NDAKİ NAZIM ŞEKİLLERİNİN GENEL
DEĞERLENDİRMESİ
I- Divanda, "Kasîde, Tarih, Gazel, Müstezâd, Muhammes, Tahmis, Müseddes,
Müsemmen, Mu'aşşer, Tercî'-i Bend, Terkîb-i Bend, Lügaz, Mesnevi, Şarkı, Kıt'a,
Rubâ'î ve Matla" olmak üzere 17 nazım şekliyle yazılmış manzumeler bulunmaktadır.
II- Divanda;
96 adet Kasîde (4746 beyit)
81 adet Tarih (677 beyit)
748 adet Gazel (5066 beyit)
2 adet Müstezâd (14 beyit)
2 adet Muhammes (toplam 44 bend, 110 beyit)
4 adet Tahmis (toplam 22 bend, 55 beyit)
4 adet Müseddes (toplam 30 bend, 90 beyit)
1 adet Müsemmen (toplam 14 bend, 56 beyit)
1 adet Mu'aşşer (toplam 5 bend, 25 beyit)
2 adet Tercî'-i Bend (toplam 12 bend, 48 beyit)
12 adet Terkîb-i Bend (toplam 96 bend, 787 beyit)
12 adet Lügaz (76 beyit)
11 adet Mesnevi (642 beyit)
10 adet Şarkı (toplam 51 bend, 102 beyit)
50 adet Kıt'a (318 beyit)
353 adet Rubâ'î (706 beyit)
175 adet Matla' (175 beyit)
olmak üzere 1564 adet manzume bulunmaktadır.
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III- Divandaki toplam beyit sayısı 13693'tür.
IV- 1564 adet manzumeden 56'sı kasîde, 64'ü gazel, 2'si müstezâd, 2'si muhammes, 1'i tahmis, 1'i müsemmen, 1'i tercî'-i bend, 3'ü terkîb-i bend, 3'ü mesnevi,
5'i kıt'a, 108'i rubâ'î ve 54'ü matla' olmak üzere 300 tanesi na'ttır. Bu da Nazîm'in
na'tla çokça ilgilendiğini ve na't-gû sıfatını hak ettiğini göstermektedir.
V- 1564 manzumede kullanılan 34 aruz kalıbı yoğunluklarına göre şu şekildedir:
1- "FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün" (226 manzume)
2- "MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün" (192 manzume)
3- "MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün" (184 manzume)
4- "MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün" (158 manzume)
5- "FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün" (137 manzume)
6- "MefǾûlü MefâǾîlü MefâǾîlü FeǾûlün" (108 manzume)
7- "FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün" (38 manzume)
8- "FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün" (19 manzume)
9- "MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilâtün" (19 manzume)
10- "MefâǾîlün MefâǾîlün FeǾûlün" (15 manzume)
11- "MefǾûlü FâǾilâtün MefǾûlü FâǾilâtün" (14 manzume)
12- "MüstefǾilün MüstefǾilün MüstefǾilün MüstefǾilün" (12 manzume)
13- "FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün" (11 manzume)
14- "MüfteǾilün MefâǾilün MüfteǾilün MefâǾilün" (10 manzume)
15- "MefǾûlü MefâǾilün FeǾûlün" (8 manzume)
16- "MüfteǾilün FâǾilün MüfteǾilün FâǾilün" (8 manzume)
17- "MefǾûlü MefâǾîlün MefǾûlü MefâǾîlün" (7 manzume)
18- "MütefâǾilün FeǾûlün MütefâǾilün FeǾûlün" (6 manzume)
19- "MüfteǾilün MüfteǾilün FâǾilün" (5 manzume)
20- "FeǾûlün FeǾûlün FeǾûlün FeǾûl" (5 manzume)
21- "MüfâǾaletün MüfâǾaletün MüfâǾaletün MüfâǾaletün" (4 manzume)
22- "MütefâǾilün MütefâǾilün MütefâǾilün MütefâǾilün" (4 manzume)
23- "FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün" (2 manzume)
24- "FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilâtün" (2 manzume)
25- "FeǾûlün FeǾûlün FeǾûlün FeǾûlün" (2 manzume)
26- "MüfteǾilün FâǾilün MüfteǾilün FaǾ" (2 manzume)
27- "MüstefǾilün FeǾûlün MüstefǾilün FeǾûlün" (2 manzume)
28- "MüfteǾilün FâǾilün FeǾûlün FeǾûlün" (1 manzume)
29- "MüfteǾilün FâǾilün MefâǾîlü FaǾlün" (1 manzume)
30- "MüfteǾilün FâǾilün MefâǾilün FaǾlün" (1 manzume)
31- "MüfteǾilün FâǾilün MefâǾilün FeǾilün" (1 manzume)
32- "MüfteǾilün MefâǾilün FeǾilün" (1 manzume)
33- "MüfteǾilün MüfteǾilün MüfteǾilün MüfteǾilün" (1 manzume)
34- "MüstefǾilâtün MüstefǾilâtün" (1 manzume)

İKİNCİ BÖLÜM
1. NÜSHA TAVSİFLERİ
1. Nüsha: (T) Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, Hazine Kitaplığı, No: H
859.
İlk beyit:
"Mâǿide-i süfre-i luŧf-ı aĥad
Gevher-i gencîne-i feyż-i śamed"
Son beyit:
"Ķâđiyü'l-ĥâcât sensin yâ Kerîm
Ber-murâd eyle faķîriñdir Nažîm"
Toplam 338 varak. 160x270 mm. ebadında. Kapak içlerinde gül motifleri vardır. Miklepli, kabartma şemse ve köşebendli vişneçürüğü deri cilt. Yazı, nesih.
Aharlı kâğıt. Siyah mürekkeple yazılmıştır. Şiirlerde başlık bulunmamaktadır. Çift
sütun üzerine yazılmıştır ve her sayfada 21 satır yer almaktadır. Mustafa Eyyûbî tarafından 1148'de istinsah edilmiştir. Bu, oldukça erken bir tarihtir, müellifin vefatının üzerinden 10 sene dahi geçmemiştir. Ferâğ kaydı şu şekildedir:
"Ħayra yazsın şerrini anıñ kirâmen kâtibîn
Kim duǾâdan yâd iderse işbu ħaŧŧıñ kâtibin
Temmeti'l-kitâbu dîvânü'ş-şerîfe el-merĥûm bi-Nažîm Çelebi raĥmetullâhi
Ǿaleyh sevvedehu eżǾafü'l-küttâb Muśŧafâ Eyyûbî min-telâmîźi Muĥammed Râsim
Efendi ..-zâde3 taĥrîren fî ġurre-yi recebü'l-ferd li-seneti ŝemâniyetin ve erbaǾîn ve
miǿetin ve elf."
2. Nüsha: (H) Süleymaniye Kütüphanesi, Hâlet Efendi, No: 654.
İlk beyit:
"Mâǿide-i süfre-i luŧf-ı aĥad
Gevher-i gencîne-i feyż-i śamed"
Son beyit:
"Ķâđiyü'l-ĥâcât sensin yâ Kerîm
Ber-murâd eyle faķîriñdir Nažîm"
Toplam 269 varak. 128x214 mm. ebadında. Yazı, talik. Siyah mürekkeple yazılmıştır, başlıklar ve tarihler kırmızı mürekkepledir. Çift sütun üzerine yazılmıştır
ve her sayfada 21 satır yer almaktadır. İstinsah kaydı, tarihi ve müstensih adı yok.
3

Kelime okunamamıştır.
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3. Nüsha: (R) Kayseri Raşit Efendi Eski Eserler Kütüphanesi, Râşid Efendi,
No: 1309.
Başlık: "Külliyât-ı Dîvân-ı Nažîm"
İlk beyit:
"Mâǿide-i süfre-i luŧf-ı aĥad
Gevher-i gencîne-i feyż-i śamed"
Son beyit:
"Ķâđiyü'l-ĥâcât sensin yâ Kerîm
Ber-murâd eyle faķîriñdir Nažîm"
Toplam 364 varak. 70x170 (80x250) mm. ebadında. Miklepli, deri cilt. Yazı,
talik. Siyah mürekkeple yazılmıştır. Çift sütun üzerine yazılmıştır ve her sayfada 21
satır yer almaktadır. İstinsah kaydı, tarihi ve müstensih adı yoktur ancak divanın
sonunda "Muķabele şod ez-ħaŧŧ-ı muśannif raĥimehullâh" denilerek müellif nüshasından istinsah edildiği işaret edilmiştir. Nüshalar içinde en hacimli nüshadır.
4. Nüsha: (A) Almanya Leipzig Üniversitesi Kütüphanesi, Cod. Turc. 002.
İlk beyit:
"Mâǿide-i süfre-i luŧf-ı aĥad
Gevher-i gencîne-i feyż-i śamed"
Son beyit:
"Olsa lâyıķ merdümek-veş dîde-i Ǿâşıķ yeri
Dâmen-i zülfün dü-tâ itmiş Nažîmâ ol perî"
Toplam 286 varak. 96x233 (169x304) mm. ebadında. Kenarları kırmızı deri
cilt, üzeri bezle kaplı. Kâğıt, sarımsı beyaz Avrupa kâğıdıdır. Yazı, nesih. Siyah
mürekkeple yazılmıştır, başlıklarda kırmızı mürekkep kullanılmıştır. Çift sütun üzerine yazılmıştır ve her sayfada 27 satır yer almaktadır. Vâśıf mahlaslı, şair bir müstensih tarafından istinsah edilmiştir ve şu manzume ile tarih düşürülerek divanın
sonuna eklenmiştir:
"Biñ şükür olup mažhar-ı elŧâf-ı ilâhî
Üç ayda yazdım iki dîvân-ı cesîmi
Çekdim der-i manžûm gibi silk-i süŧûra
Vaśf-ı şeh-i kevneyn olan âŝâr-ı Ǿažîmi
Ĥaķ śâĥib-i dîvân ile bu Ǿabd-i faķîre
Göstermeye der-rûz-ı nedem nâr-ı caĥîmi
Vâśıf didim itmâmına bu mıśraǾı târîħ
Yazdım iki üç ayda dîvân-ı Nažîm'i"
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5. Nüsha: (K) Konya Mevlânâ Müzesi İhtisas Kütüphanesi, No: 2440.
İlk beyit:
"Mâǿide-i süfre-i luŧf-ı aĥad
Gevher-i gencîne-i feyż-i śamed"
Son beyit:
"Ķâđiyü'l-ĥâcât sensin yâ Kerîm
Ber-murâd eyle faķîriñdir Nažîm"
Toplam 289 varak. 67x160 (100x165) mm. ebadında. Zencirekli, şemseli, siyah renkli meşin ciltlidir. Kâğıdı oldukça yıpranmıştır. Yazı, talik. Siyah mürekkeple yazılmıştır, bazı başlıklarda kırmızı mürekkep kullanılmıştır. Çift sütun üzerine
yazılmıştır ve her sayfada 21 satır yer almaktadır. İstinsah kaydı, tarihi ve müstensih adı yoktur.
6. Nüsha: (E) Süleymaniye Kütüphanesi, Esad Efendi, No: 2707.
Başlık: "Dîvân-ı Belâġat-ǾUnvân-ı Ĥażret-i Nažîm Efendi"
İlk beyit:
" ǾAle'ś-śabâĥ ki feyż-i nesîm-i ġâliye-sâ
Cihânı eyledi Ǿanber-şemîm ü rûĥ-efzâ"
Son beyit:
" ǾAvn-i Ħudâ ile bulıcaķ nažmım intižâm
"Târîħini gören didi dîvânçe-i Nažîm"
Toplam 252 varak. 122x202 mm. ebadında. Yazı, talik. Siyah mürekkeple yazılmıştır, başlıklarda kırmızı mürekkep kullanılmıştır. Çift sütun üzerine yazılmıştır ve
her sayfada 15 satır yer almaktadır. İstinsah kaydı, tarihi ve müstensih adı yoktur.
7. Nüsha: (S) Süleymaniye Kütüphanesi, Hamidiye, No: 1122.
Başlık: "Külliyât-ı Dîvân-ı Nažîm"
İlk beyit:
" ǾAle'ś-śabâĥ ki feyż-i nesîm-i ġâliye-sâ
Cihânı eyledi Ǿanber-şemîm ü rûĥ-efzâ"
Son beyit:
" ǾAvn-i Ħudâ ile bulıcaķ nažmım intižâm
"Târîħini gören didi dîvânçe-i Nažîm"
Toplam 144 varak. 124x215 mm. ebadında. Miklepli, deri ciltlidir. Yazı, talik.
Siyah mürekkeple yazılmıştır, başlıklarda kırmızı mürekkep kullanılmıştır. Çift sütun üzerine yazılmıştır ve her sayfada 21 satır yer almaktadır. İstinsah kaydı, tarihi
ve müstensih adı yoktur.
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8. Nüsha: (D) Türk Dil Kurumu Kütüphanesi, No: Yz A 404.
Başlık: "Dîvân-ı NaǾtü'n-Nebiyy Śallallâhu ǾAleyhi ve Sellem Ez-Nuŧķ-ı
Nažîm Efendi Ser-bâzârî"
İlk beyit:
"Fesâd-ı nefs ile bîmârdır tenim yâ Rab
Ǿİnâyet eyle meded ĥâlime benim yâ Rab"
Son beyit:
"Dolandırsa Ǿaceb mi Ǿîd-gehde biñ dil ü cânı
Yine dûlâba binmiş gördüm ol mümtâz-ı devrânı"
Toplam 180 varak. 80x130 (180x235) mm. ebadında. Siyah pandizot kaplı,
meşin sırtlı siyah mukavva bir cilt içerisindedir. Kâğıt, papatya filigranlı. Yazı, talik. Siyah mürekkeple yazılmıştır, başlıklarda kırmızı mürekkep kullanılmıştır. Çift
sütun üzerine yazılmıştır ve her sayfada 20 satır yer almaktadır. Muĥammed Sadık
b. Halil tarafından 1168'de istinsah edilmiştir. Ferâğ kaydı şu şekildedir:
" ǾAlâ itmâmi hâze-d-dîvân Ǿan yedi eżǾafü'l-Ǿibâd el-ĥâc Muĥammed Śâdıķ
İbnü'l-ĥâc Ħalîl ġaferallâhu źünûbehû ve setera Ǿuyûbehû âmîn bi-ĥurmeti seyyidi'lmürselîn fî-ġurre-yi şehri rebîǾü'l-âħir li-seneti ŝemânin ve sittîn ve miǿetin ve elfin
min hicreti men lehu'l-Ǿizzetu ve'ş-şeref."
9. Nüsha: (L) Süleymaniye Kütüphanesi, Lala İsmail, No: 400.
Başlık: "Dîvân-ı NaǾt-ı Nažîm Çelebi Der-Sitâyiş-i Sulŧân-ı Kevneyn ǾAleyhi'ś-śalâtü ve's-selâm"
İlk beyit:
"Mâǿide-i süfre-i luŧf-ı aĥad
Gevher-i gencîne-i feyż-i śamed"
Son beyit:
"Nažîmâ seyr idüp taĥsîn ile hâtif didi târîħ
Bu dîvân oldı biñ seksen ŧoķuz beyt ile bî-mânend"
Toplam 32 varak. Yazı, talik. Siyah mürekkeple yazılmıştır, başlıklarda kırmızı mürekkep kullanılmıştır. Çift sütun üzerine yazılmıştır ve her sayfada 21 satır yer
almaktadır. Eksik bir nüshadır.
10. Nüsha: (İ) İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi, No: T 2817.
İlk beyit:
"Mâǿide-i süfre-i luŧf-ı aĥad
Gevher-i gencîne-i feyż-i śamed"
Son beyit:
"Revân-ı pâkini şâd eyledikçe raĥmet-i Ĥaķ
ǾAdûsın eyleye merdûd-ı Ǿâlem ü ġam-gîn"
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Toplam 131 varak. 145x235 mm. ebadında. Yazı, talik. Siyah mürekkeple yazılmıştır. Çift sütun üzerine yazılmıştır ve her sayfada 25 satır yer almaktadır. Divanın sonunda "FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün" vezinli bir beyitle;
"Eŝer-i ħâme-i Aĥmed Ǿİzzet
ǾAn aġâyân-ı künûz-ı devlet"
müstensih kendi ismini belirtmiş ve altına da istinsah tarihi olan 1229 tarihini
yazmıştır. Müstensih, döneminin mahir hattatlarından Nazîfzâde Ahmed İzzet
Ağa'dır.
11. Nüsha: (M) Matbu Nüsha: Râşid Efendi Kütüphanesi, No: 1336.
Başlık: Dîvân-ı Belâġat-ǾÜnvân-ı Nažîm
İlk beyit:
"Ey şefķat ü Ǿafv-ı lücce-i emvâcî
Baħşâyiş-i cürm ol lücceniñ emvâcı"
Son beyit:
" Ķâđiyü'l-ĥâcât sensin yâ Kerîm
Ber-murâd eyle faķîriñdir Nažîm"
Matbu nüsha İstanbul'da, Takvîm-i Vekâyî' matbasında, 1257/1841 yılında
basılmıştır. Eser toplamda 500 sayfadır. 1-155. sayfalar arasında ilk divan, 156-194.
sayfalar arasında ikinci divan, 195-248. sayfalar arasında 3. divan, 250-334. sayfalar arasında 4. divan ve 336-500. sayfalar arasında da 5. divan bulunmaktadır.

2. TENKİTLİ METİN
KASÎDELER
1 NaǾt-ı Şerîf Be-Ĥarfi'l-Elif4
(T: 87b, H: 32a, R: 81b, A: 14b) (MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün)
1
ǾAle'ś-śabâĥ ki feyż-i nesîm-i ġâliye-sâ
Cihânı eyledi Ǿanber-şemîm ü rûĥ-efzâ
2

Çıķardı ħüsrev-i gül bâġa tûġ-ı şâhîsin
Ķuruldı ħayme-i eşcâr-ı sebz-reng-i feżâ

3

Keşîde tîġ-ı zümürrüd-ġılâf-ı sûsen-i sebz
Güşâde râyet-i gülgûn-ı lâle-i ĥamrâ

4

Sipâh-ı behmeni şâh-ı bahâr itdi şikest
Şükûfeler nola gülşende itse donanma

5

Meşâm-ı gülşeniyâtı muǾaŧŧar itmek içün
Daġıtdı zülf-i nigârı seĥer nesîm-i śabâ

6

Görüp elinde gülüñ câm-ı nâzını leb-rîz
Terâne-senc-i niyâz oldı bülbül-i şeydâ

7

Gül-i neşâŧ açılup geldi vaķt-i nûş-â-nûş
Yetişdi otları erbâb-ı gülşeniñ ĥaķķâ

8

Şaķâyıķ âl-ķabâ vü semen sefîd-libâs
Bir özge rengle her bir şükûfe-i zîbâ

9

4

Müzeyyen itmededir nev-Ǿarûs-ı gül-zârı
Olup nesîm-i bahârı çemende çihre-güşâ

10

Döşendi rûy-ı zemîne bisâŧ-ı reng-â-reng
Ķumâş-ı bûķalemûn geydi vâdî-i śaĥrâ

11

Benefşe kec-küleh ü ġoncalar girîbân-çâk
İderse ġıbŧa cinân ravża-i cihâna sezâ

12

Duyurdı ġoncayı bûy-ı dehânı mest idügi
Nola nesîm-i śabâ itse râzını ifşâ

Başlık, H nüshasından alınmıştır.
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5

13

Kenâr-ı cûyı dil-ârâ nesîmi cân-perver
ǾAceb mi ehl-i çemen itse kesb-i âb u hevâ

14

Güşâde sünbül ü reyĥân şüküfte lâle vü gül
Nümûne-i İrem oldı ĥadîķa-i dünyâ

15

Kebûdî câme geyüp çözdi ŧurrasın sünbül
Miśâl-i zülf-i muǾanber şemâme-i ĥavrâ

16

Çemende destine zerrîn ķadeĥ alup nergis
Tamâm-ı Ǿişret-i ezhâr-ı bâġa itdi śalâ

17

Feżâ-yı bâġda her cûy-ı śâf bir mirǿât
Ķabâ-yı sebz ile her serv ŧûŧî-i raǾnâ

18

Maķâm-ı Ǿişvede her bir şükûfe ser-tâ-ser
Ķıyâm-ı nâzda her bir nihâl ser-tâ-pâ

19

Nesîm-i śubĥla yer yer temevvüc itmededir
Riyâż-ı dehr meger oldı ķulzüm-i ĥađrâ

20

Zamân-ı źevķ u ŧarab Ǿahd-i şevķ u şâdîdir
Ki elde câm-ı śafâ serde neşve-i śahbâ

21

Śafâ-yı Ǿayşı ķoyup böyle demde maķśûda
Revâdır ehl-i ŧarab itse nâz u istiġnâ

22

Ħumâr-ı hecri idüp şüst ü şû şarâb-ı viśâl
Vefâya oldı bedel cevr-i yâr müsteŝnâ

23

Sipâh-ı düşmen-i gâm zîr-i pây-i şâdîdir
Hücûm-ı źevķ ile her ebkem olmada gûyâ

24

MetâǾ-ı Ǿişretiñ olsaķ nola ħarîdârı
Ki doldı naķd-i ümîd ile ceyb ü dest-i recâ

25

Feżâ-yı tîh-i ħumârı Ǿubûr içün besdir
Beyâż-ı gerden-i mînâ bize yed-i beyżâ

26

Mey ü ķadeĥ şafaķ-ı âfitâba döndi yine
Meger ki ĥalķa-i bezm oldı çarħ-ı Ǿayş ü śafâ

27

Pür itdi meclis-i gülşende gûş-ı mestânı
Seĥer terâne-i ħûnîn-i ķulķul-i mînâ5

Bu beyit, A nüshasında bulunmamaktadır.
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28

O demde ŧûŧî-i ħâmem bu şiǾr ile oldı
Baķınca âyine-i cûy-i bâġa şekker-ħâ

29

Ħaŧ-âver oldı o mâh-ı sipihr-i ĥüsn ü behâ
Ser-â-ser eyledi bâġ-ı cemâli mihr-i giyâ

30

Yaraşdı ol ruħ-ı zîbâya ol ħaŧ-ı müşgîn
Cemâli gülşenin itdi benefşe-zâr-ı Ħudâ

31

Ruħında sebze-i bîgânedir ħaŧ-ı laǾli
ǾAceb mi olmasa bûy-âşinâ-yı mihr ü vefâ

32

Ħaŧ-ı Ǿiźârı degil mâh-ı bedr-i ruħsârı
Miyân-ı hâleden itdi tamâm-ı Ǿarż-ı liķâ

33

Şikenc-i zülfi dil-i zâra mûcib-i teşvîr
Sevâd-ı ħaŧŧı ser-i câna bâǾiŝ-i sevdâ

34

Dirîġ u ĥayf ki olmuş o ħüsrev-i ĥüsnüñ
Ġulû-yı ħaŧŧ ile mülk-i cemâli pür-ġavġâ

35

Düşürse pâyine şâyeste serv-i şimşâdı
Ħırâm-ı nâz ile olduķça ķaddi cilve-nümâ

36

Bahâr-ı ĥüsni açıldı görüp ħaŧ-ı sebzin
Benefşe nûş ideriz Ǿâşıķâne śubĥ u mesâ

37

Benim de gülşen-i ŧabǾım şükûfe-zâr oldı
ǾAceb mi kâm-ı dil ü cânı eylese bûyâ

38

Yetişdi naħl-i beyânımda mîve-i maǾnâ
Pür oldı şâħ-ı ħayâlim nola olursa dü-tâ

39

Kenâr-ı bezm-i maǾânîde cân ŧarab-güster
Miyân-ı meclis-i Ǿirfânda dil ķadeĥ-peymâ

40

Elimde ħâme ki murġ-ı hezâr-destândır
Ne mümkin eyleye dem-beste bîm-i ħâr-ı fenâ

41

Ki bâġ-ı midĥat-i Faħr-i Cihân'ıñ olmadadır
Firâz-ı gülbün-i naǾtında zemzeme-pîrâ

42

Yegâne şâh-ı dü-Ǿâlem ki bârgâhında
Maķâm-ı ħıdmete śaf-beste ehl-i arż u semâ

43

Ne şeh şehen-şeh-i yektâ ki ħâk-i dergâhın
Melâǿik itmededir çeşm-i câna kuĥl-i cilâ
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44

Ħudâygân-ı dü-Ǿâlem şehen-şeh-i ekrem
ŞefîǾ-i küll-i ümem pâdişâh-ı her dü-serâ

45

Muĥîŧ-i fażl u hüner ħüsrev-i cihân-dâver
Ħıdîv-i pâk-güher dest-gîr-i rûz-ı cezâ

46

Ħulâśa-i dü-cihân nâzenîn-i kevn ü mekân
MuǾîn-i Ǿâlem ü insân delîl-i râh-ı hüdâ

47

Cenâb-ı Aĥmed-i mürsel ĥabîb-i ĥażret-i Ĥaķ
Fürûġ-ı nûr-ı Ħudâ şemǾ-i leyletü'l-İsrâ

48

Ŧabîb-i cân-ı ümem kim derinde ķânûndur
Hemîşe Ǿillet-i merżâ-yı seyyiǿâta şifâ

49

Şeh-i serîr-i leǾamrük ki ħilǾat-i levlâk
Vücûd-ı pâkine olmuş ezelde râst-ķabâ

50

Ŧırâz-ı taħt-ı risâlet ki oldı bâ-dil ü cân
Ŧufeyl-i bârgeh-i şerǾi pîr ile bernâ

51

O şehriyâr ki lâyıķ kemîne bendesiniñ
Olursa ferş-i reh-i ħıdmetinde bâl-hümâ

52

O şeh-süvâr-ı feżâ-yı žafer ki itdikçe
Sipâh-ı nuśret ile Ǿazm-i Ǿarśada heycâ6

53

Ser-i Ǿadûyı idüp rîze-seng-i vâdî-i İrem
Vücûd-ı düşmeni eyler nişân-ı tîr-i belâ

54

Şükûh-ı şevketi dehşet-fezâ-yı çarħ-ı felek
Fürûġ-ı ŧalǾati revnaķ-rübâ-yı şems-i đuĥâ

55

Esîr-i bend-i kemend-i ħıdîv-i emri ķader
Fütâde silsile-i pâdişâh-ı ĥükmi ķażâ

56

Gedâ-yı dergeh-i şerǾi şeh-i Sikenderdir
Faķîr-i bâr-geh-i cûdı hem-ser-i Dârâ

57

Sipihr-i mekrümete âfitâb-ı Ǿâlem-tâb
Serîr-i Ǿâŧıfete ħusrev-i cihân-ârâ

58

Künûz-ı şefķate bir gevher-i girân-mâye
Muĥîŧ-i ĥikmete zîbende bir dür-i yektâ

Ǿarśada heycâ, A: Ǿarśa-i heycâ
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7
8

59

Melek be-źevķ u feraĥ dergehinde cârû-keş
Felek be-şevķ ü śafâ ħıdmetinde pâ-ber-câ

60

Nesîm-i luŧfını itse mürebbî-i külħân
İderdi terbiyeti reşk-i gülşen-i meǿvâ

61

Semûm-ı ķahrı vezân olsa sûy-ı gül-zâra
Miŝâl-i dûzaħ olurdı şerâreler peydâ

62

Demâġ-ı Ǿâlemiyân ĥaşre dek muǾaŧŧardır
O deñli nefħa-i ħulķ-ı kerîmi ĥâlet-zâ

63

Ħızâne-i keremin eyledikçe beźl-i ümem7
Olur berâber o şâhıñ yanında mîr ü gedâ

64

Ne yerde ĥükmi revân olsa ol cihân-dârıñ
Fütâde çâh-ı Ǿademdir ĥükûmet-i aǾdâ

65

Ola ķıyâmete dek âfitâba pertev-baħş
Fürûġ-ı neyyir-i feyżinden alsa mâh żiyâ

66

Bahâr-ı Ǿâlem-i Ǿömrüñ ħazânı olmazdı
Eger ki bülbül-i ĥıfžı olaydı naġme-serâ

67

Cihân-penâh şehâ ħusrev-i mülk-sipehâ
Eyâ şefîǾ-i ümem pâdişâh-ı mülk-i beķâ

68

Sen ol şeh-i dü-serâsın ki ħâk-i maķdemiñi
Görürdi Ǿarş-ı muǾallâyı çekse nâ-bînâ

69

Sen ol çerâġ-ı hüdâsın ki şemǾ-i źâtıñdır
Ŧırâz-ı bezm-geh-i ķurb-ı ĥażret-i Mevlâ

70

Fürûġ-ı neyyir-i ĥüsn ü cemâliñ olmuş ezel
Żiyâ-yı şems-i đuĥâ tâb-baħş-ı bedr-i dücâ

71

ǾAlîl-i şerbet-i Ǿaşķıñ revân-ı Ħıżr ü Mesîĥ
Marîż-i derd ü ġamıñ cân-ı Bû ǾAlî Sînâ

72

Benem o ħaste ki dârû-yı naǾt-ı pâkiñ ile8
İrişdi derd-i dil-i zâr u mübtelâma devâ

73

Benem o çeşme-i âb-ı ĥayât-ı vaśfıñ kim
Zülâl-i nuŧķuma teşne Cerîr ile AǾşâ

beõl-i ümem, A: bezm-i ümem
naǾt-ı pâkiñ ile, A: pâk naǾtıñla
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74

Benem o micmere-gerdân-ı bezm-i menķabetiñ
Ki benden almadadır bûy-ı feyżi hep şuǾarâ

75

Kemâl-i feyż-i nuǾûtuñla oldı eşǾârım
Ne gûne meclise varsa zebân-zed-i büleġâ

76

Miŝâl-i gül dutar ins ü melek śafâ ile gûş
Ŝenâñı bülbül-i nuŧķum her eyledikçe nevâ

77

ǾAceb degil ķalemim sîne-çâk ise oldı
Şarâb-ı vaśf-ı śıfâtıñla mest-i bî-pervâ

78

Sevâd-ı nažm-ı terim midĥatiñle müşg-i Ħuten
Ŝenâñ ile raķamım reşk-i Ǿanber-i sârâ

79

Gel ey ķalem ķo bu daǾvâyı eyle ħatm-i kelâm
Yeter bu mertebe basŧ-ı süħan Nažîm-âsâ

80

Niyâza başla ħulûś üzre ħâke sür yüzüñi
Ķaśîde buldı nihâyet irişdi vaķt-i duǾâ

81

Seĥer ki eyleye ŧûmâr-ı ġoncaya sûsen
Midâd-ı sebz ile tâ naǾt-ı ĥażreti inşâ

82

Revân-ı pâkine tâ-ĥaşr ola śalât u selâm
Ġubâr-ı ravżasına cân-ı ümmetân fedâ

2 Gevher-endâzî-i Ķulzüm-i Midâd Be-sâĥil-i NaǾt-ı Şerîf-i ŞefîǾ-i Yevm-i
Tenâd9
(T: 31a, R: 31a, A: 17a) (MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün)
1
Ey kişver-i risâlete sulŧân-ı enbiyâ
Rûĥ-ı revân-ı cism-i rusül cân-ı enbiyâ

9

2

Mihr-i celî fürûġ-ı sipihr-i risâletiñ
Burc-ı nübüvvete meh-i tâbân-ı enbiyâ

3

Hâdî-i küll delîl-i sübül pîşvâ-yı dîn
Şâh-ı rusül şehenşeh-i źî-şân-ı enbiyâ

4

Aĥrâr-ı ħayl-i server-i ser-cümle-i rusül
Ebrâr-ı ceyş-i dâver-i devrân-ı enbiyâ

5

Ümmet sipâh-ı pâdişeh-i aśfiyâ śufûf
Śâĥib-ķırân-ı merkez-i meydân-ı enbiyâ

Başlık, A nüshasından alınmıştır.
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6

Maĥbûb-ı nâz-perver-i kâşâne-i yaķîn
Sulŧân-ı nâzenîn şeh-i ħûbân-ı enbiyâ

7

İtmiş midâd-ı śunǾ śalât ü selâmını
Ârâyiş-i kitâbe-i eyvân-ı enbiyâ

8

Ĥallâl-i pür-suǿâl ki nuŧķ-ı faśîĥidir
Müşkil-güşâ-yı mekteb-i Ǿirfân-ı enbiyâ

9

Nâ-ħande ħâce-i sebaķ-âmûz-ı maǾrifet
Ümmî-laķab debîr-i debistân-ı enbiyâ

10

Bâġ-ı ruħında olmuş o gîsû-yı ħam-be-ħam
Müşgîn-şemîm-i sünbül ü reyĥân-ı enbiyâ

11

Berķ-ı cemâli nûr-ı serâ-perde-i yaķîn
Mişkât-ı ĥüsni şemǾ-i şebistân-ı enbiyâ

12

Kuĥl-ı Ǿuyûn-ı cân-ı rusül ħâk-i maķdemi
Gerd-i ĥarîmi sürme-i aǾyân-ı enbiyâ

13

Olmuş vücûdı ħilǾat-i levlâk ile ezel
Sulŧân-ı çâr-bâliş-i dîvân-ı enbiyâ

14

Nâm-ı şerîfi ser-süħan-ı fihris-i rusül
Ser-levĥa-i cerîde-i Ǿünvân-ı enbiyâ

15

Nuŧķ-ı faśîĥi dürr-i binâgûş-ı kümmelîn
Her bir ĥadîŝi ĥüccet ü burhân-ı enbiyâ

16

Ĥaķ źâtıñ eylemiş niǾam-ı cûd u luŧf ile
Sâlâr-ı bî-niyâz-ı ser-i ħân-ı enbiyâ

17

Ħoş geçmez idi sâye-i luŧfuñ da olmasa
Ķadd-i bülendi ǾarǾar-ı bustân-ı enbiyâ

18

Dârü'ş-şifâ-yı Ǿaşķı Ǿalîli dil-i rusül
Derd-i ġam-ı maĥabbeti dermân-ı enbiyâ

19

Olsa Ǿaceb mi bâġ-ı İrem gibi bî-ħazân
Güldeste-i ġamıyla girîbân-ı enbiyâ

20

Dergâh-ı Ǿizzetinde nola olsa dem-be-dem
Hep ħıdmetiyle berzede-dâmân-ı enbiyâ

21

Nîsân-ı feyż-i câh-ı celâliyle ol şehiñ
Ser-sebzdir ĥadîķa-i sâmân-ı enbiyâ
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22

Kân-ı melâĥat ol ki zenaħdânı dürcidir
Ħân-ı maĥabbetinde nemek-dân-ı enbiyâ

23

ǾAyn-ı Ǿinâyeti nažar-endâz-ı ümmetân
Çeşm-i ĥimâyetiyle nigehbân-ı enbiyâ

24

Hâdî-i dîn ki nûr-ı sirâc-ı cemâlidir
Bezm-i yaķîne şemǾ-i fürûzân-ı enbiyâ

25

Vaśf-ı cevâhir-i śıfatıdır ŧabaķ ŧabaķ
Nuŧķ-ı güher-niŝâr u dür-efşân-ı enbiyâ

26

Lebrîz olup maĥabbet ü Ǿaşķıyla tâ-be-ĥaşr
Pürdür o naķd-i şevķ ile hemyân-ı enbiyâ

27

Her gûy-ı ser ki olmaya ġalŧân-ı dergehi
Olsun ķafâ-ħor-ı ħam-ı çevgân-ı enbiyâ

28

Lâyıķ degilse de umarım fażl-ı Ĥaķ ide10
Bu nažm-ı Ǿâcizânemi şâyân-ı enbiyâ

29

Tâ ĥükm-i şerǾ ile ola ol seyyidü'l-beşer
Śadr-ı risâlet üzre ķalemrân-ı enbiyâ

30

Fermân-beri ola rusül ü enbiyâ anıñ
Ħalķ olduġunca bende-i fermân-ı enbiyâ

31

Yâ Rab be-ĥaķķ-ı faħr-i rusül tâ ki zindedir
Cân-ı Nažîm'i eyle ŝenâ-ħân-ı enbiyâ

3 Faħriyye-i Zîbâ Mutażammın-ı NaǾt-ı Mefħar-i Her Dü-serâ11
(T: 32a, R: 32a, A: 11b) (FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün)
1
Meryem-i fikrim olup ĥâmile-i feyż-i Ħudâ
Doġdı gehvâre-i ŧabǾımda Mesîĥ-i maǾnâ

10
11

2

Benem ol micmere gerdân-ı şebistân-ı hüner
Kâm-ı Ǿâlem nefeħât-ı süħanımla bûyâ

3

Benem ol bülbül-i gülzâr-ı beyân kim gûşın
Gül gibi şâhid-i maǾnâ dutar olsam gûyâ

4

Benem ol mâşiŧa-i rûy-ı Ǿarûsân-ı beyân
Kilk-i endîşem olup śûret-i maǾnâ-pîrâ

fażl, A: feyż
Başlık, A nüshasından alınmıştır.
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5

Oldı bir mükĥüle her saŧr-ı siyâh-ı nažmım
Śafĥa-i şiǾr-i laŧîfim aña mirǿât-ı śafâ

6

Lûledir aña zebânım dehenimdir inbîķ
Nola taķŧîr-i gülâb-ı süħan itsem ĥâlâż

7

Ķalemim ŧûŧî-i gûyâ-yı şeker-zâr-ı maķâl
Mıśr-ı endîşede şîrîn süħanımdır bebġâ

8

ŦabǾıma feyż-i Ħudâ źâǿiķa-baħş-ı ilhâm
Ķand-i maǾnâ leb-i endîşeme ĥâżır ĥelvâ

9

Her midâd-ı ķalemim reşk-i süveydâ-yı nižâm
Noķŧa-i nažm-ı terim merdüm-i çeşm-i rüknâ

10

Görse zencîr-i suŧûr-ı süħanım şevķinden
Ola mecnûn gibi dil-bestesi cân-ı Leylâ

11

Dem-be-dem olmadadır kâlbüd-i fikr ü ħayâl
Dem-i cân-baħş-ı Mesîĥ-i süħanımla iĥyâ

12

Keyf-i śaĥbâ-yı raķîķ-i hünerim ġuśśa-kesel
Neşve-i câm-ı raĥîķ-ı eŝerim ġam-fersâ

13

Dûr-bîn-i ķalemim śâf-nümâdır o ķadar
Ki görür cây-ı murâdın nažar itse aǾmâ

14

Sedd-i Yeǿcûc-ı edânî-i süħandır nuŧķum
Ķavlime olsa Sikender gibi ķâǿil Dârâ

15

Feyż-i Ĥaķ rehber iken ŧabǾıma her vâdîde
Tengdir cilvesine sâĥa-i şiǾr ü inşâ

16

Lehce-i dil-keş ile ŧabǾ-ı ħoş-elĥânımdır
Çemen-i maǾrifete bülbül-i merġûle-serâ

17

ŦabǾım İskender-i maǾnâ ķalemim Ĥıżr-ı beyân
Nola itse süħanım âb-ı ĥayâtı icrâ

18

Kilk-i çâlâk-terim evc-i süħanda şeh-bâz
Fikr-i sîmurġ-perim kâf-ı ĥikemde Ǿanķâ

19

Mürşid-i ŧabǾıma ilhâm-ı ilâhî rehber
Pîr-i endîşeme çûb-ı ķalemim oldı Ǿaśâ

20

Cân atar rûĥ-ı Felâŧûn ħum-ı muħbireme
Teşne-leb ney-şeker-i ħâmeme İbn-i Sînâ
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21

Edhem-i Ǿakl-ı Arisŧo ķala evvel ķademe
Eşheb-i fikr-i serîǾimle olursa hem-pâ

22

Vâridât ile ŧolu genc-i güherdir dehenim
Aña şemşîr-i zebânım yetişür ejderhâ

23

Ŧûŧî-i Mısr'a ķıyâs itme bulunmaz hergiz
Murġ-ı ħâmem gibi bir bülbül-i śad-gûne nevâ

24

Tâze elfâž ile güftârımı gûş eylemege
Pây-ı taǾbîrimi taķbîle gelür ĥüsn-i edâ

25

Vâlih-i nažm-ı terim cân-ı Lebîd ü Ĥassân
Mest-i câm-ı suĥanım rûĥ-ı Cerîr ü AǾşâ

26

Ŧâǿir-i ŧabǾ-ı bülendim ŧayerân itdikçe
Görinür ħâk-i ĥażîż evc-geh-i istiġnâ

27

Ŧayy idüp Ǿâlemi bir demde gelür hem yerine
Murġ-ı fikrim ki açar bâl ü perin bî-pervâ

28

Cedvel-i ħâmem o mîzâb-ı maǾânîdir kim
Çemenistân-ı beyân andan alur feyż-nümâ

29

Śayķal-ı feyż ile rûşen-ger-i ŧabǾ-ı śâfım
Dem-be-dem âyîne-i dilden olur jeng-zidâ

30

Noķŧa-i kilk-i siyâhımda Ǿaceb ĥâlet var
Śûretâ ķaŧre vü maǾnîde yem-i ŧûfân-zâ

31

Hüdhüd-i nuŧķumı bâġ-ı süħanımda görse
Ola zindân dil-i Belķîs'a çemen-zâr-ı Sebâ

32

Nažmım âvîħte-i gerden-i teslîm-i fuĥûl
Süħanım dürr-i girân-mâye-i gûş-ı fuśaĥâ

33

ŦabǾ-ı derrâkime bir ħâśśadır istiǾdâd
Vâlih u şîftedir fıŧratıma fehm ü zekâ

34

Görmeye çeşm-i ħıred bulmaya seyyâĥ-ı ħayâl
Arasa Ǿâlem-i endîşemi zîr ü bâlâ

35

Dîde-i şâhid-i nuŧķum gibi bî-sürme siyâh
ŦabǾ-ı şûĥum gibi sermest-i süħan bî-śaĥbâ

36

Mey-i ilhâm ile memlû ķadeĥ-i nâŧıķası
Mest olup râzını ŧabǾım nola itse ifşâ
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37

Gül-i taĥķîķ pür itdi çemen-i sâmiǾamı
Dem-i cân-baħşım o gülşende yiter bâd-ı śabâ

38

Nuŧķ-ı şîrîn ü dil-âvîz ü füsûn-perverle
Fikr-i bârîk ile tedķîķ-i süħanda ĥaķķâ

39

Bu ķadar ĥüsn-i Ǿibâretle hüner-mendâna
Eyleyüp Ǿarśa-i pehnâ-yı maǾânîde śalâ

40

ŞâǾir-i siĥr-i beyânım diyü daǾvâ itsem
Kimse daǾvâmı benim eylemez ıśġâ illâ

41

Ħâce-i kevn ü mekân maĥkeme-i vaśfında
Diñleye budur ümîdim o ħıdîv-i dânâ

42

Nâǿib-i ķâđî-i ĥâcât şefîü'l-Ǿaraśât
Müşfiķ-i ĥâl-i Ǿuśât ol sened-i rûz-ı cezâ

43

ĦilǾat-ârâ-yı leǾamrük şeh-i levlâk-efser
Enbiyâ-ħayl ü rusül-mevkib ü tevfîķ-livâ

44

Faħr-i Ǿâlem şeh-i kevneyn Resûlü'ŝ-ŝeķaleyn
Maĥrem-i râz-ı Ħudâ şâhid-i bezm-i İsrâ

45

Evvelîn dürr-i śadef-perver-i deryâ-yı vücûd
Âħirîn gevher-i gencîne-i śunǾ-ı Mevlâ

46

Nâzenîn-i ĥarem-i rüǿyet-i Rabb-i Ǿizzet
YaǾni maĥbûb-ı Ħudâ seyyidinâ Mevlânâ

47

Ķurretü'l-Ǿayn-ı rusül nûr-ı dü-çeşm-i Cibrîl
Dürretü't-tâc-ı nübüvvet şeh-i levlâk-ķabâ

48

Maşrıķ-ı śubĥ-ı ezel mâh-ı cihân-tâb-ı ebed
Neyyir-i raĥmet o mihr-i felek-i mâ-evĥâ

49

Mefħar-i Ǿâlemiyân Ǿâlem-i cân cân-ı cihân
Dâver-i kevn ü mekân dâd-penâh-ı żuǾafâ

50

Râyet-efrâz-ı nübüvvet sipeh-ârâ-yı rusül
Mâlik-i mülk-i şefâǾat şeh-i fermân-fermâ

51

Sebeb-i Ǿâlem ü âdem sened-i mevcûdât
Ħüsrev-i her dü-cihân pâdişeh-i her dü-serâ

52

Gülbün-i ravża-i Ŧâ-hâ gül-i bâġ-ı Yâsîn
Bî-ħazân serv-i çemen-zâr-ı vemâ erselnâ
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12
13

53

Ķulzüm-i Ǿafv u şefâǾat dür-i deryâ-yı kerem
MenbaǾ-ı raĥmet ü şefķat güher-i kân-ı Ǿaŧâ

54

Lî-maǾallâh-serîr Aĥmed-i mürsel ki odur
Pâdişâh-ı ĥarem-i muĥterem-i "ŝümme denâ"12

55

Enbiyâ vü rusül içre aña yoķdur ŝânî
Ki nübüvvetle risâletle odur müsteŝnâ

56

O kirâmî-güheriñ âdemi itmiş şerefî
Mažhar-ı naśś-ı kerîm-i "ve leķad kerremnâ"13

57

ŞemǾ-i cemǾi rusülüñ râh-nümâsı sübülüñ
Enbiyâ hep o gülüñ ravżasına nâśiye-sâ

58

KaǾbe-i dergehiniñ zâǿiri beyt-i maǾmûr
Ĥarem-i ravżasınıñ Ǿâkifi Ǿarş-ı aǾlâ

59

Mâh-ı tâbân-ı ǾAcem mihr-i dıraħşân-ı ǾArab
Cebhesi bedr-i düca ŧalǾatıdır şems-i đuĥâ

60

Śâǿim-i rûze-i dîdârı dil ü cân-ı ümem
Gîsuvânı şeb-i Ķadr u ruħı Ǿîd-i ađĥâ

61

Gülbün-efrûz-ı Ķureyş ü gül-i bâġ-ı Ǿadnân
ǾAndelîb-i çemen-i Yeŝrib ü serv-i Baŧĥâ

62

Kârvân-ı ümeme ķâfile-sâlâr-ı necât
Dergeh-i Ǿizzete hem reh-rev ü hem râh-nümâ

63

Gerd-i gird-i ĥaremi nûr-ı siyehle tevǿem
Ħâk-i pâk-i ķademi kuĥl-ı dü-çeşm-i ĥavrâ

64

Dem-i nežžâre ġazâl-i nigehi śabr-güdâz
Kuĥl-ı mâ-zâġ ile çeşm-i siyehi hûş-rübâ

65

Kürsî-i sîm ü zer dergehi mâh-ı ħurşîd
Rîze-seng-i ĥarem-i bârgehi necm-i sühâ

66

Dil-i śâfı güher-i cûd ile kândan ecved
Dest-i pâki kerem ü luŧf ile yemden esħâ

67

Lücce-i cûdına nisbetle o kân-ı keremiñ
Kemterîn ķaŧre-i pîçende degildir deryâ

Necm Sûresi, 8. ayette geçen "sonra yaklaştı" anlamındaki kısım iktibas edilmiştir.
İsra Sûresi, 70. ayette geçen "Andolsun, biz yücelttik" anlamındaki kısım iktibas edilmiştir.
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68

Dem-i Ǿafvında seĥer-gâh-ı şefâǾat o şehiñ
Derekâta derecât ola bedel ħavfa recâ

69

Bir gelür maǾśiyet-i ħurd ü büzürg-i ümmet
Pîş-i Ǿafvında berâberdir anıñ şâh u gedâ

70

Rûz u şeb mihr ü mehi kâse-i deryûze idüp
Âsitânında gedâdır o şehiñ çarħ-ı dü-tâ

71

Eşk-i ter âh-ı seĥerdir o gül-i bî-ħârıñ
Dem-be-dem ravża-i Ǿaşķında olan âb u hevâ

72

Gevher-i mihrine şâyeste degildir virse
Cevher-i cânını ħalķ-ı dü-cihân müjde-bahâ

73

Defter-i kevn ü mekân olmaya evvel saŧrı
Olsa tafśîl-i ŝenâ-yı śıfatı icmâlâ

74

Gökde yerde yeri yoķ ķaŧre-i sîm-âb gibi
Düşmen-i şerǾini Ĥaķ itmiş ezel bî-ser ü pâ

75

Şehper-i şerm ü edeble yüzini ferş iderek
Olsa çârûb-keş-i ħâk-i deri bâl-i Hümâ

76

Ola hemvâre idüp anda gül-âb-efşânî
Ĥarem-i Ǿizzetine ebr-i saǾâdet saķķâ

77

Şebnem-âlûd-ı Ǿaraķ olsa gül-i rûyı olur
Sebz-i ter âb-ı ruħı ile çemen şerm ü ĥayâ

78

Gülşen-i rifǾatine sebze-i bîgâne felek
Mâh bir ayçiçegi anda güneş mihr-i giyâ

79

Nuŧķ-ı şîrînine ŧûŧî gibi dil-teşne hezâr
Lebine ġonca-i ter rûyına verd-i raǾnâ

80

Bûy-ı gîsû-yı laŧîfiyle muǾaŧŧar reyĥân
Sünbül-i şîfte âşüfte demâġ-ı sevdâ

81

Eŝer-i muǾcize-i bâhiresiyle o şehiñ
Oldı gûyâ yed-i pâkindeki seng-i ħârâ

82

Olmada cân-ı ümem dâǿire-i şerǾinde
Ĥaşre dek noķŧa-i pergâr gibi pâ-ber-câ

83

Ser-fürû-bürde olup maĥkeme-i Ǿadlinde
Ĥükmüne virdi rıżâ Gebr ü Yahûd ü Tersâ
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84

İbn-i Sînâ gibi her gûşede biñ ħastası var
Yazmamış Ǿillet-i bîmârını Ķânûn u Şifâ

85

Âferîniş daħi maǾdûm idi mevcûd iken ol
Âferîde heme nâ-bûd idi ferden ferdâ

86

Dergeh-i ķudrete ferrâş revân-ı Âdem
Ĥarem-i Ǿismetine câriye rûĥ-ı Ĥavvâ

87

Mîhmân-ı ser-i ħân-ı keremi rûĥ-ı Ħalîl
Enbiyâ vü rusül ol ħâna ŧufeyl olsa sezâ

88

ǾÎd-ı Ǿaşķında dil ü cân-ı SimâǾîl gibi
Ola ervâĥ-ı muķaddes dil ü cân ile fedâ

89

Ŧûr-ı şevķinde nola ol ene efśaĥ ħaberiñ
Ķâǿil-i ķavl-i ĥikem-perveri olsa Mûsâ

90

Enbiyâsı gibidir ķavm-i kelîmullâhıñ
Didi ol faħr-i cihân ümmetim içre Ǿulemâ

91

Çeşm-i cân-ı Zekeriyyâ ruħının ĥayrânı
Ĥilye-pîrâ-yı cemâli leb-i rûĥ-ı Yaĥyâ

92

Şehr-i cûd u keremiyle yere geçdi Ķârûn
Cüst ü cûy-ı ĥaremiyle göge çıķdı Îsâ

93

Mažhar-ı redd ü ķabûli olanıñ mertebesi
Biriniñ taħt-ı serâdır birinin fevķ-ı Ǿalâ

94

Baġrı yaġı erimezdi eŝer-i tâbından
Nûr-ı ĥıfžından eger şuǾle-i şemǾ alsa żiyâ

95

Đarb-ı tîġ-ı ķader-endâz-ı ķażâ-peygârı
İtdi her ĥamlede düşmenlerini rûy-be-ķafâ

96

İstemez seng-i fesân çarħa ŧutarsa dönmez
Tîr-i dil-dûzı ķader tîġ-i ser-endâzı ķażâ

97

Sipeh-i rezmine ol ħüsrev-i nuśret-Ǿalemiñ
Oldı her ĥamle-i pür-şûrda hengâm-ı veġâ

98

Siper-i sîm-ķamer miġfer-i zer mihr-i münîr
Mâh-ı nev tîġ ü kemer-bend-i muraśśaǾ cevzâ

99

Dem-be-dem cûy-ı fenâdan güźerân eylemege
Pül-i şemşîri yeter menhel-i cân-ı aǾdâ
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100

Sipeh-i ĥaşmetine Ǿavn-i Ħudâ rehber olup
O şehiñ itdügi dem Ǿazm-i çemen-zâr-ı ġazâ

101

Śulayup lâle-sitân-ı žaferi tîġ-i ġuzât
Gûşe gûşe dökilür cedvel-i ħûn-ı ħuśamâ

102

Śadme-i ķahrı ile Hind ü ǾAcem'de o şehiñ
Sûmenât ile yere geçdi revâķ-ı Kisrâ

103

O şehiñ sâǿil-i dergâhı kibâr ile śıġâr
O şehiñ bende-i fermân-beri pîr u bernâ

104

Ħâk-i dergâhını rû-mâle gelüp şerminden
Düşüre nâfesini yolda ġazâlân-ı Ħıŧâ

105

Âhuvân-ı ĥarem-i ravża-i vâlâ-terine
Çemen-i cennet-i Firdevs-i berîn ola ġıdâ

106

Ķaśr-ı şerǾinde Ebû Bekr ü ǾÖmer ol şâhıñ
Daħi ǾOsmân u ǾAlî oldılar erkân-ı binâ

107

Biri śıdķ ile biri Ǿadl ile bî-hemtâdır
Biri ĥilm ile biri Ǿilm ile ferd ü yektâ

108

Birisi baĥr-i Ǿaŧâdır birisi ķulzüm-i dâd
Birisi kân-ı ĥayâdır birisi genc-i seħâ

109

İki şehzâde-i pür-cûd Ĥasan ile Ĥüseyn
Her biri olmuş iken nûr-ı dü-çeşm-i zehrâ

110

Birine kâse-i zehr-âb-ı fenâ śundı ķader
Birini tîġ-ı ķażâ itdi emîr-i şühedâ

111

Oldılar cân ile fermân-ı Ħudâ'ya teslîm
Her biri ĥükm-i ķażâ vü ķadere virdi rıżâ

112

Rûĥ-ı pâk-i şeh-i kevneyne dürûd ile śalât
Âl ü evlâdına aśĥâbına teslîm ü ŝenâ

113

Şeb-i miǾrâc o Ħudâvend-i Ħudâvendâna
Sidre'den ĥażret-i Cibrîl olup bâl-güşâ

114

Müjde-i vuślat ile daǾvete geldi götürüp
Bir hümâ-sâye Burâķ esb-i hümâyûn-sîmâ

115

Sürme-i ķudret ile çeşm-i siyâhı mekĥûl
Sünbülîn perçemi hem dil-keş ü hem rûĥ-fezâ
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116

İntižâr üzre iken maķdemine ĥasretle
Oldı bir demde yeri mescid-i ħâś-ı Aķśâ

117

Enbiyâ vü rusüle idüp imâmet anda
Oldı devletle feres-rân-ı maķâm-ı vâlâ

118

Ser-be-ser Ǿâlem-i imkânı temâşâ iderek
Ķalmadı itmedigi seyr-i cibâl ü śaĥrâ

119

Çarħ-ı mînâya ķadem baśdı açup bâl ü perin
O perîdir ki ola cilve-gehi şîşe sezâ

120

Śubĥa dek yandı ķanâdîl-i nücûm-ı raħşân
Eyledi yümn-i ķudûmiyle felek donanma

121

Oldı gülgûn-ı şafaķ ŧâs-ı felekde ĥâżır
Virdi bâl ü düm-i pâkîzesine reng-i ħınâ

122

Bir işâretle dü-şaķķ oldı o dem kürre-i mâh
O şehiñ gûşe-i ebrûsı idince îmâ

123

Zîr-i meşķ oldı ķamer levĥ-i zer-efşân ħurşîd
O şehiñ midĥatini itdi Ǿuŧârid imlâ

124

Ķademin bûs idicek oldı hemân raķś-künân
Zühre merġûle-i naǾtıyla terennüm-pîrâ

125

Ķurś-ı ħurşîde nigâh eylemedi źerre ķadar
İtdi ol żayf-ı Ħudâ anı Mesîĥ'e iǾŧâ

126

Müşterî ķâđî iken maĥkeme-i nüh-felege
İtdi bercîs kemâlinden anıñ istiĥyâ

127

Bîm-i şemşîr-i cihân-gîri ile Behrâm'ıñ
Eline raǾşe gelüp düşdi o tîġ-i ġarrâ

128

Pâs-bân eyledi heftüm felege Keyvân'ı
Burc-ı iŝnâ Ǿaşeri gezdi olup reh-peymâ

129

Peyk-i Mevlâ ile ol cân-ı cihân cilve-künân
Sidreye oldı revân sürǾat ile rûĥ-âsâ

130

Ķaldı hem-râhı daħi anda miŝâl-i bülbül
Gül-i rûyından olup dûr didi vâ-esefâ

131

Kürsî-i Ǿarşa Ǿurûc itdi sürûşân-ı kirâm
Didiler pâyini taķbîl idüp ehlen sehlâ
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132

Anı da geçdi olup taħt-ı revânı Refref
ǾÂlem-i nûra żiyâ virdi o ħurşîd-liķâ

133

Ķâbe ķavseyne gelüp menzil-i ķurb oldı yeri
Kelimât itdi bilâ-vâsıŧa bî-ĥarf ü śadâ

134

Ne murâd itdi ise virdi iki Ǿâlemde
Ķıldı her ĥâcetini Ĥażret-i Allâh revâ

135

Mâverâsından anıñ bulmadılar nâm u nişân
Oķını atdı o dem yayını yaśdı Ǿuķalâ

136

Mümkinât olmuş iken bî-siperi sürǾatiniñ
Burada kendüyi ġayb eyledi Ǿaķl-ı ħod-râ

137

Lâ-mekân mülkini ŧayy eyledi ol şâh-süvâr
Şeş-cihât olsa nola cünbişine teng-feżâ

138

Yine geldi yerine bir bedene rûĥ gibi
Müjde-i raĥmet ile oldı meserret-baħşâ

139

Mihribânâ mededâ kehf-i emânâ senedâ
Ey Ǿuśât-ı ümeme müşfiķ-i bî-çend ü çirâ

140

Seni bî-Ŧûr-ı münâcât kelîm itdi Ħudâ
Olmadan menzil-i Mûsâ daħi Ŧûr-ı Sînâ14

141

Seni Ĥaķķ eyledi miśbâĥ-ı hidâyet-lemeǾân
İtdi güm-râhlara şerǾiñi mişkât-ı hüdâ

142

MuǾcizâtıñla cihân bâġını ser-sebz itdiñ
Ey vücûdı çemen-ârâ-yı gülistân-ı beķâ

143

Cedvel-i şerǾ-i laŧîfiñ idüp icrâ ĥükmin
Oldı reyyân u muŧarrâ bu çemen-zâr-ı fenâ

144

Gülşen-i naǾt-ı şerîfiñde bu şiǾr-i ter ile
Bülbül olsa yeridir cân-ı Nažîm-i şeydâ

145

Saña îmân ile iķrâr ideli arż u semâ
Yerde gökde didiler ins ü melek âmennâ

146

Ķâbe ķavseyn kemân ķaşlarıñıñ ħam-zedesi
Tîr-i müjgânıñıñ âmâc-gehi ev ednâ

Olmadan, A: Olmadı
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147

Ey ķadi serv-i çemân-ı çemen-i ġaybü'l-ġayb
Sâyebân eyler idi sâyeñi bulsa Ŧûbâ

148

Olmayan sâye-veş üftâde nihâl-i ķadiñe
Sâye gibi ola senden iki Ǿâlemde cüdâ

149

Kürsî-i Ǿarş-ı muǾallâ ola nežžâre-gehi
Tûtiyâ eylese ħâk-i deriñi nâ-bînâ

150

Vâlih-i âyîne-i ŧalǾatiñ İbn-i MesǾûd
ǾÂşıķ-ı derd ü ġamıñ cân u dil-i Bû-Derdâ

151

Dergehiñ KaǾbe-i ebrâr u maŧâf-ı aĥrâr
Ķıble-i ĥâcet ü miĥrâb-ı niyâz-ı Ǿurefâ

152

Dest-i âmâle ġubâr-ı ser-i kûyuñ iksîr
Çeşm-i iķbâle türâb-ı ķademiñ kuĥl-ı cilâ

153

Medĥiñi Ĥażret-i Ĥaķ itmiş iken maħlûķât
Nice taǾrîf ideler źât-ı şerîfiñ ĥâşâ

154

Ĥüccet-i vaśf-ı śıfâtıñda ħaŧâ itse Nažîm
Keremiñden ķalem-i Ǿafv ile eyle imżâ

155

Ĥüccet-i cürmüne Ǿafvıñ olup imżâ-yı ķabûl
Şefķatiñ ola berât-ı Ǿamelinde ŧuġrâ

156

Kilk-i Ǿafvıñla beyâż eyle sevâd-ı cürmin
O siyeh-nâme meded ķalmaya pür-ħaŧŧ-ı ħaŧâ

157

Śaĥn-ı maĥşerde ķıyâmet ķopara feryâdı
Aña imdâd-res olmazsañ eger vâ-veylâ

158

Keremiñden dü-cihânda ne ķadar müźnib ise
Kesmez ümmîdini ey ħâce-i dîn ü dünyâ

159

Eyleme dest-güşâ dâde-i ġayra şâhım
Eyle dervîşiñi cûd u keremiñle iġnâ15

160

Hem-civâr eyle o bî-çâreyi bir bî-kesdir
Śıĥĥatinde aña ķıl cennet-i ķûyuñ meǾvâ

161

Ĥarem-i kûyuñı itsün dil ü cân ile ŧavâf16
Dem-be-dem nâle-künân yalın ayaķ başı ķabâ

keremiñle, A: keremiñden
itsün, A: Ķılsun
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162

Eylesün gülşen-i kûyında sürûd ü neġamât
Bülbül-i midĥatiñi eyleme bî-berg ü nevâ

163

Anı da ķâfile-i luŧfuña ilĥâķ eyle
Nefĥa-i śûr ola ol demde ki gül-bâng-i derâ

164

Dem-i âħirde ola mûnis-i cânı źikriñ
Ķoma bî-çâreyi ol demde ġarîb ü tenhâ

165

Śalavâtıñla leb-i cânına ur mühr-i sükût
Vire kâlâsına pîrâye o zîbâ tamġâ

166

Besdir ey ħâme yeter eyleme taŧvîl-i kelâm
Nice bir lâf-ı süħanda bu dükenmez daǾvâ

167

Eyle her ĥarf-i ħaŧâya dü-hezâr istiġfâr
Vaķtidir dergeh-i Ĥaķķ'a açıla dest-i duǾâ

168

Tâ ki vaśf-ı şeh-i kevneyn ile her şâm u seĥer
Baġlana maĥmil-i kâlâ-yı nuǾût-ı şuǾarâ

169

Ķâfile ķâfile envaǾ-ı taĥiyyât u śalât
Ravża-i pâkine teslîm ola her śubĥ u mesâ

170

Ħâdim-i şerǾi olup fevķ-i Ǿalâda mesrûr
Ħaśm-ı câhı ola mescûn-ı çeh-i taĥte-ŝerâ

171

Ser-i bî-devlet-i bed-ħâhına rûzân u şebân
Ĥaşre dek ebr-i ķażâ yaġdıra bârân-ı belâ

4 NaǾt-ı Laŧîf Der-Ĥaķķ-ı Sulŧân-ı Enbiyâ vü Resûl-i Kibriyâ ǾAleyhi'ś-śalavât
Ve't-taĥiyyât17
(T: 198b, H: 140b, R: 186b, A: 16b) (FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)

17

1

Âfitâb-ı śubĥ-ı mâ-evĥâ Ĥabîb-i Kibriyâ
Mâh-tâb-ı şâm-ı ev-ednâ Ĥabîb-i Kibriyâ

2

Cevher-i kül tâb u sûz-ı mihriniñ pervânesi
ŞemǾ-i bezm-i leyletü'l-İsrâ Ĥabîb-i Kibriyâ

3

ǾAķl-ı evvel ķayd-bend-i Ǿaşķınıñ dîvânesi
Nâzenîn-i ĥażret-i Mevlâ Ĥabîb-i Kibriyâ

4

Ve'đ-đuĥâ vaśf-ı güli ve'l-leyl şerĥ-i sünbüli
Bâġ-ı Yâsîn ravża-i Ŧâ-hâ Ĥabîb-i Kibriyâ

Başlık, S nüshasından alınmıştır.
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5

Bülbül-i levlâk-i źâtı lî-maǾallâh lânesi
Bezm-i ķurba ŧûŧî-i gûyâ Ĥabîb-i Kibriyâ

6

Śıdķ u Ǿadl ü ĥilm ü Ǿilmi źâtına mažhar idüp
Virdi çâr-erkâna fer ĥaķķâ Ĥabîb-i Kibriyâ

7

Çâr-yâr-ı bâ-śafâdır hem-dem-i kâşânesi
Śâĥibü'l-MiǾrâc mevlânâ Ĥabîb-i Kibriyâ

8

Ebrû-yı iķbâliniñ mâh-ı felek ĥasret-keşi
Bedr-i tâbân-ı cihân-ârâ Ĥabîb-i Kibriyâ

9

Gîsû-yı iclâliniñ mihr-i münevver şânesi
Neyyir-i raħşân-ı bî-hemtâ Ĥabîb-i Kibriyâ

10

Bezm-gâh-ı sâġar-ı Ǿaşķı dil-i Ǿuşşâķdır18
Neşǿe-baħş-ı Ǿâşıķ-ı şeydâ Ĥabîb-i Kibriyâ

11

Ķalb-i Ǿârifdir şarâb-ı şevķiniñ ħum-ħânesi
Sîne-çâkı her dil-i dânâ Ĥabîb-i Kibriyâ

12

Kâse-i inǾâmınıñ şâh u gedâ dil-teşnesi
Mest-i Ǿaşķı Ĥıżr ile ǾÎsâ Ĥabîb-i Kibriyâ

13

Bâde-i iĥsânınıñ ins ü melek mestânesi
Śadr-ı bezm-i śûret ü maǾnâ Ĥabîb-i Kibriyâ

14

Cûybâr-ı cûdınuñ mâh-ı münevver kûzesi
Teşnesi dünyâ vü mâ-fîhâ Ĥabîb-i Kibriyâ

15

Mihr-i enver çeşme-sâr-ı luŧfınuñ peymânesi
Feyż-baħş-ı Ǿâlem-i bâlâ Ĥabîb-i Kibriyâ

16

ǾArş câh-ı ķadriniñ evc-âşinâ-yı rifǾati
Ħusrev-i kürsî-i istiġnâ Ĥabîb-i Kibriyâ

17

Çarħ bâġ-ı şânınıñ bir sebze-i bîgânesi
Gülşen-i ķurba çemen-pîrâ Ĥabîb-i Kibriyâ

18

Ķulzüm-i esrâr u ĥikmetde dür-i ķudret-śadef
Kân-ı kevne gevher-i yektâ Ĥabîb-i Kibriyâ

19

Genc-i Ǿirfân u kemâliñ gevher-i yek-dânesi
Baĥr-i râza lûlû-yı lâlâ Ĥabîb-i Kibriyâ

dil-i ǾuşşâĶdır, A: dil-i şûrîdegân
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20

ĦilǾat-ârâ-yı leǾamrük tâc-dâr-ı ıśŧıfâ
Faħr-i dünyâ mefħar-i Ǿuķbâ Ĥabîb-i Kibriyâ

21

Taħt-gâh-ı Ǿarş-ı aǾlâ mesned-i şâhânesi
Zîb-i śadr-ı Yeŝrib ü Baŧĥâ Ĥabîb-i Kibriyâ

22

Kuĥl-i Ǿmâ-zâġa'l-baśar maħśûś-ı çeşm-i ekĥeli
Ħâk-i pâyı sürme-i ĥavrâ Ĥabîb-i Kibriyâ

23

İns ü cânıñ maŧlab-ı aǾlâ olan cânânesi
Kâǿinâta maķśad-ı aķśâ Ĥabîb-i Kibriyâ

24

Mest-i ser-germ-i maǾâśîdir bugün şeydâ Nažîm
Eyleye şefķat meger ferdâ Ĥabîb-i Kibriyâ

25

İsterim maǾźûr ola evżâǾ-ı güstâħânesi19
Baķma noķśân-ı Nažîm'e yâ Ĥabîb-i Kibriyâ

Be-Ĥarfi'l-Bâ
5 Der-NaǾt-ı Şerîf-i Mefħar-i Mevcûdât20
(T: 89b, H: 34a, R: 83b, A: 17b) (FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
Mihr ü mehdir śanma bezm-i çarħda her rûz u şeb
İki sâķî câm-ber-kef devr iderler rûz u şeb

19
20

2

Mihr ü meh rûy-ı cebîn-i şâhid-i endîşedir
ǾÂrıżiyle zülf-i müşgîn ü muǾanber rûz u şeb

3

Mihr ü mâhı pûte-i nâr-ı şafaķda ķâl idüp
Sîm ü zer ħarca sipihr-i kîmyâ-ger rûz u şeb

4

Mihr ü meh olmuş dükân-ı çarħa iki kelle ķand
Kim anı ķannâd-ı dehr eyler mükerrer rûz u şeb

5

Mihr ü mâh-ı nev degil abdâl olup pîr-i felek
Cüst ü cûda dâġ-ber-ser naǾl-der-ber rûz u şeb

6

Mihr ü meh fânûslardır sîm ü zerden gûyiyâ
Kim virirler nev-Ǿarûs-ı dehre zîver rûz u şeb

7

Mihr ü meh bu ħânķâh-ı nüh-revâķ-ı çarħda
İki Ǿâşıķ Mevlevîlerdir dönerler rûz u şeb

8

Mihr ü meh nerrâd-ı çarħa oldı gûyâ kaǾbeteyn
İtmede śad-mekr ile bâzî-i şeş-der rûz u şeb

İsterim, A: Umarım
Başlık, H nüshasından alınmıştır.
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9

Mihr-i Ǿâlem-tâb ile fülk-i sipihr-i mâh-ı nev
Biri olmuş bâd-bân u biri lenger rûz u şeb

10

Mihr ü meh śanma idüp evreng-i gerdûna cülûs
Ĥükm iderler Ǿâleme iki birâder rûz u şeb

11

Mihr ü meh zerrîn iki levĥ oldı kim ŧıfl-ı felek
İtmede ders-i cefâ vü cevri ezber rûz u şeb

12

Mihr ü meh śanma şafaķla ġarķ-ı ħûn olmuş yatur
Śaĥn-ı bismil-gâh-ı gerdûnda iki ser rûz u şeb

13

Mihr ü meh žann eyleme bezm-i felekde devr ider
Ehl-i derde zehr ile bir iki sâġar rûz u şeb

14

Mihr-i Ǿâlem-tâb şuķķa mâh-ı nevdir ser-Ǿalem
Burc-ı bâzû-yı sipihr üzre dikerler rûz u şeb

15

Mihr ü meh iki ŧabaķla itmede dehre niŝâr
Birisi kâfûr biri müşg-i eźfer rûz u şeb

16

Mihr ü meh žann eyleme gûyâ ki śâĥibsiz ķalup
Olmada âvîze çarħa iki efser rûz u şeb

17

Süfre-i devr-i felekde ķurślardır mihr ü mâh
Kim ġıdâ eyler anı çarħ-ı sitem-ger rûz u şeb

18

Ŧâslardır mihr ü meh germâbe-i nüh-ķubbede
Ġasl ider ħûn-ı şafaķla çarħ-ı aħđar rûz u şeb

19

Levĥ-i mihr ü mâhdan kerrûbiyân śad-şevķ ile
NaǾt-ı şâh-ı enbiyâyı ezber eyler rûz u şeb

20

Mihr ü meh ġavvâś-ı baĥr-i nîl-gûn-ı çarħdır
İtmege ol ĥażrete îŝâr-ı gevher rûz u şeb

21

Aĥmed-i mürsel ki mihr ü mâh-ı nev dergâhına
Birisi serheng biri ĥalķa-i der rûz u şeb

22

Mihr-i gerdûn-ı nübüvvet mâh-ı burc-ı merĥamet
MuǾcizâtın söyleşir Ǿâlem ser-â-ser rûz u şeb

23

Mihr ü meh žann itme ol sulŧân-ı levlâk-efserin
Âsitânın iki derbândır ki bekler rûz u şeb

24

Mihri bî-fer eylemiş mâh-ı nevi ķılmış nizâr
ǾArż-ı ĥüsn itdikde ebrû-yı peyember rûz u şeb
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25

Mihr ü mehden çarħ iki meşǾal fürûzân eyleyüp
Pîş-gâh-ı dergehinde şuǾle-güster rûz u şeb

26

Mihri ser-germ itdi mihri mâhı ķıldı dil-figâr
Biri pür-âteş biri pür-dâġ u lâġar rûz u şeb

27

Mihr ü meh micmer-fürûz-ı bârgâh-ı şerǾidir
Kâm-ı Ǿâlem bûy-ı ħulķiyle muǾaŧŧar rûz u şeb

28

Olmasa mihriñ küsûfı mâhda gâhî ħusûf
Dirdim ol şâha olur mirǿât-ı enver rûz u şeb

29

Muntažırdır mihr ü mehden eyleyüp her pâyesin
Müjde-i teşrîfine bu heft-minber rûz u şeb

30

Mihr-i burc-ı ķudretâ mâh-ı sipihr-i raĥmetâ
Ey ki źâtıñdır seniñ eşyâya maśdar rûz u şeb

31

Mihr ü meh pervâne-i şemǾ-i cemâliñdir seniñ
Dehr ruħsâr u cebîniñle münevver rûz u şeb

32

Mihr ü meh-feyżâ ki sensin raĥmeten li'l-Ǿâlemîn
Ümmetiñ iĥsânıña olmaķda mažhar rûz u şeb

33

Mihr ü meh-ķadrâ benim ol źerre-i nâçîz kim
Dâǿim aĥvâl-i dil-i zârım mükedder rûz u şeb

34

Peyrev-i kilk-i Fehîm oldum görüp mihr ü mehin
Bu zemînde ŧarĥını taĥsîn iderler rûz u şeb

35

Mihr ü meh-rütbe Neşâŧî-i süħan-ver kim görüp
Vaśf-ı źâtıñ eylerim śad-şevķ ile her rûz u şeb

36

Mihr ü meh gibi sezâdır olsa pür-nûr-ı kemâl
Vaśfıñı eyler Nažîm-i nükte-perver rûz u şeb

37

Âsumân-ı nažma mihr ü mâh ise anlar eger
Ben hilâlim olmada ķadrim füzûn-ter rûz u şeb

38

NaǾtıñı yazdıķça levĥ-i mihr ü mâha dâġ urur
Eyleyen vaśf-ı śıfâtın tâ-be-maĥşer rûz u şeb

39

Mihr ü mâh-ı naǾt-ı pâkin eyleyüp śad-Ǿacz ile
Ķıl duǾâ taĥrîriñ ey kilk-i ŝenâ-ger rûz u şeb

40

Mihr ü meh tâ Ǿâleme pertev śalup revnaķ virir
Söyleye naǾtın ümem kişver-be-kişver rûz u şeb
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41

Pençe-i mihr ile gerdûn mâh-ı nevden ħışm ile
Düşmen-i dîne çeke şemşîr u ħançer rûz u şeb

42

Mihr ü meh devr eyledikçe Ǿâlemi Ĥaķ ümmetin
Eyleye aǾdâya manśûr u mužaffer rûz u şeb

Be-Ĥarfi't-Tâ21
6 (T: 90b, H: 35a, R: 84b, A: 18b) (FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün)
1
Kişver-i nažma olup vâlî-i bâ-ķayd-ı ĥayât
Oldı ilhâm-ı ilâhî baña ŧuġrâ-yı berât

21

2

Şeh-i nažmım ķalemimdir Ǿalem-i semt-i beyân
Ħayl-i maǾnâ pes ü pîş-i Ǿalemimde neferât

3

Eylemiş feyż-i Ħudâ kilk-i hüner-perverimi
Bûstân-ı süħana naħl-ı maǾânî ŝemerât

4

Âyine-ħâne-i maǾnîde ider mülhem-i ġayb
Ŧûŧî-i nuŧķuma taǾlîm-i edâ-yı kelimât

5

Leźźet-i ney-şeker-i kilk-i terim buldı revâc
Kâsid olsa yeridir revnaķ-ı bâzâr-ı nebât

6

Çâşnî-i süħanımda o ĥalâvet var kim
Reşkden ġayret ile telħ ola Ǿayş-ı leźźât

7

ŦabǾım âyîne-i ruħ şâhid-i Ǿaķliyyâta
Ķalemim çihre-güşâ-yı tütuķ-ı naķliyyât

8

Mekteb-i nažmıma elfâž-ı laŧîfim eŧfâl
Cins-i maǾnâ vü beyân ħacle-i şiǾrimde benât

9

Bir ķalem śuyı revân eyledi her vâdîde
Eyleyüp kilk-i terim râh-ı süħanda ħayrât

10

Dem-be-dem itmededir âb-ı ĥayâtı cârî
Lûle-i çeşme-i ĥayvân gibi bu kilk ü devât

11

Câdû-yı nuŧķuma meftûn-şüde erbâb-ı füsûn
Sâĥir-i ŧabǾıma dûn mertebedir nârencât

12

Başlasa şîve-i îhâm ile reftâre olur
Ser-fürû-bürde-i pây-ı ķalemim remz ü nikât

13

Benim ol kim der-i eyvân-ı kemâlimde henüz
Fevc fevc ehl-i hüner olmada muĥtâc-ı zekât

Başlık, H nüshasından alınmıştır.
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14

Eylemiş feyż-i ezel ħacle-geh-i diķķatde
Bikr-i nažma ķalemim mâşiŧa ŧabǾım mirǿât

15

Noķŧa-i ħâl-i Ǿiźâr-ı büt-i mażmûnumdur
Śafaĥât üzre geh îŝâr ide ħâmem ķaŧarât

16

Bâġ-ı maǾnâda döner sünbül-i şebnem-dâra
Her döküldükçe midâd-ı ķalemimden reşeĥât

17

Sözde miķdâr-ı daķîķa nola fevt eylemese
Oldı hengâm-ı süħan ŧabǾ-ı reşîķim mîķât

18

Ne ķadar yüksek uçarsa śaf-ı murġân-ı hüner
Hüdhüd-i çâpük-i endîşeme irmek heyhât

19

Âb-ı ĥayvâna ĥurûf-ı süħanım oldı žurûf
Görinürse nola her saŧrı sevâd-ı žulümât

20

Ķalemim vaķt-i ĥaśâd olsa nola sünbüle-çîn
Ħırmen-i nâŧıķama feyż-i Ħudâ maĥśûlât

21

ǾAndelîbân-ı süħan itmededir cümle sükût
Bülbül-i nâŧıķam itdikçe sürûd u naġamât

22

Çaķ ser-i noķŧa-i mevhûmede reftâr eyler
Görmedim edhem-i ħâmem gibi nâzük-ĥarekât

23

Ŧumŧurâķ-ı süħanım fevc-i sipâh-ı nažmım
Ħüsrevân-ı hünere itmede Ǿarż-ı dârât

24

Lehçe-i pâkime olmaz süħan-ı ġayr ķıyâs
Ķaŧredir baĥr-i muĥîŧe göre Ceyĥûn u Fırât

25

DaǾvî-i şiǾrde besdir baña maǾnâ vü beyân
Demdir itsem iki şâhidle vücûdum iŝbât

26

Meclis-i ħüsrev-i ŧabǾımda müheyyâ esbâb
Bezm-i Cemşîd-i ħayâlimde müretteb âlât

27

Dem-be-dem zümre-i rindân-ı ŧarab-ħâne-i feyż
Neşve-i bâde-i taĥķîķim ile pür-ĥâlât

28

Bülbül-i nuŧķ-ı ħoş-elĥânım iderse demidir
NaǾt-gûyân çemen-i sâmiǾayı pür-eśvât

29

Sebeb-i ħilķat o kim buldı vücûdıyla şeref
Çâr-unśur se-mevâlîd ü nüh-âbâ vü cihât

Yahyâ Nazîm Divanı • 103

30

ŞemǾ-i eyvân-ı hüdâ nûr-ı Ħudâ kim oldı
Bezm-i kâşâne-i miǾrâca cemâli mişkât

31

Gevher-i ķulzüm-i Ǿirfân ki anıñ olmuş ezel
Dürr-i yektâ-yı vücûdı sebeb-i mevcûdât

32

Ħâce-i her dü-cihân śâĥib-i naśś-ı Ķurǿân
Nâsiħ-i âyet-i İncîl ü Zebûr u Tevrât

33

Pîşvâ-yı küremâ ķâfile-sâlâr-ı Ǿaŧâ
İftiħâr-ı şürefâ faħr-i kirâm-ı sâdât

34

Raĥmet-i Ǿâlemiyân yaǾni Ĥabîbü'r-Raĥman
Eylemiş Îzid ü Yezdân anı âyîne-i źât

35

Hâdî-i dîn-i mübîn bedreķa-i râh-ı yaķîn
ŞâriǾ-i rûy-ı zemîn ķâđî-i ehl-i ĥâcât

36

Mažhar-ı ŝümme denâ mâ-śadaķ-ı ev ednâ
Ħüsrev-i Yesrib ü Baŧĥâ vü şefîǾü'l-ǾAraśât

37

Tûde-i ħâk-i deri eyledi ħûn müşg-i teri
Źât-ı yektâ-güheri bâǾiŝ-i ġufrân-ı Ǿuśât

38

Naħl-ı ŧûbâ Ǿalemi ravża-i cennet ĥaremi
Bârgâh-ı keremi melce-i erbâb-ı necât

39

Ǿİllet-i ħilķat-i kevneyn resûlü'ŝ-ŝeķaleyn
Ĥażret-i Aĥmed-i muħtâr Ǿaleyhi'ś-śalavât

40

O şeh-i Ǿâlem ü âdem ki anıñ bulmuş ezel
Enbiyâ Ǿizzet-i şânıyla Ǿulüvv-i derecât

41

Nâzenîn-i Ĥaķ o maĥbûb-ı İlâhî ki anıñ
Oldı miĥrâb-ı deri ķıble-geh-i maħlûķât

42

ǾArş-mesned o ħudâvend-i mükerrem ki anıñ
Kişver-i câhına olmuş dü-cihân ilĥâķât

43

Laķabı gerçi anıñ ümmî-i nâ-ħande velî
Źât-ı Ǿâlî-śıfatı muśĥaf-ı muǾciz-âyât

44

Kisve-i KaǾbe o gîsû Ĥacerü'l-esved-ħâl
Ķıble-i ümmete o ravża o ser-kû ǾArafât

45

Meclis-i rifǾatine mihr ile meh iki sirâc
Maĥfil-i ķadrine nüh-süllem-i gerdûn mirķât
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46

Nûr-ı iķbâline Cibrîl-i Emîn pervâne
Mihr-i iclâline ervâĥ-ı muķaddes źerrât

47

Bezm-i İsrâ'da sirâc-ı şeb-i MiǾrâc-fürûz
Ĥarem-i ķurbda miśbâĥ-ı hidâyet lemeǾât

48

Ħâk-rûb-ı ĥarem-i midĥati şeyħ-i Besŧâm
Ħâdim-i bâr-geh-i menķabeti pîr-i Herât

49

Dûstân-ı ĥarem-i ravżası Firdevs-mekîn
Düşmen-i câhı bün-i çâh-nişîn-i derekât

50

Emri nûr-efgen-i kâşâne-i zühd ü taķvâ
Nehyi âteş-zen-i ħırmen-geh-i rızķ u ŧâmât

51

Ŧâķ-ı Kisrâ-yı nigûn itdi žuhûr-ı źâtı
Śadme-i ķahrına dûş olsa nola Lât ü Menât

52

Çeh-nişîn-i Ǿadem eylerdi vücûd-ı ħaśmı
Saŧvetinden ki žuhûr eyleye gâhî śademât

53

Pîl-ten olsa da ruħ gösterüp esb-i ġażabı
Ħaśma ferzâne sürüp beydaķ o şeh eyler mât

54

Ķudsiyân âyet-i evśâfını gûş itmek içün
Açılur śubĥ u mesâ şems ü ķamerden ġurefât

55

Oldı ser-geşte o sevdâ ile hep âhûlar
Micmer-i ħulķı idelden beri neşr-i nefeħât

56

Vâśıl-ı bezm-geh-i dâr-ı selâm-ı ĥıfžı
Ola ĥaķķâ ki dü-Ǿâlemde maśûn ez-âfât

57

Ħüsrevâ dâd-gerâ dâver-i Ǿâlî güherâ
Ey ħudâvend-i rusül-ĥayl ü nübüvvet-râyât

58

Sensin ol kim dil ü cân ile olup emriñe râm
Eyleyen cismini âlûde-i gerd-i ŧâǾât

59

Bezmine sündüs ü istebraķ olup ferş ola
Ħâdimi ĥûr u maķâmâtı ķuśûr-ı cennât

60

Sensin ol seyyid-i kevneyn ki meddâĥıñ olan
Feyż-i medĥiñle olur şâǾir-i memdûĥ-śıfât

61

Biñde bir midĥatiñi kilk-i Ǿuŧârid yazamaz
Śafaĥât olsa felekler aña encüm noķŧât
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62

Midĥat-i źât-ı şerîfiñ degil illâ ilhâm
Ġayr-ı naǾtıñ olan eşǾâr ise hep tezvîrât

63

ŞiǾr ĥaķķâ ki nuǾûtuñla olur siĥr-i ĥelâl
Süħan-ı bîhûde-gû cümle ĥarâm u ġalaŧât

64

Merdüm-i dîdem ola dûde ķalem müjgânım
Olsa maǾlûmum eger vaśfıña şâyeste lüġât

65

Çemen-i manķabetiñ bülbülidir cân-ı Nažîm
İtdi murġân-ı beyânı naġamâtı iskât

66

Ey resûl-i Ķureşî ħayli zamân olmuş idi
Vaśf-ı pâkiñde seniñ itmiş idim taķśîrât

67

Baķma noķśânıma Ǿöźrün dileyüp bu cürmüñ
ǾÂcizâne iderim şimdi ķażâ-yı mâ-fât

68

ǾÖmrümi menķabetiñ ħıdmetine vaķf itdim
Ĥâsılı mâdiĥüñim küllü Ǿaşiyyi ve ġadât

69

Gevher-i vaśfıña cân ile ħarîdârım ben
Ne ķadar olsa da destimde biżâǾat müzcât

70

Naķd-i güftârımı itdikçe ŝenâña îŝâr
Ceyb-i endîşemi ol deñli pür itdi berekât

71

ǾAzm idüp kûyıña yolda öleniñ ķabrinde
Her ŧarafdan açıla seyr-i cinâna ġurefât

72

Neşve-i dürdî-i derdiñ ile cândan geçene
Ne ķadar olsa da düşvâr ola âsân sekerât

73

Ser-girân eyle beni bâde-i iķrârıñ ile
Sâķî-i bezm-i ecel śunduġı dem câm-ı memât

74

Umaram feyż-i kemâl-i keremiñ sulŧânım
Gerçi yoķ cürmüme bir vech ile ĥadd ü ġayât

75

Kilk-i Ǿafvıñla beyâż itmez iseñ vay baña
İtdügüm ħabŧ ü ħaŧâ cümle sevâd-ı śafaĥât

76

Bilmezem keffe-i mîzân ne çeker rûz-ı ĥisâb
Seyyiǿâtımla eger vezn olursa ĥasenât

77

Geldi hengâm-ı duǾâ durma ħamûş ol ħâmûş
Besdir ey ħâme yeter basŧ-ı bisâŧ-ı ebyât
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78

Tâ ki mülk-i süħana mâlik olup ehl-i beyân
Ola aĥkâm-ı maǾânîde devâm ile ŝebât

79

Ķona ol pâdişeh-i her dü-serânıñ şeb ü rûz
Ĥarem-i dergehine ķâfile-i teslîmât

80

Ravża-i pâkine dâǿim ola îŝâr ü niŝâr
Nûr-ı miśbâĥ-ı taĥiyyât ile mişkât-ı śalât

NaǾt-ı Şerîf Be-Ĥarfi'ŝ-Ŝâ22
7 Feryâd-ı Ħâme-i Hezâr-ı Şûrîde-nevâ Der-gülistân-ı NaǾt-ı Ĥabîb-i Kib-

riyâ23
(T: 92b, H: 37a, R: 86b, A: 20a) (MefǾûlü MefâǾîlü MefâǾîlü FeǾûlün)
1
Aşķ oldı ħazân ile bahâr olmaġa bâǾiŝ
Geh hecr ü gehî vuślat-ı yâr olmaġa bâǾiŝ

22
23

2

Hep Ǿaşķ iledir ġamze-i şeh-bâzına yâriñ
Murġ-ı dil-i âvâre şikâr olmaġa bâǾiŝ

3

Hep Ǿaşķ iledir bülbül-i şûrîde olup zâr
Gülşende gülüñ hem-demi ħâr olmaġa bâǾiŝ

4

Hep Ǿaşķ ile âmîziş imiş çün gül ü şebnem
LaǾl-i leb-i yâr ile dâr olmaġa bâǾiŝ

5

Hep Ǿaşķ iledir âteş-i cân-gâh-ı maĥabbet
Her demde derûn-sûz-ı çenâr olmaġa bâǾiŝ

6

Hep Ǿaşķ iledir żıddı iken hecr viśâliñ
Dâǿim yine hem-ķurb-ı civâr olmaġa bâǾiŝ

7

Hep Ǿaşķ iledir üştür-i eflâk dem-â-dem
Bâr-ı ġam ile zîr-i mehâr olmaġa bâǾiŝ

8

Hep Ǿaşķ iledir sâġar-ı ħurşîde meh-i nev
Ħamyâze-keşân zerd ü nizâr olmaġa bâǾiŝ

9

Hep Ǿaşķ iledir şems ü ķamer śubĥ u mesâda
Gerdûne-i gerdûne-süvâr olmaġa bâǾiŝ

10

Hep Ǿaşķ iledir sâĥa-i vüsǾat-geh-i Ǿâlem
Sulŧân u gedâ başına ŧâr olmaġa bâǾiŝ

11

Hep Ǿaşķ iledir cism-i belâ-perver-i Manśûr
Biñ cân ile zîb-i ser-i dâr olmaġa bâǾiŝ

Başlık, H nüshasından alınmıştır.
Başlık, A nüshasından alınmıştır.
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12

Hep Ǿaşķ iledir bâdiye-i şûrda Ǿâşıķ
Âmîħte-i gerd ü ġubâr olmaġa bâǾiŝ

13

Hep Ǿaşķ iledir nâz-fürûşân nażarında
ǾUşşâķ źelîl olmaġa ħâr olmaġa bâǾiŝ

14

Hep Ǿaşķ iledir seng-i melâmetle dil-i zâr
Ħâŧır-şiken-i şîşe-i Ǿâr olmaġa bâǾiŝ

15

Hep Ǿaşķ iledir Ǿâşıķa ey Ǿaķl-ı ħod-ârâ
Pendiñ ġam-ı hicrân gibi bâr olmaġa bâǾiŝ

16

Hep Ǿaşķ iledir naǾt-ı şeh-i maşrıķ u maġrib
Ârâyiş-i her dâr u diyâr olmaġa bâǾiŝ

17

Şâhen-şeh-i evreng-i risâlet ki vücûdı
Oldı yoġ iken Ǿâlemi var olmaġa bâǾiŝ

18

Ser-ķâfile-i ħayl-i nübüvvet ki žuhûrı
Heft-üştür-i eflâk-ı ķaŧâr olmaġa bâǾiŝ

19

Dâdâr-ı cihân-dâr ki teşrîf-i ķudûmi
Nüh dâǿire-i çarħa medâr olmaġa bâǾiŝ

20

Sulŧân-ı cihân-gîr ki râyât-ı şükûhı
Burc u beden-i heft-ĥiśâr olmaġa bâǾiŝ

21

Maĥbûb-ı Ħudâ Aĥmed-i Muħtâr ki oldur
Ħâk-i ĥaremi nâśiye-zâr olmaġa bâǾiŝ

22

Ol mažhar-ı levlâk ki ruħsâr u cebîni
Ħurşîd ü ķamer şaǾşaǾa-bâr olmaġa bâǾiŝ

23

Ol śâĥib-i MiǾrâc ki âyîne-i źâtı
Ĥüsn-i ezeli cilve-niŝâr olmaġa bâǾiŝ

24

Ol seyyid-i kevneyn ki yârân-ı çehârı
Dîn ķaśrına erkân-ı çehâr olmaġa bâǾiŝ

25

Ol mûcib-i ġufrân ki anıñ dîde-i Ǿafvı
ǾÂśîlere maĥşerde duçâr olmaġa bâǾiŝ

26

Ol gevher-i gencîne-i raĥmet ki vücûdı
Bu lücce-i bî-ķaǾr u kenâr olmaġa bâǾiŝ

27

Âb-ı ruħınıñ ĥürmetidir ins ü melekle
Hep Ǿarż u semâvât ü biĥâr olmaġa bâǾiŝ
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28

Ķaśr-ı dü-serâya şeref-i maķdem-i pâki
Ârâyiş ile naķş u nigâr olmaġa bâǾiŝ

29

Rûzân u şebân śayķal-i cûd u keremidir
Ħurşîd u ķamer âyîne-dâr olmaġa bâǾiŝ

30

Deryâya śalup bâriķasın neyyir-i Ǿaşķı
Göñlüm gibi bî-śabr u ķarâr olmaġa bâǾiŝ

31

Kühsâra düşüp sâye-i Ǿanķâ per-i ĥilmi
Temkîn ü sükûn ile vaķâr olmaġa bâǾiŝ

32

Câm-ı keremi bezm-i dü-Ǿâlemde olur nûş
Olsa ne Ǿaceb keyfi dü-bârâ olmaġa bâǾiŝ

33

Bûy-ı ħoş-ı ħulķ ile ġazâlân-ı Ħıŧânıñ
Ħûn-âb-ı dili müşg-i Tatâr olmaġa bâǾiŝ

34

Germiyyet-i mihr iledir ol mâh-ı yaķîniñ
Hep ġonce-lebân lâle-Ǿiźâr olmaġa bâǾiŝ

35

Feyż-i ķadeĥ-i mey-gede-i ĥıfžıdır el-ĥaķ
Mestânesi bî-renc-i ħumâr olmaġa bâǾiŝ

36

NaǾl-i süm-i yek-rânıdır ol fâris-i ķurbuñ
Encümle felek ġarķ-ı şerâr olmaġa bâǾiŝ

37

Gerd-i sipeh-i ħaşmetidir çeşm-i Ǿadûya
Meydân-ı veġâ tîre vü târ olmaġa bâǾiŝ

38

Şîrân-ı śaf-ı saŧvetidir düşmen-i rûbâh
Hep rû-be-reh-i semt-i firâr olmaġa bâǾiŝ

39

Emri żuǾafâ vâśıl-ı nûr olmaġa bâdî
Nehyi ħuśamâ dâħil-i nâr olmaġa bâǾiŝ

40

Bîm-i ser-i şemşîr-i ķażâ-cevheridir kim
Her demde Ǿadûsına fikâr olmaġa bâǾiŝ

41

Teb-lerze-i ķahr ile düşüp ħâke eǾâdî
Her bir śanemi seng-i mezâr olmaġa bâǾiŝ

42

Śâĥib-keremâ ârzû-yı ħâk-i deriñdir
Vaśfıñda dil evķât-güźâr olmaġa bâǾiŝ

43

Sensin o ki gîsû-yı laŧîfiñle ruħuñdur
Ey nûr-ı Ħudâ leyl ü nehâr olmaġa bâǾiŝ
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44

Ħûn girye-i mihriñledir eşk-i ter-i Ǿuşşâķ
Her ķaŧresi hem-reng-i enâr olmaġa bâǾiŝ

45

Göñlümde yer itseñ nola sensin yine şâhım
Saña bu gedâ âyine-dâr olmaġa bâǾiŝ

46

Âb-rîz-i kelâmım miĥek-i menķabetiñde
Mânend-i zer-i nâb Ǿayâr olmaġa bâǾiŝ

47

EnvaǾ-ı Ǿibâretle ŝenâ-yı śıfatıñdır
Destimde ķalem nâdire-kâr olmaġa bâǾiŝ

48

Śad-gûne rumûzât ile feyż-i ĥikemiñdir
ŦabǾ-ı şuǾarâ nükte-şiǾâr olmaġa bâǾiŝ

49

Vaśfıñ şerefidir ki sitâyiş-ger-i źâtıñ
Pâkîze-güher pâk-tebâr olmaġa bâǾiŝ

50

NaǾtıñ eŝeridir ki maķâlâtı Nažîm'iñ
Maķbûl-i śıġâr ile kibâr olmaġa bâǾiŝ

51

Ey ħâme yeter nâle vü feryâd duǾâ ķıl
Olduñ yine bülbül gibi zâr olmaġa bâǾiŝ

52

Tâ kim çemenistân-ı ĥaķîķatde ola Ǿaşķ
Murġ-ı dil-i Ǿuşşâķ-ı hezâr olmaġa bâǾiŝ

53

Tâ rûz-ı şümâr ola taĥiyyât ki oldur
Vaśf-ı ruħı tâ-rûz-ı şümâr olmaġa bâǾiŝ

NaǾt-ı Şerîf Be-Ĥarfi'l-Cîm24
8 İžhâr-ı Nâliş-i Sîne-i Ķalem Berây-ı Ĥasret-keşî-i Maĥbûb-ı Âferîde-kâr-ı
ǾÂlem25
(T: 94a, H: 38b, R: 88a, A: 21a) (FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün)
1
Bâd-ı maǾnâ ideli baĥr-i beyânı mevvâc
Hep süŧûr-ı süħanımdır aña müşgîn emvâc

24
25

2

Fârisü'l-ħayl-i ħayâlim ki olur raķś-künân
Peyk-i endîşe rikâbımda yürür bir serrâc

3

ǾAlem-efrâz-ı beyânım ki müdâm olmadadır
Gerd-i râyât kemâlimde maǾânî efvâc

4

Târ u pûd oldı şuǾâǾ-ı nažarım diķķatime
Olalı kâr-geh-i fikrete ŧabǾım nessâc

Başlık, H nüshasından alınmıştır.
Başlık, A nüshasından alınmıştır.
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5

Bikr-i fikrim ki olur ĥâmile-i ŧıfl-ı süħan
Nev-Ǿarûsân-ı hüner cemǾ olup eyler aña zâc

6

Leźźet-i ķand-i nebât-ı süħan-ı şîrînim
Telħ-kâmân-ı ĥased-kâra olur milĥ-i ücâc

7

ŦabǾ-ı pâkimdir o şeh-bender-i irfân ki alur
Dem-be-dem ķâfile-i cins-i maǾârifden bâc

8

NaŧǾ-ı maǾnâda feres-rân-ı beyân olsam eger
Mât ola ħaśm-ı girân-cünbiş olursa Leclâc

9

Fevc-i murġân süħan-ı evc-i ħayâlimde benim
Ŧayerân itmede mânend-i teźerv ü dürrâc

10

Bezm-i endîşede itdikçe recâ-yı güftâr
ŦabǾımı ĥüsn-i edâ evvel ider istimzâc

11

Dûde-i kilk-i siĥir-kârıma erbâb-ı füsûn
Merdüm-i dîde süveydâ-yı dilin eyler zâc

12

Beyt-i maǾmûre-i nažmımdır o ŧarĥ-ı nev kim
Âbnûs ola zamânı vü zemîni ola Ǿâc

13

Yüridi her ŧaraf âvâze-i dellâl-i ħayâl
Buldı kâlâ-yı süħan kişver-i ŧabǾımda revâc

14

Dem-be-dem süfre-i endîşede mihmânım iken
ŦamaǾ-ı ħâmımı gör kim şikemi pür gözi ac

15

Fikr-i bârîkde yayım çekemez diķkat-i ġayr
Ķavs-ı Rüstemle berâber mi kemân-ı ĥallâc

16

Dâd-ı ĥaķdır nola beźl-i güher-i nuŧķ itsem
Devlet-i nažmımı žann itme benim istidrâc

17

Dem-be-dem ħüsrev-i ŧabǾım nola dîvân itse
NaǾt-ı sulŧân-ı risâletdir aña ħilǾat ü tâc

18

Ħâce-i mekteb-i Ǿirfân ki lüġât-ı vaśfın
ǾAķl-ı küll Ǿâciz olur eylemede istiħrâc

19

Seyyid-i nevǾ-i beşer server-i śâĥib-minber
Rûz u şeb şems ü ķamer meclisine iki sirâc

20

Dil-güşâ menķabeti rûĥ-fezâ her śıfatı
Dârû-yı merĥameti ħaste-i Ǿiśyâna Ǿilâc
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21

Bedr-i tâbân-ı seħâ mihr-i dıraħşân-ı Ǿaŧâ
Maĥfil-efrûz-ı hüdâ nûr-ı sirâc-ı vehhâc

22

Mažhar-ı ħilǾat-i levlâk u leǾamrük-iklîl
Aĥmed-i mürsel o sulŧân-ı serîr-i MiǾrâc

23

O ħudâvend-i rusül-ħayl ki mülk-i ħaśma
Kemterîn ĥamlesidir bâǾiŝ-i nehb ü târâc

24

O cihân-dâver-i yektâ ki ķabûl itdirdi
Düşmene heybet-i şemşîr-i cihân-gîri ħarâc

25

O şeh-i kevn ü mekân kim sipeh-i ĥaşmetiniñ
Eyledi ŧanŧanası Ǿâlemi pür śît ü telâc

26

Enbiyâ süfre-i eyvân-ı kemâlinde ŧufeyl
Evliyâ ħân-ı nevâlinde gedâ-yı muĥtâc

27

Bâr-gâh-ı keremi ķıble-i erbâb-ı necât
Dergeh-i muĥteremi ehl-i hüdâya minhâc

28

Źerre-i şems-i ruħı mihre şeref-baħş olsa
ĶaǾr-ı çâh-ı Ǿadem eylerdi yerin žulmet-i dâc

29

Śafĥa-i mihri sevâd olmasa olurdı felek
Maŧbaħ-ı rifǾat-i şânında varaķ-sâz-ı gülâc

30

Ĥasret-i ravża-i pâkiyle olan ħâk-nişîn
Zülf-i ĥavrayı ide cây-ı menâmında devâc

31

Levĥa-i medĥini teźhîbe revâdır çeşmim
Siyehin dûde beyâżından ide isfîdâc

32

Der-kenâr eyler idim şâhid-i maķśûdum eger
Nâvek-i mihrine sînem hedef olsaydı kâc

33

Devr-i ĥıfžında eger itseler eżdâd ülfet
Olmaya seng-i felâħan ile meksûr zücâc

34

Mihr-i encüm-sipehâ mâh-ı Ǿalem-pâdişehâ
Ey şükûhı sebeb-i tefriķa-i ħaśm-ı lecâc

35

Sensin ol kim dil ü cânıyla ķuluñ olmayanı
Eyleye ġayret-i Ĥaķķ iki cihândan iħrâc

36

Yâ Resûlallâh emân nefs-i žalûmumdan emân
İtdügi cevri baña itmedi žulm-i Ĥaccâc
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37

Şüst ü şû itmez ise âb-ı şefâǾat eyvâh
Ķalbimi sû-i Ǿamel eyledi hem gûne-i sâc

38

Nûş-dârû-yı şefâǾatle Ǿilâc eyle baña
Ǿİllet-i cürm ü ħaŧâ ile ķoma ħaste-mizâc

39

SâǾî-i bâdiye-i śıdķ u śafâ eyle beni
Be-ŧavâf-ı ĥaremeyn ü be-enîn-i ĥuccâc

40

Be-dem-i śoĥbet-i yârân ü be-aśhâb-ı kirâm
Be-Ĥüseyn ü Ĥasan ü âl-i betûl ü ezvâc

41

Geldi hengâm-ı duǾâ eyleme taŧvîl-i kelâm
Dergeh-i ķâżî-i ĥâcâta Nažîmâ eliñ ac

42

Tâ ki müşgîn-dem-i enfâs-ı nesîm-i maǾnâ
Dem-be-dem eyleye deryâ-yı beyânı mevvâc

43

Ķabża dutdukca kemân-dâr-ı sihâm-ı ġażabı
Nevk-i peykânına olsun dil-i düşmen amâc

NaǾt-ı Şerîf Be-Ĥarfi'l-Ĥâ26
9 Cilve-pîrâ-yı Edhem-i Âteş-ħırâm-ı Kilk-i Çâlâk Berây-ı Sâĥa-i NaǾt-ı
Pâdişâh-ı Evreng-i Levlâk27
(T: 95a, H: 39b, R: 89a, A: 22a) (MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün)
1
Yetişmez ey şeh-i kevneyn olsa şâm u śabâĥ
Ŝenâñı yazmaġa eflâk-i heft-reng elvâĥ

26
27

2

Kitâb-ı midĥatiñiñ saŧr-ı evvelinde daħi
Beyân-ı Ǿacz ide ĥayretle lâl olup şerrâĥ

3

Kelîm devr-i ġam-ı fürķatiñde bir ĥayrân
Mesîĥ bâdiye-i ĥasretiñde bir seyyâĥ

4

Şinâver-i yem-i Ǿaşķıñ seniñ dil-i İlyâs
Revân-ı Nûĥ nebî fülk-i mihriñe mellâĥ

5

Riyâż-ı rifǾatine nüh-sipihr bir dûlâb
Nihâl-i himmetine mihr ü meh iki tüffâĥ

6

Çemensitân-ı celâliñde kehkeşân cedvel
Şükûfe encüm-i raħşân dem-i Mesîĥ riyâĥ

Başlık, H nüshasından alınmıştır.
Başlık, A nüshasından alınmıştır.
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7

Sebîl-i cûdıñı cûyende çarħ bir saķķâ
Seĥâb u mihr ü meh aña ķırâbe vü aķdâĥ

8

Livâ-yı rezmiñe nuśretle Ǿavn-i fülke vü źeyl
Miyân-ı Ǿazmiñe fetĥ ü žafer kemerle silâĥ

9

Semend-i ķadriñe mihr-i felek śabâĥü'l-ħayr
Śıŧabl-ı şânıña mâh-ı sipihr bir fellâĥ

10

Ĥarîm-i kûy-ı laŧîfiñ muķîm-i bezm-i necât
Maĥall-i şerǾ-i şerîfiñ maķâm-ı fevz ü felâĥ

11

Źelîl-i seylî-i reddiñ hemîşe ehl-i fesâd
ǾAzîz-i silk-i ķabûlüñ hemîşe ehl-i śalâĥ

12

Ŧavâf-ı beyt-i Ħudâ'da śaf-ı ĥamâme-miŝâl
Ziyâret-i ser-i kûyıña fevc fevc ervâĥ

13

Eger ki žıll-i laŧîfiñ olup düşeydi yere
Bulurdı rütbe-i ervâĥ Ǿâlem-i eşbâĥ

14

İderse himmetiñ iķbâl bir żaǾîfe olur
Hücûmı tefriķa-baħş-ı sipâh śad-seffâĥ

15

Figâr-ı nîze-i ķahrıñ olur mı çâre-peźîr
Fetîl ü merhem aña mergdir ecel cerrâĥ

16

Mey-i ĥayât ĥarâm oldı ħaśm-ı ümmetiñe
Şarâb-ı ħûn-ı eǾâdî Ǿaceb mi olsa mübâĥ

17

İder mi fetĥ ŧılısm-ı şefâǾatiñ aǾdâ
Meger ki eyleye nâm-ı şerîfiñi miftâĥ

18

Tenûr-ı ķahrıñıñ ednâ şerârı itse eŝer
Hevâda murġ ola biryân u lüccede timsâĥ

19

Birisi yıldızı düşkün biri Ǿalîl-mizâc
Lüġât-ı vaśf-ı śıfâtıñda Aħterî vü Śıĥâĥ

20

Ne gûne eylesün evśâfıñı Ǿuķûl-i beşer
Cenâb-ı ĥażret-i Allâh iken seni meddâĥ

21

Kemâl-i Ǿacze düşer Ǿaķl-ı cevher-i evvel
Ne deñli eyleye vaśf-ı śıfâtıñı îżâĥ

22

Ħayâl-i ħâś-ı ruħuñ künc-i şâm-ı hicrânda
Olur dü-dîde-i müştâķa rûz-ı istiftâĥ
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23

Teķaddüm-i emelim midĥatiñde bî-iķdâm
Ĥuśûl-i kâm-ı dilim ħıdmetiñde bî-ilĥâĥ

24

Ŝenâñla süħanım tâc-dâr-ı yâ Feyyâż
Sitâyişiñle zebânımda ism-i yâ Fettâĥ

25

Vâlâ-yı lây-ı ġamıñ cânıma śabûĥ-ı ĥayât
Ħayâl-i dürdî-i derdiñ müdâm rûĥuma râĥ

26

Daħi neler doġacaķ bânû-yı ħayâlimden
ŦabîǾatim ideli beyt-i midĥatiñde nikâĥ

27

Yüzüm sürüp der-i vâlâña ķâdir olduķça
Ölünce ħıdmetiñi eylesem śabâĥ u revâĥ

28

Bu şâm-ı firķati ŧayy itse câǾilü'ž-žulümât
Ŝabâĥ-ı kûyıñı gösterse fâliķu'l-eśbâĥ

29

Ŧavâf-ı dergehiñe bulsa ķuşça cânım uçar
Meger hidâyet ü tevfîķ ola aña cenâĥ

30

Ķalur keş-â-keş-i nefs ü hevâda olmazsa
Hümâ-yı cân u dile şefķatiñ cenâh ü necâĥ

31

Fesâd-ı nefs-i denî ķalbim eyledi ifsâd
İderse şerbet-i Ǿafvıñ ide meger ıślâĥ

32

Ķuluñ Nažîm'i de feyżiñle ber-murâd eyle
Ŝenâñı eylesün evrâd-ı her śabâĥ münâĥ

33

Ĥarîm-i ravżaña dâǿim śalât ola mişkât
Maķâm-ı ħâśıña her dem selâm ola miśbâĥ

NaǾt-ı Şerîf Be-Ĥarfi'l-Ħâ28
10 Zemîn-bûsî-i Ķâmet-i Dil-cûy-ı Ķalem Be-ravża-i NaǾt-ı ŞefîǾü'l-Ümem29
(T: 96a, H: 40b, R: 90a, A: 22b) (MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün)
1
Riyâż-ı vaśfıña ey gülbün-i leǾamrük-şâħ
Kemâl-i śunǾ ile levlâk bir müzeyyen kâħ

28
29

2

Henûz ħân-ı nevâliñde mihr ü meh iki ķurś
Hemîşe maŧbaħ-ı cûduñda nüh felek ŧabbâħ

3

Esâs-ı mümteniǾü'l-indirâsdır ne Ǿaceb
Binâ-yı şerǾ-i metîniñde olmasa ser-i şâħ

Başlık, H nüshasından alınmıştır.
Başlık, A nüshasından alınmıştır.
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4

Direfş-i rezmiñe mehce žafer hidâyet-i źeyl
Miyân-ı Ǿazmiñe tevfîķ-i tîġ ü Ǿavn-i dü-şâħ

5

Olursa dâne-i encümle çarħ erzânî
Feżâ-yı ħırmen-i cûduñda tûde-i şâmâħ

6

Rikâb-ı Ǿizzetiñe Cebreǿîl ġâşiye-dâr
Semend-i ķaśdıña nuśret sitâm u fetĥ-i cenâħ

7

Sipihr kişt-i ġamıñda kemîne gerdûne
Hilâl ħırmen-i Ǿaşķıñda kemterîne ser-şâħ

8

Revâdır olsa dem-â-dem Mesîĥ-i hîme-keşi
Tenûr-ı Ǿizzetiñe Rûĥ-ı Ķuds bir neffâħ

9

MuŧîǾ-i şerǾ-i metîniñ Ǿazîz-i her dü-cihân
ǾAdû-yı dîn-i mübîniñ ħasîs ü ebter ü mâħ

10

Ġarîķ-i lücce-i luŧf-ı Ǿamîmiñ ehl-i śalâĥ
Ĥarîķ-i külħan-ı ķahr-ı Ǿažîmiñ ehl-i besâħ

11

Ķaŧâr-ı Ǿaşķıña bir sârbân Veys-i Ķaren
Sipihr-i heft-revâķ aña bir kemîne menâħ

12

Dil-i muĥâlifiñi dem-be-dem kemân-ı ķażâ
İde muvâfaķat-ı sehm-i ķahr ile sûrâħ

13

ǾAdû emân dimedikçe ŧabîb-i śavletiñe
Mizâcı Ǿillet-i tîġıñdan olmadı dervâħ

14

İderdi śûret-i maǾnâda źâtıñı iķrâr
ǾAdûnuñ olmasa cism ü dilinde perde-i râħ

15

Sevâd-ı menķabetiñ kuĥl-i nûr-baħş-ı baśar
Sitâyiş-i śıfatıñ dürr-i gûş-vâr-ı śımâħ

16

Ĥarem-serâ-yı derûn şâhid-i ŝenâña maķâm
Sürâdıķ-ı dil-i meftûn Ǿarûs-ı medĥiñe tâħ

17

Sevâd-ı vaśfıñı itdikçe ħoş-nümâ ŧabǾım
Süŧûr-ı muśĥafı mânende-i ħaŧ-ı nessâħ

18

İdüp ķalem müjesin dûde merdüm-i çeşmin
Sürûş-ı ġayb revâdır iderse istinsâħ

19

Nažîm-i bî-kese raĥm it ki nûr-ı feyż-i ġınâ
Derûn-ı tîre vü tengin ide münîr ü ferâħ
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20

Ķuśûr u Ǿaybını ġayb eyle źeyl-i Ǿafvıñla
Ne deñli vaśf-ı śıfâtıñda olsa da küstâħ

21

İder mi tevbe-i vaśfıñ Ǿaceb tamâm Ǿayâr
Zer-i maķâl ü kemâli ķalur mı nâķıś u bâħ

22

Hemîşe tâ ki śalât u selâm ile şeb u rûz
Ola ķavâfil-i teslîm sûy-ı ravżaña sâħ

23

Süm-i semend-i sipâh-ı žafer-penâhıñdır
İden memâlik-i maǾmûr-ı ħaśmı vâdî-i lâħ

NaǾt-ı Şerîf Be-Ĥarfi'd-Dâl30
11 Nažm-ı Şerîf-i Maġfiret-âlûd Der-naǾt-ı Bâdî-i Âferînende-i Bûd u Ne-bûd
ǾAleyhi Śalavâtullâhi'l-Vedûd31
(T: 96b, H: 41a, R: 90b, A: 23a) (MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün)
1
ǾAle's-seĥer ki bu ķaśr-ı zümürridîn-bünyâd
Cenâĥ-ı revzen-i laǾlîn-i mihre virdi güşâd

30
31

2

Felekde şevķle ħurşîd-i süfre-güster olup
Cihânı niǾmet-i ĥüsniyle eyledi dil-şâd

3

Ķudûm-i mihrle nev-rûz ħilǾatin geydi
Cihâna câh-ı bahârı yine mübârek bâd

4

Nedir bu gülşen ü gülşen çemen çemen ülfet
Ki dâǿim olmada esbâb-ı źevķ u şevķ ziyâd

5

Nedir bu Ǿâlem ü Ǿâlem cihân cihân śoĥbet
Ki her ħarâb göñül şimdi olmada âbâd

6

Tebârekallâh ey devr-i Ǿayş ü Ǿişret kim
Göñül hemîşe feraĥ-nâk u ġuśśadan âzâd

7

İrişdi Ǿahd-i śafâ müjde mey-perestâna
Ki tevbe itdi cefâya zamâne-i bî-dâd

8

Zamân-ı źevķ u ŧarabdır ki zümre-i rindân
Ķadeĥ duǾâsını eyler żamîme-i evrâd

9

Bahâr-ı Ǿayş u śafâdır ki feyż-i nâmiyeden
Ħırâm iderse çemende Ǿaceb degil şimşâd

10

Ħoşâ müsâǾade-i baħt kim debîr-i ŧarab
İde śaĥîfe-i źevķ u neşâŧa ŧarĥ-ı sevâd

Başlık, H nüshasından alınmıştır.
Başlık, A nüshasından alınmıştır.
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11

Ĥarem-serâ-yı dil oldı henûz şevķ-endûd
ǾAceb mi olsa sitem-ħâne-i felek berbâd

12

Zehî dem-i feraĥ-encâm devr-i nûş-â-nûş
Ki Ǿayş u Ǿişrete meyl itdi ħâŧır-ı zühhâd

13

Revâc bulsa nola ħâcegân-ı şâdî kim
MetâǾ-ı şevķ füzûn bestedir sarây-ı kesâd

14

O deñli buldı ġınâ dil ki nâzdan almaz
MetâǾ-ı kâmı eger itseler bu demde mezâd

15

Müyesser olsa nola şimdi ħâhiş-i dil-i zâr
Ki oldı vech-i ümîde güşâde bâb-ı murâd

16

MuǾaŧŧar itdi ħuśûśâ demâġ-ı cânı henüz
Şemîm-i micmer-i naǾt-ı şeh-i sütûde-nijâd

17

Şehen-şeh-i dü-cihân kim gedâ-yı dergehidir
Hezâr ħüsrev ü Dârâ vü śad hezâr Ķubâd

18

Yegâne ħüsrev-i źî-şân ki oldı ħuddâmı
Derinde fırķa-i evtâd u zümre-i efrâd

19

Şeh-i ķalem-rev-i Ǿirfân peyember-i źî-şân
Ħulâśa-i dü-cihân yekke-tâz-ı śaĥn-ı cihâd

20

Ĥabîb-i ĥazret-i Mevlâ ser-âmed-i dü-serâ
Delîl-i râh-ı hüdâ şâh-ı kişver-i irşâd

21

Fürûġ-ı cebhe-i îmân Muĥammed-i ǾArabî
Żiyâ-yı nâśiye-i dîn şefîǾ-i cürm-i Ǿibâd

22

O nâzenîn-i dü-Ǿâlem ki Îzid-i müteǾâl
Hezâr Ǿizzetle nâm-ı pâkin eyler yâd

23

O şeh-süvâr-ı śaf-ârâ-yı leşker-i İslâm
Ki oldı ŧuǾme-i dendân-ı tîġı ehl-i Ǿinâd

24

O faħr-i kevn ü mekân kim biri birisiyle
O deñli eyledi devrinde imtizâc eżdâd

25

Ki nerre-şîr olup pâs-bân-ı âhû-yı Çîn
ǾUķâb oldı nigeh-dâr-ı âşiyân-ı cerâd

26

Žuhûr-ı pâki şeref-baħş-ı cümle-i mevcûd
Vücûdı hestî-i eşyâya bâǾiŝ-i îcâd
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27

ǾAyâr-ı cins-i Ǿibâdâta ŧabǾıdır miǾyâr
Nüķûd-ı kîse-i ŧâǾâte źâtıdır naķķâd

28

Kemend-i silsile-i Ǿaşķına cihân mecnûn
Cihâniyân ser-i kühsâr-ı mihrine Ferhâd

29

Tereşşuĥ itse zemîne seĥâb-ı luŧfı eger
Bula ĥayât-ı ebed cümle ħâk olan ecsâd

30

Göreydi śavlet-i ķahrın hezâr dehşetle
Düşerdi lerzeye endâm-ı ġamze-i cellâd

31

Olurdı cismine bir zaħm-ı tâze her cevher
Nigâh-ı ħışmına dûş olsa deşne-i fûlâd

32

Nesîm-i tertîb-i feyżi eyleseydi güźer
Dönerdi maǾden-i yâķûta kûre-i ĥaddâd

33

Kemâl-i merĥametinden olaydı vâye-pezîr
İderdi śaydını âzâd ĥaşre dek śayyâd

34

Henûz sâye-i Ǿadlinde kimse yoķ giryân
Meger ide reg-i bîmâr-ı nişter-i fassâd

35

Zamân-ı şerǾi ki peyvestedir ķıyâmete dek
ǾAceb mi eylemese kimse kimseden feryâd

36

Ġubâr-ı kûyını kuĥl eylese cihânı degil
Görürdi Ǿâlem-i lâhûtı kûr-ı mâder-zâd

37

Nigâh-ı merĥameti nâžır olsa tâ-be-ĥaşr
İderdi gürk ü ġanem birbirine Ǿarż-ı vidâd

38

Olurdı bâġda her lâle micmer-i Ǿanber
Nüvîd-i nefħa-i ħulķıyla gelse gülşene bâd

39

Ĥakîm-i ĥıfzı eger olsa nabż-gîr-i Ǿalîl
Demâġa bir daħi emrâż virmez idi fesâd

40

Melâǿike-sipehâ şâh-ı Ǿarş-bâr-gehâ
Eyâ yegâne delîl-i ŧarîķ-i rüşd ü sedâd

41

Sen ol şeh-i dü-cihânsın ki leşker-i mevcûd
İki cihânda seniñ olmuş emriñe münķâd

42

Sen ol seĥâb-ı keremsin ki şûrîde olur
Kemâl-i baħşiş-i feyżiñle mîve-dâr cemâd
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43

Ne ķâdirim seni taǾrîfe ben ķuluñ şâhım
Eger ki feyż-i Ǿamîmiñden olmasa imdâd

44

Nigâh eyleme evżaǾ-ı nâ-sezâma benim
Biraz füżûl olup bende ey kerem-muǾtâd

45

Hüner-fürûş olayım śaff-ı ceyş-i Ǿirfâna
Kümeyt-i çâpük-i ŧabǾımla her-çi-bâd-â-bâd

46

Benem o sâĥir-i efsûn ŧırâz-ı nâdire-gû
Benem o şâǾir-i mümtâz-ı kâmil istiǾdâd

47

Benem o zemzeme-pîrâ-yı bezm-i maǾnâ kim
Nevâ-yı nažm-ı bülendimle doldı gûş-ı bilâd

48

O mihr-i burc-ı kemâlim ki olsa erzânî
Miŝâl-i şeb-pere hep kûr reşkden ĥussâd

49

Şeker-feşân-ı beyân oldı ŧûŧî-i nuŧķum
Revâ düşerse kesâda dükânçe-i ķannâd

50

Bu cünbiş ü harekâtıyla bu revişle daħi
Ne fitneler ķopara gör bu kilk-i Ǿişve nihâd

51

Cihâna Ǿarż-ı cemâl itdi şâhid-i süħanım
Güm oldı şöhret-i ħûbân-ı Ħalluħ u Nevşâd

52

Nigâr-ħâne-i Çîn'e sözüm ider ħande
Revâdır ebkem u lây olsa śûret-i Bihzâd

53

Bu feyż dâd-ı Ħudâ'dır muǾallim istemezem
Süħanda himmet-i ŧabǾım yeter baña üstâd

54

Nažîm vaķt-i duǾâdır bu jâj-ħâyî bes
Kef-i niyâzı ħulûś üzre eyle Ĥaķķ'a güşâd

55

Hemîşe tâ ki bu ķaśr-ı sipihr muĥkem olup
Bula müdâm güşâyiş bu çetr-i sîm-evtâd

56

ǾAdû-yı dîn ola tâ-ĥaşr inhizâm-peźîr
Be-dest-yârî-i ĥażret ü âlihü'l-emcâd

57

Bula cemîǾ-i murâdât ĥayyiz-i imkân
Be-luŧf-ı Îzid-i yektâ be-ĥaķķ-ı sûre-i Śâd
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12 Ķaśîde-i Nažîm Çelebi Der-Sitâyîş-i Ĥażret-i Śadr-ı AǾžam İbrâhîm Paşa
Yesserallâhu Mâ-yeşâ32
(FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
Ne gedâyım ne ser ü sâmândayım yâ Rab meded
Pîç ü tâb-ı Ǿizzet-i aķrândayım yâ Rab meded

32

2

Ĥıżr-ı tevfîķe refîk eyle Sikender-seyr idüp
Ârzû-yı çeşme-i ĥayvândayım yâ Rab meded

3

Yûsuf-ı maķśûdı göster çeşm-i YaǾķûb-ı dile
Zâr u giryân külbe-i aħzândayım yâ Rab meded

4

Dönmedi vefķ-ı murâdım üzre pergâr-ı felek
Zîr-i pây-ı çarħ-ı ser-gerdândayım yâ Rab meded

5

Maĥbes-i efkâr-ı dûr-â-dûrdan eyle ħalâś
Ayaġımla gûyiyâ zindândayım yâ Rab meded

6

Ķalmışım künc-i ferâmûşîde ĥayrân u ħamûş
Çoķ zamândır gûşe-i nisyândayım yâ Rab meded

7

Ġonca-i âmâlimi bir laĥža ħandân görmedim
Bülbül-i şeydâ gibi efgândayım yâ Rab meded

8

Dîde pür-âb u derûn pür-tâb u fülk-i dil şikest
Gûyiyâ tennûr ile ŧûfandayım yâ Rab meded

9

Gâǿib oldı Yûsuf-ı ümmîdi YaǾķûb-ı diliñ
Ben firîb-i çille-i iħvândayım yâ Rab meded

10

Bulmadı kâlâ-yı iķbâlim revâc-ı iǾtibâr
Bir metâǾı kes me-ħar dükkândayım yâ Rab meded

11

Pençe-i mercân olur sildikçe ħûn-ı çeşmimi
Merĥamet ķıl iki desti ķandayım yâ Rab meded

12

Âstînimden aķup deryâ ider dâmânımı
Mâcerâ-yı dîde-i giryândayım yâ Rab meded

13

Źerre deñlü mihr-i baħtım bulmadı bir gün kemâl
ŦâliǾim yoķ mâh-veş noķśândayım yâ Rab meded

14

Her kime Ǿarż eyledimse ĥâlimi raĥm itmedi
Luŧf senden Ǿâciz-i dermândeyim yâ Rab meded

Bu şiir, Fâ'iz Efendi ve Şakir Bey'in tertip ettikleri Süleymaniye Kütüphanesi, Halet Ef. Kitaplığı
763 numarada kayıtlı mecmuanın 255a-257a numaralı varaklarından alınmıştır.
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15

Vâķıf-ı ĥâlim olan keyfiyyetim itmez suǿâl
Vâśıl-ı cânân iken hicrândayım yâ Rab meded

16

Bâni-i luŧfuñla maǾmûr eyle beyt-i ħâŧırım
Dil-ħarâbım gûşe-i vîrândayım yâ Rab meded

17

Ķaddimi ķıldı dü-tâ ĥâlâ girân-bâr-ı kirâ
İmtinân-ı ŝıķlet-i dûnândayım yâ Rab meded

18

Baġladı efsûn-ı ġaflet çeşm-i Ǿibret-bînimi
Bu fenâ bâzî-gehin seyrândayım yâ Rab meded

19

Nefs-i bed-girdârıma uydum ħaŧâ itdim emân
Bend-i mekr ü fitne-i şeyŧândayım yâ Rab meded

20

Dâm-gâh-ı nefs ü şeyŧânda giriftârım henüz
Ķayd-bend-i şahne-i Ǿiśyândayım yâ Rab meded

21

Laġziş-i bed-mestî-i ġafletle düşdüm źillete
Dest-gîr ol vâdî-i ĥırmândayım yâ Rab meded

22

Nefs-i emmâre beni ĥayvândan itmişdir źelîl
Gerçi ĥâlâ śûret-i insândayım yâ Rab meded

23

Eyledi nefs ü hevâ ser-der-beyâbân-ı ħaŧâ
Bir dükenmez râh-ı bî-pâyândayım yâ Rab meded

24

Emr-i maǾrûfuñda kâhil nehy-i münkerde cerî
Ķande olsa maǾśiyet ben andayım yâ Rab meded

25

Şeş-cihât ile çehâr-erkâna śıġmaz itdigim
Şeş-cihetle gerçi çâr-erkândayım yâ Rab meded

26

Bâd-ı ġaflet eyledi müstaġraķ-ı mevc-i źelel
ĶaǾrı yoķ bir lücce-i Ǿummândayım yâ Rab meded

27

Tünd-bâd ile temevvüc eyleyen deryâ gibi
Sarsar-ı Ǿiśyân ile ŧuġyândayım yâ Rab meded

28

Seyyiǿâtım keffe-i kevn ü mekâna śıġmaya
Ol girân-bârı çeken mîzândayım yâ Rab meded

29

Şâhid iken cürmüme Ǿiśyânıma Ǿarż u semâ
Ben ümîd-i Ǿafv ile ġufrândayım yâ Rab meded

30

Mümkinâtın ķabż u basŧı ķabża-i ĥükmiñdedir
Ben daħi bu Ǿâlem-i imkândayım yâ Rab meded
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31

Ǿİllet-i idbâr ile oldum Nažîm-âsâ zebûn
Nâtuvânım derd-i bî-dermândayım yâ Rab meded

32

ǾArż idüp Dâmâd İbrâhîm Pâşâ ħâkine
Pîş-gâh-ı âśaf-ı devrândayım yâ Rab meded

33

Feyż-i vaķte mažhar eyle ŧabǾ-ı nâdir-kârımı
Midĥat-i düstûr-ı Ǿâlî-şândayım yâ Rab meded

34

Bezm-i ħâśında hüner-mendân ile hem-ĥâl olup
Ol muǾallâ mekteb-i Ǿirfândayım yâ Rab meded

35

Ĥâlimi şerĥ eyleyüp çâk-i girîbânım gibi
Fikr-i taķbîl-i ser-i dâmândayım yâ Rab meded

36

Ķadrimi pest itme dâǿim ber-ter ola raġbetim
Ol bülend-eyvân-ı pür-Ǿünvândayım yâ Rab meded

37

İtdiren sensin iden sen ber-murâd eyle beni
Sâǿilâne öyle bir eyvândayım yâ Rab meded

38

ǾArż-ı ĥâle ħavfım oldur sedd ola şerm ü ĥicâb
Ĥayret-efzâ bir Ǿaceb dîvândayım yâ Rab meded

39

Kîse-i güftârımı eyle güher-rîz-i beyân
Midĥat-i cûdı gibi bir kândayım yâ Rab meded

40

ĦilǾat-ı raġbetle buldı herkesiñ ĥâli şeref
Ben daħi hâle göre kaftândayım yâ Rab meded

41

ǾArż-ı ĥâlim der-kenâr olsa maĥallidir henüz
Derdime dermân olur fermândayım yâ Rab meded

42

Ħâk-i pâk-i dergeh-i iclâline rû-mâl idüp
Bûs-ı dest ü dâmân-ı iĥsândayım yâ Rab meded

43

Nâǿil-i iĥsân u istiĥsânı olmaķ isterim
Źevķ-i iĥsân şevķ-i istiĥsândayım yâ Rab meded

44

Eyledi aķrânımı ħân-ı nevâl-i cûdı sîr
Ben o ħân-ı devlete nâ-ħandeyim yâ Rab meded

45

Şâhid-i dest-i cemîli cânımıñ cânânıdır
Tâ ki cânân bende ben cânândayım yâ Rab meded

46

ǾAndelîb-âsâ riyâż-ı vaśf-ı źâtında henüz
Gûne gûne dem-be-dem elĥândayım yâ Rab meded
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47

ǾÖmrüm olduķça ŝenâsın itmege Ǿahd eyledim
Śâdıķım ol Ǿahd ile peymândayım yâ Rab meded

48

Devlet-i Ǿömr ü devâm-ı câhına dâǾî olup
Śad-ħulûś-ı tâm ile meydândayım yâ Rab meded

49

Mesned-i ķadr ü şerefde müstedâm-ı Ǿömr ola
İlticâ-yı himmet-i merdândayım yâ Rab meded

13 Ķaśîde Berây-ı Midĥat-Ŧırâz-ı Aĥmed Pâşâ33
(T: 146b, H: 89b, R: 138a, A: 140b) (FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün)
1
RefǾ olup şâm-ı elem śubĥ-ı emel oldı bedîd
Pertev-i neyyir-i iķbâl-i kerem virdi nüvîd

33

2

Bulup imżâ-yı ķabûl ile yine zîver-i tâm
Zîb ü zînetle berât-ı emelim oldı resîd

3

Kîmyâ-yı ŧalebiñ semtini duydum olalı
Pûte-i şevķde sîm-âb-ı ümîdim taśǾîd

4

Güsterânîde murâd üzre bisâŧ-ı maķśûd
Mey-i ħâhişle leb-â-leb ķadeĥ-i bezm-i ümîd

5

Sâġar-ı şevķ be-kef naǾra-i mestâne be-leb
Vaķtidir olsa ħumâr-ı keder ü ġuśśa baǾîd

6

Muttaśıl bezm-i ŧarab ħâne-i kâm âmâde
Dem-be-dem âlet-i kâşâne-i âmâl mezîd

7

Der-miyân ħûşe-i ümmîd-i müyesser maķśûd
Ħırmen-i kânda hîç ķalmadı kimse nevmîd

8

Girye-i zümre-i mestâne degil meclisde
ŦâǾat-i Ǿişret içün oldı vużûlar tecdîd

9

Ħâŧır-ı ehl-i śafâ bezm-i ŧarab rûz-efzûn
Meclis-i Ǿayş u feraĥ germ şeb-i şevķ-i medîd

10

Minnet Allâh'a neşâŧ oldı bedel ġuśśaya hep
Bir cihânda bizi ħalķ itdi ki Ħallâķ-ı Mecîd

11

Ŧurra-i bikr-i murâd anda siyâhî-i mesâ
Cebhe-i şâhid-i ümmîd aña śubĥ-ı sefîd

12

Gevher-i kâma nola şimdi ħarîdâr olsaķ
Oldı sermâye-i bî-ġâye-i maķśûd müfîd

Başlık, A nüshasından alınmıştır.
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13

Elde śad-şevķ ile peymâne-i lebrîz-i şarâb
Serde śad-źevķ ile keyfiyyet-i germî nebîd

14

Germ olup ŧutsa nola semt-i beyânı tenhâ
Oldı ŧabǾım reh-i âmed-şüd-i maǾnîde vaĥîd

15

Mürşid-i ŧabǾıma dil-beste mürîdân-ı süħan
Demdir olsa ķalemim ħırķa-be-dûş-ı tefrîd

16

Yine iǾcâz-ı maǾânîde Mesîĥâ-dem olup
Eyledi Ǿâlem-i endîşede nuŧķum tefrîd

17

Benem ol siĥr-beyân şâǾir-i muǾciz-dem kim
Dâġ-dâr-ı süħanımdır dil-i Ĥassân u Lebîd

18

Dîde-i şâhid-i ŧabǾımdır o Rüstem ki ider
Her nigehi nice Sührâb-ı maǾânîyi şehîd

19

Kebg-i ħoş-cünbiş-i ħâmemdir o şîrîn ĥarekât
Ki dönerler reviş-i zâġa idenler taķlîd

20

Dolsa âvâze-i nažmımla nola gûş-ı cihân
Düşse dünyâya ser-â-ser ne Ǿaceb güft ü şinîd

21

Levĥ-i ħurşîde henûz oldı raķam-zen ķalemim
İtmege vaśf-ı ħudâvend-i zamânı tesvîd

22

Ristaŧâlîs-i ĥikem Bermekî-i cûd u kerem
Bû ǾAlî-ŧabǾ u şiyem CaǾfer-i źî-şân-ı ferîd

23

MeşǾal-efrûz-ı seħâ şemǾ-i şebistân-ı Ǿaŧâ
Śadr-ı bezm-i Ǿuķalâ âśaf-i yektâ-yı reşîd

24

Ĥâmî-i devlet ü dîn dâver-i Dârâ-âyîn
Hem-dem-i ehl-i yaķîn maĥrem-i ehl-i tevĥîd

25

Neyyir-i burc-ı hüdâ ĥażret-i Aĥmed Pâşâ
Ķuŧb-ı çarħ-ı Ǿažamet mürşid-i iķbâl-i mürîd

26

O Felâŧûn-ı müdebbir ki umûr-ı devlet
Źâtına cânib-i Bârî'den olunmuş teǿkîd

27

O ĥikem-senc-i mühendis ki zemîn-i Ǿaķla
Śaldı miǾmârî-i idrâk ile bir ŧarĥ-ı cedîd

28

Ki Arisŧû-yı ħıred efser-i hûşında ide
Rîze-seng-i ĥarem-i fıŧratını mürvârîd
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29

Duħter-i rifǾatiniñ ĥacle vü gül-gûnı şafaķ
Şâhid-i devletiniñ âyine-dârı ħurşîd

30

ŞemǾ-i iķbâline fânûs sipihr-i mînâ
Bezm-i iclâline peymâne-i sîmîn meh-i Ǿîd

31

Maĥfil-i mekrümete źât-ı kerîmi Ĥâtem
Meclis-i Ǿâŧıfete ŧabǾ-ı selîmi Cemşîd

32

ǾÎd-ı elŧâfı ki dünyâya vire pîrâye
VaǾd-i iĥsâna mübeddel ola ser-cümle vaǾîd

33

Cûy-ı tîġ-ı ġażabı mevc-zen olsa aǾdâ
Ola lerzende çü evrâķ-ı ħazân-dîde-i bîd

34

Žulmet-i leyle-i heycâda iderdi iķrâr
Görse şemşîr-i żiyâ-güsterini İbn-i Velîd

35

Olsa İskender-i ĥıfžı nigeh-i luŧf-endâz
Çeke Yeǿcûc-ı ġam ehl-i dile sedd-i sedîd

36

Raħş-ı çâlâka süvâr olsa olur pîşinde
Mâh-ı nev sîm-teber mihr-i cihân-tâb berîd

37

O sebük-seyr ki seyr itse ħırâm-ı nâzın
Düşüre sâzını ĥayretle elinden nâhîd

38

Mâh-ı nev sîm-nümâ naǾl-i ŝüreyyâ aña mîħ
Saŧl-ı zer mihr-i cihân-tâb-ı felek śaĥn-ı cerîd

39

Âśaf-ı Cem-ĥaşemâ dâver-i śâĥib-keremâ
Ey olan ĥalline vâbeste umûr-ı taǾķîd

40

Sensin ol dâd-penâh-ı żuǾafâ kim olmuş
Ser-fürû-gerde-i ħâk-i ķademiñ çarħ-ı Ǿanîd

41

Kimse şiddetle kelâm eyleyemez devriñde
Dem-i sermâda vezân ola meger bâd-ı şedîd

42

Geldi hengâm-ı duǾâ aç kef-i iħlâśı Nažîm
Ola teǿŝîr-i münâcât ile pür Ǿarş-ı mecîd

43

Tâ ola neyyir-i iķbâl ü saǾâdetle müdâm
Ruħ-ı dildar gibi cilve-nümâ śubĥ-ı saǾîd

44

Eyledikçe dil-i aǾdâsına Ĥaķ ķahr u ġażab
Eyleye devletin efzûn-ter ü Ǿömrün câvîd
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45

İde her kârda tevfîķini Allâh refîķ
Şeb ü rûzı ola ol nâm-veriñ ķadr ile Ǿîd

14 NaǾt-ı Şerîf Be-Ĥarfi'ź-Źâl34
(T: 98a, H: 42b, R: 92a, A: 24a) (MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün)
1
Olursa levĥ u ķalem vaśfıña ķalem kâġaź
Kifâyet itmeye ey mefħar-i ümem kâġaź

34

2

Medâyiĥiñde seniñ tercümân-ı ġayb-ı ķalem
Sitâyişiñde seniñ levĥ-i pür-ĥikem kâġaź

3

Ķalem kitâbet-i cûduñda dir benim ħâme
Yazılsa mekrümetiñ levĥ dir benim kâġaź

4

Şükûfe-zâr-ı śalât u selâm-ı źâtıñdır
Dem-â-dem olsa nola ġayret-i İrem kâġaź

5

Nüvişte anda taĥiyyât ile dürûduñdur
Leb-i edeble nola olsa mülteŝem kâġaź

6

Süŧûr-ı menķabetiñ vâridâtdır śaf śaf
Sinân-ı ħâme Ǿalem şuķķa-i Ǿalem kâġaź

7

Olur ŝenâ-yı śıfâtıñda yâ Resûlallâh
Hemîşe olmaġıçün mažhar-ı kerem kâġaź

8

Şihâb ħâme Ǿuŧârid debîr sürħ şafaķ
Sipihr ĥoķķa vü şeb dûde śubĥ-dem kâġaź

9

Alınca gevher-i naǾtıñ śadef-veş âġûşa
Ħurûş-ı mevc-i pey-â-peyle oldı yem kâġaź

10

Benefşedir ki ola rîħte semen-zâra
Ħaŧ-ı ŝenâñ ile olduķça pür-raķam kâġaź

11

Cebîni śubĥ-ı saǾâdet fürûġ-ı naǾtıñdır
Felekde olsa nola gün gibi Ǿalem kâġaź

12

Sevâdı nûr-ı siyeh vaśf-ı gîsûvânıñda
Beyâżı şerĥ-i cemâliñle mürtesem kâġaź

13

ǾAzîz iden anı hep ĥilye-i cemâliñdir
Dem-â-dem olmada baş üzre muĥterem kâġaź

Başlık, H nüshasından alınmıştır.

Yahyâ Nazîm Divanı • 127

14

Fürûġ-ı midĥat-i źâtıñla berķ urur gûyâ
Muĥîŧ-i nûrdur ez-farķ tâ-ķadem kâġaź

15

Degil sevâd olup nevk-i ħâme mîl çeker
Dü-çeşm-i düşmeniñe sürme-i Ǿadem kâġaź

16

ǾAdû-yı münkeri ilzâma rûĥ-baħş olsañ
Śunardı źâtıñı iķrâra her śanem kâġaź

17

Hemîşe midĥat-i źâtıñda ħâme-i dü-zebân
Hemîşe vaśf-ı śıfâtıñda bîş ü kem kâġaź

18

Suǿâl-i menķabetiñde miŝâl-i ħâme olur
Nedîm-i Rûm u ǾArab hem-dem-i ǾAcem kâġaź

19

Simâŧ-ħân-ı nuǾûtuñda ĥamd-ħân ħâme
Ġınâ-yı niǾmet-i feyżiñle muġtenem kâġaź

20

Liķâ-yı feyżiñ ümîdiyle kilk-i ter giryân
Midâd-ı medĥiñe ĥasretle ġarķ-ı nem kâġaź

21

Ser-i bisâŧ-ı nuǾûtuñda mîhmânlar iken
Gürisne-dîde ķalem gerçi pür-şikem kâġaź

22

Bulursa mühre-i mihriñle feyż vaśfıñda
Śaĥîfe-i dilim olmaz benim de kem kâġaź

23

Olur medâyiĥ-i aħlâķıñ eylesem taĥrîr
Sevâdı nâfe-i müşg âhû-yı ĥarem kâġaź

24

İşim ölünce beyâż-ı sevâd-ı medĥiñdir
Ola elimde ħuśûśâ ki ħâme hem kâġaź

25

Virir śaĥîfe-i ĥâl-kâr-ı mihri vaśfıñda
Felekden istesem ey neyyir-i ķıdem kâġaź

26

Edâ-yı ħıdmet idince ķabûl olur mu diyü
Ķalemle ey şeh-i kerrûbiyân-ħaşem kâġaź

27

Elimde eyledi ħâme hezâr secde-i sehv
Śad-ıżŧırâba düşüp oldı ħam-be-ħam kâġaź

28

Sevâdı ħavfım odur kim sevâd-ı rûyum ola
Sitâyişiñde baña olmasun ĥakem kâġaź

29

Derûna naķş iderim naǾtıñı Nažîm-âsâ
Baña śaĥîfe-i dil besdir istemem kâġaź
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30

Müjem ķalem gözümüñ nûrı târ-ı misŧardır
Olur beyâżı nuǾûtuñda lâ-cerem kâġaź

31

Cenâbıña ġarażım Ǿarż-ı ĥâldir şâhım
Muĥaldir olsa bu nažmımda mültezem kâġaź

32

Hemîşe tâ ki idüp naǾtıñı ķalem tesvîd
Anı beyâża çıķardıķça dem-be-dem kâġaź

33

Ola dürûd u śalâtıñda kilk-i ter ŝâbit
İde taĥiyyat ü teslîmiñ aña żam kâġaź

NaǾt-ı Şerîf Be-Ĥarfi'r-Râ35
15 Şehper-güşâ-yı Şehbâz-ı Ħâme-i Âsumân-mesîr Berây-ı Śayd-ı NaǾt-ı Şehen-şâh-ı Śıddîķ-vezîr36
(T: 99a, H: 43a, R: 92b, A: 24b) (MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün)
1
Ne maĥrem ü ne mûnis ü ne âşinâ bilür
Râz-ı derûnumı benim ancaķ Ħudâ bilür

35
36

2

Ŧûŧî-i cân ne źâǿiķa-i sükker-i sürûr
Mirǿât-ı dil ne rüǿyet-i rûy-ı śafâ bilür

3

Cân-ı żaǾîf çekdügi âlâm-ı miĥneti
Ancaķ sitem-keşîde dil-i bî-nevâ bilür

4

Bir Ǿömrdür ki bâdiye-peymâ-yı ġuśśadır
Ne ibtidâ bilür daħi ne intihâ bilür

5

Teǿŝîr-i tâb-ı ġamla beyâbân-ı ġuśśada
Bâd-ı semûm gelse nesîm-i śabâ bilür

6

Śaĥn-ı ümîd tengdir esb-i murâdına
Vâdî-i yeǿs gibi dükenmez feżâ bilür

7

ǾAzm eyleyüp iǾânet-i pây-i niyâz ile
Ħâk-i der-i leǿîmde dest-i recâ bilür

8

Gülçîn-i ârzûdur o gülşende kim henûz
Dâġ-ı derûnı lâle-i bâġ-ı vefâ bilür

9

Pür olsa da kemân-ı ümîdi bu Ǿarśada
Sûfâr-ı tîrini dehen-i ejdehâ bilür

10

Bir baĥre düşdi zevraķ-ı iķbâl kim daħi
Ne bâd-ı şurŧa ne meded-i nâħudâ bilür

Başlık, H nüshasından alınmıştır.
Başlık, A nüshasından alınmıştır.
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11

Dehriñ çeküp meşaķķat ile germ ü serdini
Ne mevsim-i bahâr ne vaķt-i şitâ bilür

12

Ol murġ-ı lâne-zâd-ı sitemdir ki muttaśıl
Ne ķayd-ı dâm-gâh ne fikr-i rehâ bilür

13

Câm-ı mey-i neşâŧ ile olsun mı neşve-mend
Nûş itmeden ħumâr-ı ġamın der-ķafâ bilür

14

Ŧıfl-ı yetîm-i kâm daħi şîr-ħâr iken
Gehvâre-i ümîdde pîr-i dü-tâ bilür

15

Ġam gibi nâzenîn ile hem-ħâbedir müdâm
Âġûşa geldi bir śanem-i meh-liķâ bilür

16

Mihr-i neşâŧ cilve-nümâ olmasa nola
Târîkî-i küsûf-ı ġama mübtelâ bilür

17

Ne şâm-ı rûze süfre-i ifŧâr-ı vaśl-ı dost
Ne rûz-ı Ǿîd bûs-ı leb-i dil-rübâ bilür

18

Müjgânı ħûn-ı dîdeden olduķça laǾl-fâm
Engüşt-i bikr-i ĥayrete reng-i ĥınâ bilür

19

Yüz biñ hüner de itse bu baħt-ı siyâhla
Ne nuŧķ-ı âferîn ne leb-i merĥabâ bilür

20

Şaħś-ı ümîd o mertebe bîmâr-ı yeǿs kim
Dârû-yı kâmı mâye-i renc ü Ǿanâ bilür

21

Ne fikret-i şühûr ne endîşe-i sinîn
Ne feyż-i mihr ü mâh ne śubĥ u mesâ bilür

22

Olmuş hezâr miĥnet ile kûşe-gîr-i ġam
Peyġûle-i saǾâdeti künc-i belâ bilür

23

Dûlâb-ı çarħı eşk ile bir dem dönderir
Çeşm-i terim ki böyle nice mâcerâ bilür

24

Yâ Rab ne sâzdır bu ki sâzende-i felek
Her perdede terâne-i cevr ü cefâ bilür

25

Yâ Rab ne naķşdır bu ki Bihzâd-ı çarħ-ı dûn
Ne levĥ-i kâm ne śuver-i müddeǾâ bilür

26

Yâ Rab ne lüccedir bu ki dil bîm-i yeǿs ile
Ne sâĥil-i necât bilür ne şinâ bilür
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27

Besdir bu şekve-sâzî-i dehr ey dil-i ĥazîn
Aĥvâliñi seniñ de şeh-i enbiyâ bilür

28

Śad-çâk idüp güli nola lâl itse bülbüli
Ol kim nevâ-yı naǾtı gibi bir hevâ bilür

29

Ħân-ı keremde muġtenem-i cûdıdır o kim
Sermâye-i nuǾûtını naķd-i ġınâ bilür

30

Maĥbûb-ı bâr-gâh-ı İlâhî ki cân u dil
Vaśfında śarf olmasa Ǿömrin hebâ bilür

31

Sulŧân-ı dîn ki nîze-i elmâs-ı şerǾini
AǾdâ müdâm çeşmine mîl-i ķażâ bilür

32

Maķśûd-ı kâǿinât ki źât-ı şerîfini
Düşmen de maĥrem-i ĥarem-i Kibriyâ bilür

33

Şâh-ı rusül ki dergeh-i Ǿadlinde ķulluġın
İskender itse rütbe-i Ǿizz ü Ǿalâ bilür

34

Faħr-i cihân ki ŧâlib olup ħâk-i kûyını
Ervâĥ-ı ķuds çeşmine kuĥl-i cilâ bilür

35

Rûĥ-ı muśavver Aĥmed-i mürsel ki źâtını
Râh-ı yaķîne ħalķ-ı cihân reh-nümâ bilür

36

Ol dâver-i kerîm ki serheng-i dergehi
Ne śavt-ı dûr-bâş ne âvâz-ı lâ bilür

37

Ol nabż-gîr-i ħaste-i Ǿiśyân ki ehl-i cürm
Dergâh-ı Ǿafv u luŧfını dâru'ş-şifâ bilür

38

Ol hâdî-i ümem ki reh-i Ĥaķ'da źâtını
Ser-cümle enbiyâ vü rusül muķtedâ bilür

39

Cân zaħm-ı tîġ-ı mihrini gülberg-i bâġ-ı dil
Dil dâġ-ı derd-i Ǿaşķını câna devâ bilür

40

ǾÂlem türâb-ı dergehini kuĥl-i çeşm-i cân
Dünyâ ġubâr-ı bâr-gehin kîmyâ bilür

41

Âb-ı zülâl-ı reh-güźerin cilve-gâh-ı feyż
Çeşm-i ġazâl-i ħâk-i derin tûtiyâ bilür

42

Ħurşîd-żamîr-i çarħ-ı dü-tâ kendüyi müdâm
Ħâk-i derinde kâse-be-kef bir gedâ bilür
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43

Vâdî-i ġamda luŧfını ol kim penâh ider
Ebr-i belâyı sâye-i perr-i hümâ bilür

44

Śaĥn-ı ŧarabda ol kim ider bâd-ı ħışmını
Bâd-ı śabâyı śarśar-ı ķahr u fenâ bilür

45

Bûy-ı buħûr-ı ħilķati şemm eyleyen henüz
Ne müşg-i ter ne âhû-yı Çîn ü Ħıŧâ bilür

46

Şems-i đuĥâ vücûdını raǾş ile źerre-veş
Mihr-i sipihr-i ķudrete nisbet sühâ bilür

47

Dâru'l-emân-ı ĥıfžını ol kim penâh ider
Ceyb-i ĥayâtı dest-i ecelden cüdâ bilür

48

Remz-âgehâ melek-sipehâ nâm-ver şehâ
Ey ol ki ins ü cân saña kendin fedâ bilür

49

Sensin o şeh ki emriñe teslîm olur ümem
Dergâh-ı feyż-baħşıñı bâb-ı rıżâ bilür

50

Luŧf it Nažîm-i bî-kese pâ-mâl ķalmasun
Kendin egerçi şefķatiñe nâ-sezâ bilür

51

Düşvâr olan umûrını fetĥ it o Ǿâciziñ
Her ĥâlde cenâbıñı müşkil-güşâ bilür

52

Şâhım gedâ-yı dergehiñ eyle o bî-dili
Kim cânını o bâbda müjde-bahâ bilür

53

ǾÂcizdir eyle Ǿöźrini bî-çâreniñ ķabûl
Ancaķ bu mertebe seni medĥ ü ŝenâ bilür

54

Mümkin degil netîce murâd üzre midĥatiñ
Şimden gerü zebân-ı temennâ duǾâ bilür

55

Tâ kim maķâm-ı şekvede âġâze eyleyüp
Gâhî śarîr-i ħâme bu gûne nevâ bilür

56

Bulsun ĥużûr sâye-i Ǿadliñde ümmetiñ
Kim źâtıñı meded-res-i rûz-ı cezâ bilür

57

Olsun hemîşe düşmen-i şerǾiñ fenâ-peźîr
Tâ kim cihânı Ǿâlemiyân bî-beķâ bilür
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16 Ķaśîde-i Dil ü Dîde Der-Sitâyiş-i Resûl-i Kibriyâ vü Sulŧân-ı Enbiyâ
ǾAleyhi'ś-śalâtü ve's-selâm37
(T: 9b, H: 9b, R: 9b, A: 27b) (FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün)
1
Dil serâ-perde-i maĥabbetdir
Dîde maĥrem-serâ-yı rüǿyetdir

37

2

Dil ki śahbâ-yı bezm-i vaĥdet ise
Dîde ol bezme câm-ı işretdir

3

Dildedir mâcerâ-yı lücce-i Ǿaşķ
Seyl-i dîde aña işâretdir

4

Dil ki ŧûŧî-i mıśr-ı Ǿiffet ise
Dîde mirǿât-ı rûy-ı Ǿismetdir

5

Dil süveydâya yâr-ı mûnis ise
Dîde her demde merdüm-ülfetdir

6

Dil derûnumda Ǿaşķ-ı dilber ise
Dîde cismimde dâġ-ı ĥasretdir

7

Dil eger maĥzen-i žarâfet ise
Dîde gencîne-i nezâketdir

8

Dil eger gevher-i kirâmı ise
Dîde deryâçe-i kerâmetdir

9

Dil neşâŧ ile germ-ülfet ise
Dîde pür-źevķ-i şevķ-ĥâletdir

10

Dil eger ġonca-i meveddet ise
Dîde de nergis-i baśîretdir

11

Dil eger mürşid-i ŧarîķat ise
Dîde müstaġraķ-ı ĥaķîķatdir

12

Dil eger câ-nişîn-i vaĥdet ise
Dîde ħalvet-güzîn-i keŝretdir

13

Dil eger mažhar-ı tecellî ise
Dîde bînâ-yı nûr-ı ŧalǾatdır

14

Dil ki KenǾân-ı Ǿaşķa Yûsuf ise
Dîde YaǾķûb-ı girye-śanǾatdır

Başlık, L nüshasından alınmıştır.
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38
39

15

Dil ki ħırmen-güzâr-ı miĥnet ise
Dîde ħançer-güzâr-ı kürbetdir38

16

Dil nemek-rîz-i zaħm-ı ĥasret iken
Hem yine merhem-i cerâĥatdır

17

Dîde çeşm-âşinâ-yı ŧalǾat iken
Yine müştâķ-ı ĥüsn-i behcetdir

18

Dildedir vâridât-ı feyż-i Ħudâ
Ķulzüm-i bî-bün-i belâġatdır

19

Dîdedir âşinâ-yı lücce-i Ǿaşķ
Ķaŧresi baĥr-i bî-nihâyetdir

20

Dil ki bir noķŧadır velî ammâ
Nažar itseñ kitâb-ı Ǿibretdir

21

Dildedir cilve-ger ħayâl-i cemâl39
Âyine gibi vaķf-ı ħayretdir

22

Dil ki dâǿim güşâde-ŧâliǾdir
Kevkebi aħter-i śabâĥatdır

23

Dîdeden eşk-i ter revân çün reng
Münkesir śanma şîşe sâǾatdir

24

Dil nola itse daǾvî-i Ǿirfân
Aña Ĥaķ'dan bu bir Ǿinâyetdir

25

Dîdedir câm-ı bezm-i Ǿâlem-i Ǿaşķ
Aña śaĥbâ bükâ vü riķķatdir

26

Dil ü dîde vücûd-ı Ǿâşıķda
Baĥr ü girdâbdan Ǿibâretdir

27

Dil odur dîde bu dimek yaǾni
Kesb-i Ǿirfân-ı ķâbiliyyetdir

28

Dil ü dîde vücûdum iŝbâta
İki şâhid bu nažm-ı ĥüccetdir

29

Dildir ol Bû-ǾAlî ki her süħanı
Baĥŝ-i esrâr-ı Ǿilm-i ĥikmetdir40

Bu beyit, H nüshasında bulunmamaktadır.
Dildedir, H,R: Dîdede

134 • Mustafa Sefa Çakır

40

30

Dîdedir menzil-i murâdı gören
Peyk-i nüzhet-geh-i selâmetdir

31

Dildir ol tercümân-ı śafĥa-i ġayb
Süħanı şerh-i metn-i vaĥdetdir

32

Dîdedir vech-i Ǿaşķa âyîne
Eşki hep cevher-i śadâkatdir

33

Dil ki sîmurġ-ı ķâf-ı maǾnîdir
Rehberi hüdhüd-i hidâyetdir

34

Dîde lebrîz-i eşk olursa nola
Śadef-i gevher-i meveddetdir

35

Dildir ol ŧûŧî-i şeker-ħâ kim
Aña âyîne rûĥ-ı ĥażretdir

36

Faħr-i Ǿâlem ki dîde feyżi ile
Yem-i pür-gevher-i necâbetdir

37

Devĥa-i dîn ki dil ħayâli ile
Murġ-ı destân-serây-ı midĥatdir

38

Nûr-baĥşâ-yı dîde kim źâtı
Neyyir-i gerdiş-i risâletdir

39

Maķśad-ı kâǿinât kim ey dil
ǾÂleme źâtı maĥż-ı raĥmetdir

40

Şâh-ı ķudsî-sipâh kim dîde
İştiyâķıyla lücce-i ħaśletdir

41

Aĥmed-i mürsel ol ki dil her gâh
Şevķ-i mihriyle germ-śoĥbetdir

42

Ol şeh-i baĥr ü ber ki dîde-i ter
İftirâķıyla girye-ülfetdir

43

O sütûde-śıfat ki cân u dile
Vaśf-ı źât u śıfâtı Ǿâdetdir

44

Dîde müştâķ-ı vech-i pâki olup
Dem-be-dem ser-be-ceyb-i ĥasretdir

Ǿilm-i ĥikmetdir, H: Ǿilm ü ĥikmetdir
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41

45

Dil cünûn-âzmâ-yı Ǿaşķı olup
Ķays ile hem-rikâb-ı şöhretdir41

46

Dîde-i câna ħâk-i bâr-gehi
Küĥl-i zîbâ-keş-i saǾâdetdir

47

Pîş-i ĥükminde pîr-i dil o şehiñ
Ser-fürû-bürde-i iŧâǾatdir

48

Şerm-i cürm ile merdüm-i dîde
Ġarķ-ı ħûn-âbe-i ĥacâletdir

49

Dil be-śad-iǾtirâf-ı cürm ü günâh
Dest ber-dâmen-i şefâǾatdir

50

Dîde-i ķahrı olsa ħışm-âlûd
Âfet-i ehl-i şirk ü žulmetdir

51

Dil-i pâkı o źât-ı yektânıñ
Baĥr-i bî-sâĥil-i mürüvvetdir

52

Dîde-i ĥıfžı ol kerem-kârıñ
Dîde-bân-ı Ǿuśât-ı ümmetdir

53

Dil-nüvâzâ şeh-i ser-efrâzâ
Ey ki źâtın penâh-ı ħilķatdir

54

Sensin ol nûr-ı dîde kim źâtıñ
ŞemǾ-i tâbende-i nübüvvetdir

55

Sensin ol kim cerîde-i dile hep
NaǾt-ı pâkin ezelde müŝbetdir

56

Dîde dîdârıñ iştiyâķıyla
Gevher-efşân-ı źeyl-i fürķatdir

57

Nûr-ı naǾtıñla dil Nažîm-âsâ
Âfitâb-ı sipihr-i ġurbetdir

58

Geldi vaķt-i niyâz ey dîde
Aġla ĥâliñ o şâha furśatdır

59

Tâ dil ü dîde cism-i âdemde
Biri biriyle hem-ŧabîǾatdır

44 ve 45. beyitler H nüshasında bulunmamaktadır.

136 • Mustafa Sefa Çakır

60

Dil-ħarâb-ı maĥabbeti olalım
Gerdiş-i çarħa tâ ki ruħśatdır

61

Rûĥına śad-śalât tâ-dîde
Nergis-i gülsitân-ı śıĥĥatdir

17 Ķaśîde Der-Sitâyiş-i Sulŧân-ı Enbiyâ ǾAleyhi's-selâm42
(T: 11a, H: 11a, R: 11a, A: 29a) FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
Fürķatiñde ol ki eşk-i dem-be-dem rîzân ider
Her kemîne ķaŧresin âbisten-i ŧûfân ider

42

2

Sensiz itsem Ǿazm-i gül-geşt-i çemen teǿŝîr-i Ǿaşķ
Her giyâhın çeşmime bir nâvek-i bürrân ider

3

Bir Ǿaceb güldür seniñ Ǿaşķıñ ki bûy-ı râĥatın
Mâye-i derd-i zükâm-ı śad-meşâm-ı cân ider

4

Pençe-i Ǿaşķıñ ki bâzû göstere bir Ǿâşıķa
İbtidâ ceyb-i ümîdin dâmen-i ĥırmân ider

5

Ŧurfedir ebr-i maŧîr-i âsumân-ı feyż-i Ǿaşķ
Şûre-zâr-ı derdi oldı kim bahâristân ider

6

Gâh âteş gösterir bâġ-ı viśâliñ çeşmime
Geh serimde dâġ-ı hicrânıñ gül-i ħandân ider

7

ǾAşķdır ol nâzenîn kim Ǿarż-ı dîdâr eylese
Dîde-i ħurşîdi de çeşmim gibi ĥayrân ider

8

ǾAşķdır ol ħüsrev-i Ǿâlem ki emr itse eger
Ħıdmet-i dergâhını Cibrîle de fermân ider

9

ǾAşķ bî-pervâne ĥâletdir ki oldukça dûçâr
Pâdişâh olsa gedâyı bî-ser ü sâmân ider

10

ǾAşķdır ol mâh-peyker kim hilâl ebrûsını
Görse bir dem dîde-i ħurşîdi ħûn-efşân ider

11

ǾAşķdır ol şâhid-i ħurşîd-ŧalǾat kim müdâm
Her nigehde çeşm-i cân-ı Ǿâşıķı giryân ider

12

ǾAşķ o âteşdir ki andan bir şerer düşse eger
Tâ ķıyâmet lücce-i Ǿummânı da sûzân ider

13

Bilmezem yâ Rab ne ĥâletdir anılsa nâm-ı Ǿaşķ
Dehşetinden on sekiz biñ Ǿâlemi lerzân ider

Başlık, L nüshasından alınmıştır.
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14

Yoķlasañ her gûşesinde genc-i şevķ olmuş nihân
ǾAşķ iķlîm-i derûnı gerçi kim vîrân ider

15

ǾAşķdır ol cevherî-i çâr-sû-yı cân u dil
LaǾl ü yâķûtuñ o dem kim zîver-i dükkân ider

16

Ħûn-ı çeşmimden dem-â-dem gösterir yâķûtını
LaǾl-i nâbın aħker-i dâġ-ı dil-i nâlân ider

17

Gâh cûy-ı ĥayrete mîzâb idüp müjgânımı
Gâh baĥr-i ĥayrete ser-pençe-i mercân ider

18

ǾÂşıķıñ gûy-i serin gerdân idüp sulŧan-ı Ǿaşķ
Ķâmetin bâzîçe-gâh-ı mihnete çevgân ider

19

Külbe-i aĥzânı ki YaǾķûb'a eyler cilve-gâh
Yûsufuñ gâhî mekânın gûşe-i zindân ider

20

Ĥükm-i tevķîǾ-i maĥabbet taħt-gâh-ı Ǿâleme
Bir gedâyı bî-ser ü sâmân iken sulŧân ider

21

ǾAķla śıġmaz ħâlet-i keyfiyyet-i śaĥbâ-yı Ǿaşķ
Nûş iden câmın cem-i devrân ile yeksân ider

22

Merĥabâ câm-ı maĥabbet ĥabbeźâ śaĥbâ-yı Ǿaşķ
Kim melâǿik nûş iderse naǾra-i mestân ider

23

Kimse bilmez rütbesin sulŧân-ı Ǿaşķıñ dem-be-dem
Ħıdmet-i dergâhını şâhân u dervîşân ider

24

ǾÂşıķın gûy-ı vücûdın seylî-i çevgân-ı Ǿaşķ
Âfitâb-ı Ǿâlem-ârâ olsa da gerdân ider

25

Ķabża-i şemşîre dest ursa eger sulŧân-ı Ǿaşķ
Çaķ ser-i ħurşîdi pây-i raħşına ġalŧân ider

26

Rüstem-i vaķt olsa da bir demde ceyb-i Ǿâşıķı
Zûr-ı bâzû-yı maĥabbet çâk idüp dâmân ider

27

Âteş-i cân-sûz iken cây-ı semender feyż-i Ǿaşķ
Vâdi-i gülşende bülbül gibi ħoş elĥân ider

28

ǾÂşıķ-ı zârıñ vücûdı zerre-i nâçîz iken
Gün gibi Ǿaşķ u maĥabbet şöhre-i devrân ider

29

ǾÂteş-i Ǿaşķ u maĥabbet mihre śalsa sûz u tâb
Süfre-i devr-i felekde berreyi büryân ider
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43

30

Bâl-i Ǿanķâ-yı maĥabbet sâye śalmaz herkese
Cilve-rîz olsa firâz-ı Ǿarşda cevlân ider

31

Evvel eyler süfresinde mâ-ĥażar cân u dili
Şaħś-ı Ǿaşķı ol ki bezm-i sînede mihmân ider

32

Dürr-i maķśûdın śadef-mânend alur âġûşına
Dürc-i dilde gevher-i Ǿaşķı o kim pinhân ider

33

Vâśıl-ı ser-menzil eyler Ǿaşķ esb-i ŧabǾına
Midĥatinde ol ki faħr-i Ǿâlemiñ meydân ider

34

Ħüsrev-i taħt-ı risâlet kim ġubâr-ı dergehin
Kuĥl-i zîb-efzâ-yı çeşm-i şâhid-i Ǿirfân ider

35

Mâlik-i mülk-i nübüvvet kim fürûġ-ı şerǾini
Âfitâb-ı nûr-baħş-ı cebhe-i îmân ider

36

Nabż-gîr-i ħaste-i Ǿiśyân ki rûz-ı rüsteħîz
Şerbet-i Ǿafvıyla lâ-büd derdine dermân ider

37

MenbaǾ-ı cûd u seħâ kim teşne-gân-ı luŧfına
Her benânın lüǾlüǾ-i ser-çeşme-i iĥsân ider

38

Şeh-süvâr-ı ķâbe ķavseyn ol ki raħş-ı Ǿazminiñ
Saŧlını ħurşîd idüp laǾlin43 meh-i tâbân ider

39

Şehriyâr-ı lî-maǾallâh ǾAĥmed-i muħtâr kim
Luŧf-ı ŧabǾı ehl-i cürmi nâǿil-i ġufrân ider

40

Ol şeh-i yektâ ki ķadrin fehm-i ŧıfl-ı şîr-ħâr
Cümleden vâlâ vü berter olduġın ǾiźǾân ider

41

Ol ħudâvend-i dü-Ǿâlem kim nigâh-ı şefķati
Bir gedâsın Ǿâleme sulŧân-ı Ǿâlî-şân ider

42

Ol şefîǾ-i rûz-ı maĥşer kim seĥer-gâh-ı ĥisâb
Vezn-i cürme Ǿafv u luŧfın keffe-i mîzân ider

43

ŦabǾ-ı pâkin genc-i gevher-rîz-i iĥsân eyleyüp
Dest-i cûdın ķulzüm-i elŧâf-ı bî-pâyân ider

44

BâǾiŝ-i emn ü emân eylerse dehre Ǿadlini
ŞerǾini pîrâye-bend-i Ǿâlem ü insân ider

laǾlin, H: naǾlin
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45

Ķaŧre-i nâçîz-i cûdı lücce-i Ǿummân idüp
Źerre-i nâçîz-i luŧfı neyyir-i raħşân ider

46

Bir tebessümle nigâh itse feżâ-yı Ǿâleme
Dâmen-i bâġ-ı cihânı pür-gül ü reyĥân ider

47

İtse gülzâra vezân bâd-ı semûm-ı ĥaşmeti
Gülleri âteş-zemîn ü gülşeni nîrân ider

48

Mâhdan mâhîye dek lerzân olur kevn ü mekân
Ol zamân kim tîġ-ı ķahrın ħışm ile Ǿuryân ider

49

Ķaŧre-bâr itse seĥâb-ı ĥüsn ü ħulķ-ı pâkini
Şûre-zâr-ı dehri reşk-i ravża-i rıđvân ider

50

Ħüsrevân-ı dehre bir dem itse cârî emrini
Bâr-gâh-ı Ǿadline İskender'i der-bân ider

51

Seyr-i bâġ u gülşeni nehy itse çeşm-i düşmene
Şâħ-ı verdi şekl-i tîr u ġoncayı peykân ider

52

Ħıżr-ı ĥıfžın eylese sâķî meźâķ-ı Ǿâşıķa
Çarħ-ı câm-ı mevt śunsa çeşme-i ĥayvân ider

53

Şâh-ı refref-dergehâ Ǿarş-âsitân şâhen-şehâ
Ey ki rû-mâl-i deriñ Rûĥu'l-ķudüs her ân ider

54

Sensin ol kim yâ Resûlallâh yoluñda ümmetiñ
Tek hemân maķbûlüñ olsun cânların ķurbân ider

55

Sensin ol faħr-i cihân kim vaśf-ı źât-ı pâkiñi
ŞâǾirân-ı pür-hüner dîvânına Ǿünvân ider

56

Midĥatiñde nâle-senc olsa Ǿaceb mi kilk-i ter
Gülşeni yâd eyledikçe Ǿandelîb efġân ider

57

ǾÖmrüm oldukça nola meddâĥıñ olsam Ǿâķıbet
Feyż-i naǾtıñ ŧabǾımı hem-rütbe-i Hassân ider

58

Hep bu feyż-i naǾt-ı pâkiñdir ki eşǾârım gören
Âferîn-ħânım olup śad-gûne istiĥsân ider

59

ŦabǾına imdâd iderse feyż-i elŧâfın Nâžîm
Midĥatiñde bir deġil böyle niçe dîvân ider

60

Besdir ey ħâme yeter şimden girü taśdîǾi ķo
Ol şeh-i Ǿâlem bizim de gönlimiz şâdân ider
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61

Tâ ki feyż-i Ǿaşķı Ǿuşşâķıñ sirişk-i çeşminin
Her kemîne ķatresin bir lücce-i Ǿummân ider

62

Śad-śalât olsun revân-ı pâkine śubĥ u mesâ
Bendegâna tâ ki luŧfnn Îzid ü Yezdân ider

63

Śad-selâm olsun o şâhıñ rûĥına leyl ü nehâr
NaǾt-gûyân tâ ki vaśfın defter-i destân ider

18 (T: 36a, R: 36a, A: 30a) (MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün)
1
Vücûd-ı enbiyâ tesbîĥ-i dür gibi ser-âmeddir
O tesbîĥe imâme gevher-i źât-ı Muĥammed'dir
2

Nola olsa o tesbîĥe imâme ol dür-i yektâ
Ki mecmûǾ-ı rusülden enbiyâdan źâtı müfreddir

3

Tecellî ideli nûr-ı aĥad burc-ı hüviyyetden
O nûruñ cilve-gâhı ŧavķ-ı çeşm-i mîm-i Aĥmeddir

4

Kemândâr-ı maķâm-ı ķâbe ķavseyn Aĥmed-i muħtâr
Ki tîr-i ķaśdınıñ ser-menzili âmâc-ı maķśaddır

5

Ħıdîv-i taħt-gâh-ı lî-maǾallâh seyyidü'l-kevneyn
Ħudâvend-i leǾamrük-efser ü levlâk-mesneddir

6

Ĥarîm-i ķurb-ı Ĥaķ maĥrem-sarây-ı sırr-ı Sübĥânî
Ki miĥrâb-ı deri cân-ı Ǿibâdullâha maǾbeddir

7

Risâlet efseri ber-ser nübüvvet ħilǾati der-ber
Şeh-i mülk-i beķâdır pâdişâh-ı taħt-ı sermeddir

8

O yektâ Ǿâlem-ârâ şeh-süvâr-ı mülk-i lâhûtuñ
Felek çevgân-ı fermânında bir gûy-ı zeberceddir

9

O dânâ-yı ledün ders-i debistân-ı kemâlâtıñ
Ĥużûr-ı Ǿizzetinde Ǿaķl-ı evvel ŧıfl-ı ebceddir

10

O kim ins ü melek gerden-be-ŧavķ-ı ĥükmidir ĥâlâ
Zemîn ü âsumânda emri fermân-ı müǿekkeddir

11

O ħurşîd-i kemâle źerre-i nâçîz olan nâķıś
Ķamerden ŧâliǾi saǾd âfitâb-ı baħtı esǾaddır

12

Sevâd-ı aǾžam-ı Ǿaşķı o maĥbûb-ı ilâhîniñ
Kenâr-ı cûybâr-ı dilde bünyân-ı mümehheddir
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13

Maķâm-ı Sidre vü Refref ķudûmiyle müşerrefdir
Muķîm-i kürsî-i Ǿarş-ı mecîd ol źât-ı emceddir

14

Ezelden tâ ebed câhı ķabûl-i Ǿazl ü naśb itmez
Risâletle nübüvvet kişveri aña müǿebbeddir

15

Reh-i câh-ı celâlinde zemîn bir tûde-i kemter
Güźer-gâh-ı kemâlinde felek bir köhne künbeddir

16

Ġazâl-i ħâverî fitrâk-bend-i raħş-ı iclâli
Kemend-i ĥükmine nesr-i felek śayd-ı muķayyeddir

17

ǾAlîl-i derdiniñ bîmârı cân-ı Bû ǾAlî Sînâ
Dil-i dîvânegân-ı Ǿaşķı Eflâŧûn'dan erşeddir

18

Rıżâ-cûyân-ı emri dem-be-dem maķbûl ü müsteŝnâ
Ķażâ-pûyân-ı nehyi her ķadem merdûd-ı mürteddir

19

Dil-i deryâ-niŝârı mekrümetde yemden esħâ-ter
Kef-i gencîne-baħşı Ǿâŧıfetde kândan ecveddir

20

Turâb-ı ravżası iksîr-i devlet cân-ı maħlûķa
Ġubâr-ı kûyı kuĥl-i çeşm-i ervâĥ-ı mücerreddir

21

Hüveydâdır müdâm ehl-i şühûda cümle aǾmâya
Ki envâr-ı cemâl-i Ĥaķķ'a müstaġraķ o meşheddir

22

Nola śandûķa-i pür-feyżi olsa maŧlaü'l-envâr
Tecellî-i ilâhî nûrına mažhar o merķaddir

23

Zemîne žılli düşmez nûrdan ħalķ eylemiş Allâh
Riyâż-ı Yeŝrib ü Baŧĥâ'da bir serv-i sehî-ķaddir

24

Ħıyâbân-ı risâletde gülistân-ı nübüvvetde
Sehî-ķad gül-Ǿiźâr u lâle-ruħsâr u semen-ĥaddir

25

Nola dil-bestesi hep enbiyâ vü mürselîn olsa
Ǿİķâl-i Ǿaķl-ı Rûĥu'l-Ķuds o gîsû-yı müceyyeddir

26

Meşâm-ı cân-ı eşbâĥ dimâġ-ı râĥat-ı ervâĥ
Şemîm-i ĥüsn ü ħulķıyla muǾanberdir muǾavveddir

27

Nübüvvetle muśayķal seyf-i meslûl-i ilâhîdir
Ne tîġ-ı ġamġama beñzer ne şemşîr-i mühenneddir

28

Ķabûl itmezse ĥükm-i daǾvetin çevgân-ı ķahrıyla
Ser-i düşmen miŝâl-i kûy-ı sîle-ħorde-i reddir
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29

O şâhıñ rehber-i emriyle Ǿazm-i rezm iden ġâzî
Livâ-yı Ǿavn ü tevfîķiyle manśûr u müǿeyyeddir

30

Ħalel bulmaz şühûr ile sinîn olsa güsiste-târ
Nižâm-ı şerǾ-i Ǿâlem-gîri kim tâ-ĥaşr mümteddir

31

Ķıyâmet ķopsa vîrân olsa Ǿâlem maĥfil-i şerǾi
Teźelźülden müberrâ beyt-i maǾmûr-ı müşeyyeddir

32

Penâh itse nola cân u dil-i mažlûm-ı ġam-dîde
Ħiśâr-ı ĥıfžı kim žulm ü sitem Yeǿcûcına seddir

33

Nola ĥallinde Ǿâciz olsa Ǿaķl-ı cevher-i evvel
Hümâyûn-nâme-i evśâfı bir metn-i muǾaķķaddır

34

Cihân-ı vaśfı olmaz Ǿaķl ile idrâk ile maĥśûr
Ezel âġâzdır aña ebed encâm-ı serĥaddir

35

Süŧûr-ı ĥarf evśâfında şeb dûde şafaķ laǾli
Felek levĥ-i zer-efşân noķŧa encüm mâh tevǿemdir

36

Edâ-yı vaśf-ı pâkinde şeker-pâşân-ı güftârıñ
Maķâli ŧaǾne-dâd-ı leźźet-i ķand-i ŧaber-zeddir

37

Ħudâvendâ ķabûl eyle Nažîm'iñ tuĥfe-i naǾtın
Egerçi midĥatiñde nice dîvânlar mücelleddir

38

Ümîd oldur ola cây-ı penâhı köhne Ǿiśyândan
Binâ-yı vaśf-ı źâtıñda bu bir ŧarĥ-ı müceddeddir

39

ǾAded yoķ cürmine Ǿâśî ķuluñdur yâ Resûlallâh
Velî Ǿafvıñ seniñ luŧf-ı ilâhî gibi bî-Ǿaddir

40

Yüzin dergâhıña sürdük de envâǾ-ı taĥiyyatla
Murâdı ĥażretiñden müjde-i ĥarf-i ħoş-âmeddir

41

Ķabûl eyle temennâsın gedâ-yı âsitânıñdır
Anı redd eyleme şâhım eger nîk ü eger beddir

42

Civâr-ı Ǿizzetiñde her gedâ kim mihmânıñdır
Ser-â-pâ cürm ise ħuld-ı berîn içre muħalleddir

43

O kim ħâk oldı râh-ı ĥasretiñde bâliş-i nâzı
Ser-i zânû-yı ĥavrâdır sitebraķ ferş-i maķǾaddır

44

NuǾût-ı enbiyâ vü mürselîn tesbîĥ-i lüǿlüǿ-vâr
Dem-â-dem tâ ki efvâh-ı ħalâyıķda zebân-zeddir
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45

Ola dergâhıña her demde śad-silk-i dürûd ihdâ
Miŝâl-i sübĥa-i dür sübĥa tâ kim zîb-i her yeddir

19 (T: 37b, R: 37a, A: 26a) (FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
Ey ĥarîm-i ħâś-ı bezm-i ruǿyet-i perverdigâr
Vech-i Ĥaķķ'a źâtı hem âyîne hem âyîne-dâr
2

Noķŧa-i cîm-i celâl-i Ǿizzeti kevn ü mekân
Ħalķa-i devri muĥîŧ-i Ǿâlem-i mürde hezâr

3

Manśıb-ı ķadr ü kemâli ber-mezîd ü müstedâm
Kişver-i câh-ı celâli pür-müşîr ü müsteşâr

4

Ħâk-rûb-ı bârgâhı şeh-per-i Kerrûbiyân
Ħâdim-i dergâhı Rûĥu'l-Ķuds'dür leyl ü nehâr

5

Sâkinân-ı ravża-i Ǿâlem-penâhı ins ü cân
ǾÂkifân-ı KaǾbe-i dergâhı ervâĥ-ı kibâr

6

Dûstân-ı ķadr ü iķbâli Ǿazîz ü ser-bülend
Düşmenân-ı Ǿizz ü iclâli źelîl ü ħâr u zâr

7

Rîze-seng-i âsitânı gevher-i tâc-ı mülûk
Cevher-i iksîr ile ħâk-i ĥarîmi hem-Ǿayâr

8

Mîhmân-ı mîzbân-ı luŧfı sulŧân ü gedâ
Ĥamd-ħân-ı ħân-ı cûdı pîr ü ŧıfl-ı şîr-ħâr

9

Ħoş-nişîn-i süfre-i inǾâmı cân-ı ħâś u Ǿâm
Dâne-çîn-i ħırmen-i iĥsânı murġ u mûr u mâr

10

ŦabǾ-ı feyż-âŝârına bir źerre ħurşîd-i münîr
Dest-i gevher-bârına bir ķaŧre emvâc-ı biĥâr

11

Kâse-şûy-ı maŧbaħ-ı cûdı şeh-i Faġfûr u Çîn
Cebhe-sây-ı bâb-ı luŧfı pâdişâh-ı kâm-kâr

12

Bûstân-ı rifǾati bir bâġ-ı bî-ħâr u ħazân
Gülsitân-ı Ǿizzeti bir ravża-i her dem bahâr

13

Nûr-ı Ǿafvı meclis-i râĥat-fürûz-ı ehl-i ħuld
Berķ-i ħışmı ħırmen-i ârâm-sûz-ı ehl-i nâr

14

Bezm-i esrâr-ı ilâhîde nedîm-i nükte-dân
Mekteb-i Ǿilm-i ledünde ħâce-i ĥikmet-şiǾâr

15

Gevher-i genc-i Ǿulûm-ı evvelîn ü âħirîn
Lücce-i taĥķîķde yek-dâne dürr-i şâh-vâr
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16

ǾÂlim-i Ǿilm ü ĥikem kevn ü mekân-ı maǾrifet
Ķulzüm-i zeħħâr-ı esrâr u yem-i Ǿirfân-niŝâr

17

Sebze-zâr-ı ĥükmine şefķat nesîm-i rûĥ-baħş
Şâħ-sâr-ı raĥmine Ǿafv u şefâǾat berg ü bâr

18

Bâr-gâh-ı Ǿazmine naśrun min-Allâh sâyebân
Sâyebân-ı rezmine fetĥ ü žafer naķş u nigâr

19

Rehber-i tevfîķ der-pîş ü hidâyet der-ķafâ
Cünd-i furśat der-yemîn ü ceyş-i nuśret der-yesâr

20

Leşker-i nuśret-şiǾârı dest-ber-tîġ-ı ŝebât
Düşmen-i nâ-pâydârı pây-der-râh-ı firâr

21

Tîr-i tîz-i rezminiñ âmâcıdır rûz-ı maśâf
Ser-be-ser olsa eǾâdî Rüstem ü İsfendiyâr

22

Đarb-ı kûpâl-ı ķader rûz-ı ķażâ peygârıdır
Kâr-ı ħaśmı zâr iden hemvâre vaķt-i kâr-zâr

23

Źâtını iķrâr iden mıśr-ı dü-Ǿâlemde Ǿazîz
Ķadrini inkâr iden iki cihânda ħâk-sâr

24

İştiyâķ-ı Ǿârıżıyla ĥasret-i ebrûları
Mihri ser-germ eylemiş mâh-ı nevi ķılmış nizâr

25

Ol dü-ebrû iki bismillah ħaŧ-ı reyĥân ile
Vech-i pür-envârı bir muśĥafdır âyet ber-kenâr

26

ǾAşķ-ı Ǿâlem-sûzı eşyâya sirâyet itmese
Her ser-i dâġında göstermezdi bir aħker enâr

27

Berķ-ı cân-teǿŝîr-i derd-i Ǿaşķı sârî olmasa
Sûz-ı dil ižhâr idüp yanmaz yaķılmazdı çenâr

28

Maĥmidet-ħân-ı śıfâtı mih-terîn ü kih-terîn
Midĥatinde pîr ü bernâ pey-Ǿinân-ı iħtiyâr

29

Vaśf-ı źâtıyla geçen her dem ĥayât-ı câvidân
NaǾt-ı pâkiyle olan her bir nefes Ǿömr ü diyâr

30

Devĥa-i medĥinde śad-gûne naġamla nâle-senc
Gülşen-i evśâfında bülbül benim gibi hezâr

31

Nâme-i şânında Ǿünvân raĥmeten li'l-Ǿâlemîn
Pâdişâh-ı Ǿarş-mesned Ħüsrev-i Refref-süvâr
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32

Ķurretü'l-Ǿayn-ı rusül nûr-ı dü-çeşm-i enbiyâ
Mefħar-i Ǿâlem vücûdı kâǿinâta iftiħâr

33

Seyyidü'l-kevneyn ħâtmü'l-enbiyâ ħayrü'l-beşer
Dâver-i Ǿâlî-güher şâhen-şeh-i vâlâ-tebâr

34

Ǿİllet-i maǾmûre-i kevn ü mekân kim olmada
Ķaśr-ı dîn erkân-ı şerǾ ile metîn ü üstüvâr

35

Şehriyâr-ı Ǿâlem-i lâhût kim ervâĥ-ı ķuds
Śayd-gâh-ı kibriyâsında dem-â-dem cân-sipâr

36

Aĥmed-i mürsel Muĥammed Muśŧafâ maĥbûb-ı Ĥaķ
Nâzenîn-i bezm-i ħâśu'l-ħâś-ı ķurb-ı Kird-gâr

37

Ey ħudâvend-i ħudâvendâ ki dâǿim itmede
Pâdişehler dergehinde Ǿarż-ı źüll ü iftiķâr

38

Ol şehiñ ħân-ı nevâlinde Süleymânlar ŧufeyl
Anda sîmurġa meges deñli olunmaz iǾtibâr

39

Ol şeh-i kevn ü mekânıñ maŧbaħ-ı iclâline
Bir ķara ķulluķcıdır sulŧân-ı mülk-i Zengibâr

40

Śanma encümle şafaķ olmış Ǿaraķ-rîz-i ĥicâb
Âsumânı âsitân-ı ķadri itmiş şerm-sâr

41

Ħân-ı śıdķ u Ǿadl ü ĥilm ü Ǿilmine mihmân olup
Oldı Bû Bekr ü ǾÖmer ǾOŝmân u Ĥaydar çâr-yâr

42

Şâh-bâz-ı himmeti çengâl-i istiġnâsına
Murġ-ı zerrîn-bâl-i ħurşîdi ider almakda Ǿâr

43

Şarķ u ġarb ola mülâķî ķuvvet-i temkîn ile
Sîne-i rûy-ı zemîne olsa ĥükmi pâ-niŝâr

44

Maĥmil-i ķadr ü vaķârında taĥammülden ķalup
Çekmeye heft-üştür-i eflâk eger olsa ķaŧâr

45

Olalar taĥte'ŝ-ŝerâda gâv u mâhî mużŧarib
Olsa ger fevķa'l-Ǿalâda sâye-endâz-ı vaķâr

46

Emri nehy itse şiķâķ-ı beyn-i eżdâdı eger
Kâm-ı câna eyleye zehr-âbı âb-ı ħoş-güvâr

47

Şerbet-i ümmîd ü bîm-i luŧf u zehr-i ķahrıdır
Hûş-yârı eyleyen mestâne mesti hûş-yâr
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48

Ķahramânı bâd-ı ħışm u ķahrı eyler nâ-tüvân
Bir meges imdâd-ı luŧfuyla olur Ǿankâ-şikâr

49

Ĥaķķ-ı cârı ĥaşre dek cârî iderlerdi eger
Devr-i Ǿadlinde olaydı şîr ü cîrân hem-civâr

50

Bir żaǾîfe taķviyet-baħş olsa raĥm ü şefķati
Gelmeye seng-i felâħanda zücâca inkisâr

51

Kâm-ı ħalķ-ı her dü-Ǿâlem dem-be-dem ħoş-bûydur
Nefħa-i gülzâr-ı aħlâķı bulaldan intişâr

52

Sâķî-i ĥıfžı bisâŧ-ı Ǿömri tertîb eylese
Bir daħi olmazdı câm-ı zindegânîde ħumâr

53

Lî-maǾallâh gülsitân Yâ-sîn ü Ŧâ-hâ bûstân
Ey nihâl-i bâġ-ı levlâk ü leǾamrük şâħ-sâr

54

Sensin ol nûr-ı hidâyet pertev-i bezm-i yaķîn
CemǾ-i şemǾiñ enbiyâ vü mürselîn pervâne-vâr

55

ǾÖmrüm olduķça seniñ seyyâĥ-ı deşt-i naǾtıñam
Oldum ol śaĥrâda ĥâlâ cân u dilden bî-ķarâr

56

ǾAcz ile noķśân ile bir źerre-i nâçîz iken
Gün gibi vaśf-ı kemâlâtıñda buldum iştihâr

57

Gûne gûne ĥulle-bâf-ı kâr-gâh-ı feyżdir
Bikr-i endîşem ķabûl itmez cihâz-ı müsteǾâr

58

Keyf-i śahbâ-yı ħayâl-i dil-keşim bî-derd-i ser
Bâde-i cân-baħş-ı nažm-ı âb-dârım neşve-bâr

59

Bu ķaśîdem midĥatiñde ravża-i iħlâśdır
Levn-i ezhârında ne reng-i ħazân ne bîm-i ħâr

60

CâmiǾ-i vaśfıñda her saŧr-ı beyânım çekdi śaf
Ħâme-i maǾnâ-śarîrim eś-śalâ-ħân-ı menâr

61

Bâġbân-ı nažm olaldan tâ ki cânım tendedir
Bâġ-ı naǾtıñda ola mîzâb-ı kilkim âb-yâr

62

Dem-be-dem eyler mükerrer sükker-i evśâfıñı
Ŧûŧî-i nuŧķum benim bilmez ne Mıśr u Ķandehâr

63

Ħaydar-ı kerrâr-ı meydân-ı ŝenâ-yı źâtıñım
Esb-i ŧabǾım Düldül-i çâlâk ħâmem Źü'l-fiķâr
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64

Maĥfil-i vaśfıñda istiĥsân idersem pâyını
ŦabǾıma dinse revâ Ĥassân-ı devr-i rûzgâr

65

Vaśf-ı źâtında yeter bir noķŧasın itseñ ķabûl
Şâhid-i güftârıma lâ-büdd ola ħâl-i Ǿiźâr

66

Evc-i medĥinde ķalup pervâzdan oldı henüz
Murġ-ı ŧabǾım âşiyân-gîr-i ĥażîż-i iǾtiźâr

67

ǾÂcizâne isterim maķbûl-i dergâhıñ ola
Lâyıķ-ı şânıñ degil gerçi bu nažm-ı yâdigâr

68

Zîb-i destâr-ı ķabûl it luŧf idüp redd eyleme
Eyledim dergâhına bu berg-i sebzi ber-güzâr

69

Yâ Nebiyyallâh ne ĥaddimdir ŝenâ-yı ĥażretiñ
Ola vaśfında Süleymân mûrdan bî-iǾtibâr

70

Bendeñe ħalŧ-ı kelâm itdirdi sevdâ-yı sivâ
Âdemi muħtel-demâġ eyler suǾûd itse buħâr

71

Yâ Resûlallâh meded pest itdi ķadrim bî-kesi
Gerçi dirler gevhere gerd-i yetîmî der-ĥiśâr

72

Görme erzânî Süleymân bârgâh-ı nažm iken
Çeşm-i baħtım çeşm-i mûr-ı nâ-tüvândan teng ü târ

73

Nûr-ı ħurşîd-i cemâl ü bâ-kemâliñ Ǿaşķına
Eyleme ben źerreñi bî-ŧâliǾ ü nâ-baħtiyâr

74

Ravża-i ümmîdim olsun pür gül-i maķśûd ile
Bâġ-ı ĥırmân itmesün lâle-sitânı ıżŧırâr

75

Vaśf-ı kûyuñda yine bir nev gazel ŧarĥ eyleyüp
Şâhım itdim Ǿarż-ı ĥâl-i dergeh-i devlet-medâr

76

Ey nesîm-i dergehiñ Ǿıŧr-ı dimâġ-ı her diyâr
Ħâk-i kûyuñ nefĥa-rîz-i nâfe-i müşg-i Tatâr

77

Tâb-ı mihriñle dem-i âħir ola cân vireniñ
Pertevi tâ śubĥ-ı maĥşer nûr-ı ķandîl-i hezâr

78

ǾAşķ-ı cân-sûzuñla nerm eyle dil-i fûlâdımı
Her dü-çeşmimden dökülsün eşk-i ter gibi şerâr

79

Bir işâret ola ķurb-ı âsitânından diyü
Yolda ķaldı ħalķa-i der gibi çeşm-i intižâr
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80

Dilde fikrin cilve-güsterdir ħayâliñ dîdede
ǾÂşıķ-ı dîdârıñım şâhım nihân u âşikâr

81

Śayķal-ı mihriñle eyle tâb-dâr u müncelî
İtmesün gerd-i sivâ mirǿât-ı ķalbim pür ġubâr

82

Yâ nebî tenhâ-nişîn-i ġâr-ı Ǿiśyânım henüz
Ben ġarîbe Ǿafvıñı yâr it be-ĥaķķ-ı yâr-ı ġâr

83

ǾÂśiyân-ı ĥaşre hengâm-ı şefâǾat ben daħi
ǾAfvıña ümmîd-vârım luŧfuña ümmîd-vâr

84

Ĥâźıķ-ı luŧfuñ meger merhem-resân-ı zaħm ola
Nîş-i Ǿiśyân eyledi cân u dil-i zârıñ figâr

85

İtdi âvâre hevâ-yı maǾśiyet cân u dilim
Şâhbâz-ı Ǿafvıña olmazsa vâveylâ düçâr

86

Ħâne-ber-dûş-ı hevâyım çün ĥabâb-ı câm-ı mey
Nehb-i śahbâ-yı hevesle oldı Ǿaķlım târumâr

87

Zîver-i silki ķabûl it gûş-ı câna ķudsiyân
Eylesün medĥiñde bu dürr-i Nažîm'i gûş-vâr

88

Besdir ey ħâme yeter taŧvîl-i güftâr eylediñ
Muħtaśar eyle kelâmıñ oldı maŧlûb iħtiśâr

89

Eyleye śunǾ-ı nesîc-i kâr-gâh-ı kün-fe-kân
ĦilǾat-i eyyâma tâ kim śubĥ u şâmı pûd u târ

90

Rûĥına biñ ķâfile ceyş-i śalât olsun revân
Tâ olunca nüh-ķaŧâr-ı çarħ-ı begsüste mehâr

91

Keŝreti enfâs-ı maħlûķâtdan efzûn selâm
Dem-be-dem teslîm ü ihdâ ola tâ rûz-ı şümâr

92

Ümmeti olduķça gül-çîn ser-der-i bâġ-ı sürûr
Düşmeni olsun figâr-ı ħâr-zâr-ı ħârħâr

93

Źevķ-ı sûr-ı intiķâmıyla olup dilşâd ümem
Ħaśm ola her dem hezîmetle melûl ü sûgvâr

20 (T: 64b, R: 60a, A: 122b) (MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün)
1
Çemende seyr idenler ķâmetiñ serv-i çemân söyler
Görenler şîve-i reftârıñı âb-ı revân söyler
2

Ķıyâm-ı ķaddiñi dirler ķıyâmetden Ǿalâmetdir
Ħaŧıñdan baĥŝ idenler fitne-i âħir zamân söyler
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3

Meger rûĥ-ı revândır cümleten cism-i laŧîfiñ kim
Görüp taśvîr-i cân-baħşıñ ķıyâs itdim hemân söyler

4

Nola fikr-i mey-i laǾliñle sevdâ-yı viśâl itsem
Derûnında olan esrârı mest-i ser-girân söyler

5

Görünce sîneñi şevķ-i lebiñle oldı dil gûyâ
Baķup mirǿâte lâ-büd ŧûŧî-i şîrîn-beyân söyler

6

Yitürmüşdüm dili dâġ-ı ġamıñ taǾyîn idüp buldum
Kişi güm-kerdesin elbette bulsa bir nişân söyler

7

Felekde mâh-ı burc-ı ĥüsn iken hercâǿî kevkebsin
Seni hep söyleyen ey bî-vefâ nâ-mihribân söyler

8

Ħaber-dâr olmadıñ zâr-ı dilimden ey perî gitdi
Lisân-ı ġaybdan söyletseñ ammâ ol dehân söyler

9

Nigâh-ı tercümân-ı ĥâlidir dembeste-i Ǿaşķıñ
Saña ĥayretle her baķdıķça bir râz-ı nihân söyler

10

Zebân-ı ĥâl ider tefsîr iderse âyet-i Ǿaşķı
Ne gûş u hûş olur maĥrem ne bir ĥarfin lisân söyler

11

Degildir her kesiñ kârı bilür ŧabǾ-ı hünermendân
Bu gûne şiǾri söylerse Nažîm-i nüktedân söyler

12

Olup şeh-nâme-ħân-ı vaśf-ı Sulŧân Muśŧafâ ĥâlâ
Cihânda midĥat-i źâtıñ beyân eyler Ǿayân söyler

13

Kemâl-i maǾrifetle miŝli yoķ dirlerse gerçekdir
ŞecâǾâtde nažîri var diyen kimse yalan söyler

14

Cihânıñ Rüstem-i destânıdır ol ħüsrev-i ġâzî
Anıñ hengâme-i rezminde Rüstem dâstân söyler

15

Seħâda dest-i gevher-bârı ebr-i nev-bahârıdır
ǾAŧâda cûd-ı ŧabǾın söyleyenler baĥr ü kân söyler

16

İder gûş-ı girândan refǾ-i Ǿillet nuŧķ-ı cân-baħşı
İşâret eylese feyż-i ħiŧâbı bî-zebân söyler

17

Felekler âsitân-ı rifǾatinde kesb-i şân eyler
Melekler ħâdimân-ı bezmine Ǿâlî-mekân söyler

18

Zemîn ü âsumânı ŧutdı śîŧ-ı kûs-ı iclâli
Beşer rûy-ı zemînde âsumânda ķudsiyân söyler
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19

Nola dergâhınıñ çârûbına bâl-i hümâ dirsem
Görenler ŧâķ-ı vâlâsın felekle tevǿemân söyler

20

EşiǾǾa rîsmânlar aña mehce mihr-i Ǿâlem-tâb
O tâķ-ı zer-nigârın seyr idenler âsumân söyler

21

ǾAceb mi Ǿâlem itse vaśf-ı şemşîr-i ser-endâzın
Hemân ben söylemem peykârını ħalķ-ı cihân söyler

22

ǾAdûyı tîġ-ı ķahrı ķırdı nâm-ı Ǿâlem-ârâsın
Kimisi ķahramândır dir kimi śâĥib-ķırân söyler

23

Ricâlü'l-ġaybdır innâ fetaĥnâ-ħân-ı perħâşı
DuǾâ-yı seyf-i nuśret-cevherin kerrûbiyân söyler

24

Kefen ber-gerden ü şemşîr-i bürrân ber-dehen ĥâlâ
Hücûm-ı saŧvetinden düşmen-i dîn el-amân söyler

25

Delüp baġrın kesüp başın Ǿadûnuñ śaĥn-ı heycâda
Sinâna tîġ-ı bürrân tîġ-ı bürrâna sinân söyler

26

Ŧutuldı dest-bürd-i mevkibinden dilleri ħaśmıñ
Görenler heybetin hem pâdişeh hem ķahramân söyler

27

Zebûn-ı đarb-ı kûpâli ķaderle baĥŝ ider gûyâ
Zebân-ı tîġ-ı bürrânı ķażâ-yı nâgehân söyler

28

Olup cârî lisânından miyân-ı bezm ü rezminde
ǾAdûnuñ sergüźeştin hep o tîġ-ı der-miyân söyler

29

Ǿİnâdından Ǿadû inkâr iderse đarb-ı kûpâlin
Hemân çıķsun niyâmından o tîġ-ı cân-sitân söyler

30

Ġılâfında Ǿadûdan tîġı ķaśd-ı intiķâm eyler
Belî rüǿyâda lâ-büd bir kişi ķan dökse ķan söyler

31

ǾArabda nîzesi Hind ü ǾAcemde tîġıdır meşhûr
Kemân ü tîriniñ evśâfını Tâtâr Ħân söyler

32

Śadâ-yı tîr ü tîġ ü gürzi kûh-ı Elbürze dek gitdi
Degil şâh-ı ǾAcem şâhenşeh-i Hindûstân söyler

33

Aķın śalup śu gibi her ŧarafdan leşker-i Tâtâr
O şâhıñ ħaśmına yaħşı dimez lâ-büd yaman söyler

34

Nola düşnâm-ı telħ-ı zaħmına ŧâķat getürmezse
Zebân-ı rumĥ-ı rezmi düşmene ŧaǾna-zenân söyler
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35

Remîde itdi vaĥş u ŧayrı śît-i heybet-i cengi
Dilîrâne neberdin ĥaķ budur kim ins ü cân söyler

36

Cevâbın gönderir aǾdâya ŧopdan her suǿâlinde
Aña her ŧob-ı ejder-peyker ü âteş-feşân söyler

37

Ŝenâsın ol şeh-i manśûr-âyât ü žafer-ħayliñ
Ne deñlü olsa da Ǿâciz Nažîm-i nâ-tüvân söyler

38

Nevâ-perdâz olup âheng idince sâz-ı vaśfında
Degil mıżrâb-ı kilk-i ter elinde bir benân söyler

39

Ķomaz ol ħüsrev-i Ǿâlem meźelletde o nâ-kâmı
Olup ĥâl-i dilinden Ǿarż-ı ĥâli tercemân söyler

40

Elem çekme seniñ de maŧlabıñ ey dil olur ĥâśıl
Murâdıñ neyse virdim dir o şâh-ı kâmrân söyler

41

Ħaŧâlardan emîn itsün vücûdın ĥażret-i Mevlâ
Benim gibi duǾâ-yı devletin pîr ü cüvân söyler

21 (T: 65b, R: 61a, A: 130b) (MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün)
1
Gelen seferden o şâhen-şeh-i mužafferdir
Ki raħşı aŧlas-ı çarħ üzre cilve-güsterdir
2

Şeh-i ķalem-rev-i tevfîķ Ħân Selîm Girây
Delîli Ĥıżr-ı žafer pîş-revi peyemberdir

3

Süm-i semendine gerdûn iderse pây-endâz
Ķumâş-ı zerkeş-i mihr-i münîri aĥķardır

4

Hilâl-i mûzesine naǾlçe-i peren kebkeb
Meger ki naǾl-i süm-i raħşı mâh-ı enverdir

5

Ķırup geçürdi Ǿadû-yı Ǿanûdı şemşîri
Yine bu müjde-i nev nuśret-i mükerrerdir

6

Gülüp açılsa nola rûy-ı baħt-ı Ǿâlemiyân
Ki bu laŧîfe-i ġaybiyye ħande-âverdir

7

Yazup sitâyişini levĥ-i mihre kâtib-i çarħ
Yine bu maŧlaǾ-ı ŝânî ile ŝenâ-gerdir

8

Meger Selîm Girây Ħân şeh-i Sikenderdir
Ki ķande Ǿaŧf-ı Ǿinân itse Ĥıżr rehberdir

9

O şehsüvâr ki fetĥ ü žafer rikâbında
Berîd-i ġâşiye-ber-dûş iki birâderdir
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10

O ħayr-ı maĥż ki seylâb-ı tîġı Ǿâlemden
Hemîşe fitne-feşân-ı şerâre-i şerdir

11

O ķahramân-ı śaf-endâz kim hücûmıyla
Ne dem ki tefriķa-baħş-ı Ǿadû-yı ebterdir

12

Ķażâ kemân u ķader tîrdir ecel peykân
Şihâb nîze siper mihr ü mâh miġferdir

13

O felek-rân-ı muĥîŧ-i ġazâ ki śubĥ u mesâ
Rikâbı zevraķ-ı nuśretde iki lengerdir

14

O śaf-şikâf-ı ġuzâtıñ o şâh-ı ġâzîniñ
Gülâb u müşgle ħâk-i rehi muħammerdir

15

O püşte püşte olan ħâk-i reh-güźârında
Ķudûmı feyżi ile tûde tûde Ǿanberdir

16

Ħudâygân-ı cihân pâdişâh-ı Ǿâlemiyân
Ħıdîv-i dehr ħudâvend-i heft kişverdir

17

Ķażâ tüvân ü ķader-zûr śaf-der-i devrân
Veġâda Ħamza-neberd ü ġazâda Ĥaydardır

18

Dilîr-i deşt-i ġazâ śaf-şikâf-ı śaĥn-ı meśâf
Ħıdîv-i ķalǾa-güşâ pâdişâh-ı śaf-derdir

19

Felek serîr kevâkib ĥaşem hilâl Ǿalem
Ķamer rikâb şeh-i âfitâb efserdir

20

Revâķ-ı maǾdeleti kesr-i ŧâķ-ı Kisrâdır
Ķuśûr-ı menzileti reşk-i ķaśr-ı Ķayserdir

21

Miyân-ı Ǿazmine zerrîn kemer ki Cevzâdır
Hilâl-i çarħ o zerrîn kemerde ħançerdir

22

Nižâm-ı mülk ü milelde ħıdîv-i Sencer-fer
Umûr-ı dîn ü düvelde sütûde serverdir

23

Celâli naǾline ŧâs-ı sîm ü zer meh ü mihr
Sitâre câm u felek ķubbe-i müdevverdir

24

Bisâŧ-ı bezmine ħurşîd def felek deffâf
Ĥarîm-i ħâsına nâhîd çengî duħterdir

25

Ġulâm-ı ĥalķa-be-gûş-ı deri şeh-i faġfûr
Gedâ-yı bârgehi Keyķubâd u Sencerdir
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26

Mekârim ile saħî pâdişâh-ı cûd-endîş
MaǾârif ile şehen-şâh-ı nükte-perverdir

27

Meĥâsin ile ħudâvend-i merĥamet-güster
TevâżuǾ ile ĥalîm ü selîm dâverdir

28

Niçe Ķubâd u Ferîdûn derinde çârû-keş
Niçe Sikender ü Dârâ o derde çâkerdir

29

Ħuceste-maķdem ü ferħunde-fer hümâyûn-baħt
Küşâde ŧâliǾ ü iķbâl yâr u yâverdir

30

Serîr-i salŧanata ħüsrev-i melek-manžar
Sipihr-i şevkete ħurşîd ü mâh-peykerdir

31

Cihân-ı maǾdeletinde ħalâyıķ âsûde
Zamân-ı mekrümetinde gedâ tüvân-gerdir

32

MuŧîǾ-i ħüsrev-i emri gürûh-ı Ǿâlemiyân
Musaħħar-ı şeh-i fermânı baĥr ile berdir

33

Gedâ-yı maŧbaħ-ı iclâli cân-ı Keykâvus
Ŧufeyl-i ħân-ı nevâli revân-ı CaǾferdir

34

Revâķ-ı kâħ-ı kemâlinde şems şemse-i zer
Hilâl bâb-ı celâlinde ħalķa-i derdir

35

ǾAbîr-i Ǿâŧıfetiyle cihâniyân ħoş-kâm
Buħûr-ı mekrümetiyle cihân muǾaŧŧardır

36

Türâb-ı bârgehi kuĥl-i çeşm-i âhû-yı Çîn
Ġubâr-ı şâh-rehi reşk-i müşg-i ezferdir

37

İder źelîli ser-efrâz sâye-i keremi
Ħuceste źât-ı hümâyûnı bir hümâ-ferdir

38

ǾAceb mi dehri Süleymân gibi muŧîǾ itse
Nigîn-i ĥükmüne ins ü peri musaħħârdır

39

Derinde sâǿil olup ķad-ĥamîde pîr-i felek
Elinde mihr ile mâh iki kâse-i cerdir

40

İdüp Ǿadâlet ile pîşe emr-i maǾrûfı
Rıżâ-yı Ĥaķda olup kârı nehy-i münkerdir

41

Miyân-ı meclis-i bâġ-ı bahâr-ı Ǿadlinde
Ħazân piyâle-keş-i dest-i verd-i aĥmerdir
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42

Nesîm-i nâmiye-i feyż-i cûd u luŧfından
Nihâl-i bâġ-ı emel dem-be-dem müŝemmerdir

43

Sümûm-ı bâdiye-i hevl-nâk-i ħışmından
Çenâr-ı baħt-ı Ǿadû nâr-ı ķahra mažhardır

44

O deñlü mütteĥid eżdâd devr-i ĥıfžında
Ki birbirine ķafâ-dâr âb u âzerdir

45

Zemîn basîŧ-i celâlinde tûde-i kem-ter
Sipihr ordu-yı câhında köhne çâderdir

46

Sipihr-i salŧanat ordusıdır ki her ŧopı
Dem-i celâl çeker heft-ser bir ejderdir

47

Bir âsumândır o nîlî oŧâķ-ı vâlâ-ŧâķ
Ki rîsmânı sütûnında ħaŧŧ-ı miĥverdir

48

Zehî o ŧâķ-ı muǾallâ revâķ-ı zer-kârı
Ki mehcesi Ǿalem-i âfitâba hem-serdir

49

ǾAceb mi burc-ı şerefden ŧulûǾ iderse müdâm
Ki kûy-ı tûġı saǾâdet-fürûġ-ı aħterdir

50

Derûn-ı şebde virir şuǾle şeb-çerâġ gibi
Fürûġ-ı mehce-i her tûġı günden ažherdir

51

Gören o tûġ-ı hümâyûnları ķıyâs eyler
Ki bâġ-ı nuśrete yer yer sehî śanavberdir

52

Şikâra çıķsa o encüm-sipâh u çarħ-mesîr
Dü-ŧabl-bâz aña mihr ü meh-i münevverdir

53

Tenezzül eylese naħcîr-gâh-ı gerdûnda
Kemîne śayd-ı kemendi ġazâl-i ħâverdir

54

ǾAceb mi eylemese nesr-i ŧâǿire raġbet
Degil kemendine şâyeste śayd-ı lâġardır

55

Peleng-i maǾreke bebr-i beyân-ı zûr-ı neberd
Künâmı bîşe-i tevfîķ olan ġażanferdir

56

Kümeyt-i rezmine nuśret ķuŧâs u fetĥ çelenk
Per-i hümâ-yı žafer efserinde şeh-perdir

57

Sipâh-ı Ǿazmine Ǿavn-i ilâh râh-nümâ
Livâ-yı rezmine cünd-i ricâl leşkerdir
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58

Hücûm-ı mevkib-i iclâli eyleyüp pâ-mâl
Memâlik-i ħuśamâ ħâk ile berâberdir

59

Ne semte olsa revân reh-nümûnı nuśretdir
Ne cânibe sefer itse žafer muķarrerdir

60

Śadâ-yı debdebe-i ŧabl u ķûs-ı rezminden
Felekde gûş-ı meh ü mihr dâǿimâ kerdir

61

Ġubâr-ı naǾl-i küreng-i žafer sipâhından
Derûn-ı tîre-i aǾdâ şikest ü muġberdir

62

Dıraħt-ı Ǿömr-i Ǿadû śarśılur şitâbından
Meger ki esb-i śabâ-seyri bâd-ı śarśardır

63

Tamâm-ı đarbet-i kûpâli itdi ħurd u şikest
Śınuķ ķırıķ yine ĥâl-i Ǿadû mükedderdir

64

Hücûm-ı mevce-i seylâb-ı tîġ-ı ķahrından
ǾAdû-yı münhezime cisr-i merg-i miǾberdir

65

Belâ sihâm-ı ķażâ sürǾatinde peykândır
Ecel ĥüśâm-ı ķader ķabżasında cevherdir

66

Belâ-yı nâzil iken ħaśma tîr-i ser-tîzi
Bürehne tîġ-ı sitîzi belâ-yı dîgerdir

67

Sipâh-ı saŧvetiniñ her biri dem-i perħâş
Hezâr Neyrem'i nerm eyleyen dilâverdir

68

Henûz đarb-ı Ǿamûduyla pür-şikest olalı
Vücûd-ı düşmene ħâk-i helâk-pisterdir

69

Ħıdîv-i dâd-gerâ dâverâ ki dergâhıñ
Revâķ-ı çarħ-ı felekden refîǾ ü ber-terdir

70

Bu irtifâǾ ile seyr eyleyen ķıyâs eyler
Kemîne ŧâķ-ı bülendi sipihr-i aĥđardır

71

Bu saŧvet-i zed ü bürd ile ey şeh-i ġâzî
Meger maĥall-i neberdiñ ķażâ-yı maĥşerdir

72

Ki bîm-i tîġ-ı celâliñle ħaśma rûz-ı meśâf
Ne fikr-i ĥâl-i peder ne püser ne mâderdir

73

Murâd-baħş o ħudâvend-i baĥr ü bersin kim
Ķapuñda ķul olana kâm-ı dil müyesserdir
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74

Yüzüm sürüp yeridir ben de ber-murâd olsam
O bârgâh benim de ķul olduġum yerdir

75

Ķuluñ Nažîm'i ķoma künc-i ġamda ħâk-âlûd
Egerçi gerd-i yetîmi ĥiśâr-ı gevherdir

76

Nigâh-ı şefķate şâyeste ķıl ķaśîdesini
Olursa mültefetiñ luŧflar keremlerdir

77

Zamân-ı salŧanatıñda hüner-verân içre
Ser-âmed-i şuǾarâdır süħanda eşǾardır

78

Ŝenâ-yı ĥilye-i źât-ı melek-śıfâtıñla
Bu nev ķaśîdesi şeh-nâme-i muśavverdir

79

Olursa mażhar-ı Ǿayn-ı Ǿinâyetiñ yeridir
Edâ-yı midĥat-i źâtıñda dilli defterdir

80

Beyân-ı vaśf-ı cemîliñde nažm-ı şîrîni
Biri birisine âġişte şîr ü şekkerdir

81

Nikât bâde-i şiǾrinde keyf-i rûĥânî
Beyân piyâle-i nažmında lây-ı sâġardır

82

Menâr-ı câmiǾ-i Ǿirfânda śavt-ı kilki ezân
Nevâ-yı nuŧķ-ı bülendi ħaŧîb-i minberdir

83

Çemen çemen gül-i her dem-bahâr-ı güftârı
Nesîm-i feyż-i ilâh ile tâze vü terdir

84

Cinân-ı maǾrifete âb-yârdır ķalemi
Bihişt-i dânişe nažmı zülâl ü kevŝerdir

85

Cerîde-i eŝeri dil-pesend-i Ǿâlemiyân
Śaĥîfe-i hüneri dehre kâġıd-ı zerdir

86

Sevâd-ı nüsħa-i şiǾri büt-i siyeh-çerde
Beyâż-ı śafĥa-i nažm-ı teri semenberdir

87

Nigâh-ı bâriķa-çîn-i süŧûr-ı eşǾârı
Meger ki nûr-ı siyeh aña târ-ı mısŧardır

88

Elinde murġ-ı kef-âmûz-ı ħâme-i dil-keş
Ŧavâf-ı KaǾbe-i maǾnâ iden kebûterdir

89

Revân olursa revâdır cihâna âb-ı ĥayât
Ki lûledir ķalemi çeşme-sârı miĥberdir
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90

O ķahramân-ı hünerdir ki ķarşusında ĥasûd
Süħanda şîr-i jiyân olsa da muĥaķķârdır

91

Ŧaķınsa ħançer-i mirrîħi ĥükmini viremez
Ĥasûd olursa züħal-pâye naħs-ı ekberdir

92

Ne vech ile ide iŝbât-ı müddeǾâ ĥâsid
Ki śafĥa-i süħanı ĥüccet-i müzevverdir

93

Sitâyişiñde Ǿalâ-raġm-ı müddeǾî bu ġazel
Bu silk-i nažm-ı leǿâlî-nižâma zîverdir

94

Bu ķaŧre ķaŧre ki ħûn-âb-ı dîde-i terdir
Ġamıñla her biri bir dâġ-ı derde aħkerdir

95

Görünce gûşe-i çeşmiñde ħâliñi didiler
ǾAlîye beñzer o Ǿaynı ile bu ķanberdir

96

Olup niķâb-ı ruħuñ gizli dîn ŧutar cânâ
Meger ki kâkülüñ âteş-perest-i kâferdir

97

Derûnda derd-i ġamıñ dürlü dürlü mudġamdır
Göñülde fikr-i ruħuñ gûne gûne mużmerdir

98

Buħûr-ı âhı nola yaķsa ey perî-sîmâ
Derûn-ı sûħte kim daǾvetiñde micmerdir

99

Göñül saña nola şâhım śunarsa âyinesin
Gedâ-yı ĥüsnüñ olan maġribî ķalenderdir

100

Yaķarsa dil nola dâġ üzre dâġ derdiñle
Gül-i şüküfte-i gülzâr-ı Ǿaşķ ķatmerdir

101

Nažîm buldı nihâyet ķâśîde vü ġazeliñ
DuǾâya başla duǾâ Ǿâdet-i süħan-verdir

102

Hemîşe tâ ki seferden gelüp şeh-i ġâzî
Serîr-i devlet ü Ǿizzetde cilve-güsterdir

103

Sipâh-ı ħaşmeti manśûr olup mužaffer ola
ǾAdû hemîşe ki maķhûr olup müdemmerdir

104

İde ķıyâmete dek sâyesinde ħalķ ĥužûr
Nihâl-i Ǿadli ki bâġ-ı cihânda ǾarǾardır
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22 Ķaśîde Berây-ı Selîm Girây Ħân44
(T: 68b, R: 64a, A: 132b)
(MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün)
1
Devletle bir maķâma seferden ki ħân gelür
Gûyâ füsürde ķâleb-i bî-rûĥa cân gelür

44

2

Ħurremdir ol zemîn ki ķudûmıyla dem-be-dem
Aña hezâr ġam ile varan şâd-mân gelür

3

Câm-ı bilûrı revzeniniñ mihr ü mâh olur
Bir ķaśra kim o şâh-ı felek-âsitân gelür

4

Nesr-i felek düşer süm-i pây-ı semendine
Bir śayd-gâha kim o şeh-i kâmrân gelür

5

Ķaśd eylese Ǿuķâb-ı sipihri şikâr ider
Fitrâk-i bendi olmaġa şîr-i jiyân gelür

6

Śad müjde ol diyâra ki teşrîf idüp anı
Bir böyle ħân-ı Ǿâdil ü Ǿâlî-mekân gelür

7

Ĥâcî Selîm Girây Süleymân-şükûh kim
Dergâhınıñ ziyâretine ins ü cân gelür

8

Ol ķıble-i murâd ki Beytü'l-Ĥarem gibi
Rû-mâle âsitânını ħalķ-ı cihân gelür

9

Ol śaf-der-i yegâne ki cünd-i ricâlle
İmdâd-i ħayl-i rezmine kerrûbiyân gelür

10

Dehriñ veliyy-i niǾmeti ħân-ı kerîm kim
Yaġmâ-yı ħân-ı cûdına yaħşı yamân gelür

11

Efrâsiyâb-ı Ǿaśr ki bezm-i nevâline
Ħuddâmı olmaġa nice Cemşîd-şân gelür

12

İskender-i zamâne ki bâb-ı celâline
Der-bânlıķ itmege nice Dârâ-nişân gelür

13

İsfendiyâr-ı maǾreke Nîrem-neberd kim
Meydânına ne Rüstem ü ne Ķahramân gelür

14

Heybetle Rüstemâne hirâs-ı Ǿadû içün
Meydân-ı rezme kim o cihân-pehlevân gelür

15

Ŝevr-i sipihre gürzi doķunsa ķażâ ile
Çâķ üstüħân-ı gâv-ı zemînden fiġân gelür

Başlık, A nüshasından alınmıştır.
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16

Ħâķân-ı nükte-dân ki alur bâc-ı midĥati
Bender-geh-i ŝenâsına kim kârvân gelür

17

Olmaz edâ-yı nâme-i evśâfı ĥaşre dek
Bu bezme gerçi kim nice şehnâme-ħân gelür

18

Ķaśr-ı riyâż-ı câhını seyr iden âdeme
Her cânibi nümûne-i bâġ-ı cinân gelür

19

Ħurşîd ħâk-i dergehine cebhe-sây olur
Taķbîle rîze-seng-i rehin ferķadân gelür

20

Bezl-i keremde dest-i güher-pâşı baĥr olur
Hengâm-ı cûd ayaġına maĥśûl-i kân gelür

21

Ķande Ǿazîmet itse žafer hem-riķâb olur
ǾAvdetde Ĥıżr-ı nuśret ile hem-Ǿinân gelür

22

Ħâśiyyet-i kelâm-ı revân-baħşıdır ki hep
Bir pîr varsa meclisine nev-cüvân gelür

23

Mîr ü gedâ nevâle-i cûdıyla muġtenem
Ĥurrem o mîz-bân ki aña mîhmân gelür

24

Bir dil ŧutulsa gelse ĥużûr-ı şerîfine
Lerzân olur dili ŧutulur bî-zebân gelür

25

Şemşîr-i tîz ü tîr-i sitîzinden ol şehiñ
Her gûşeden śadâ-yı amân el-amân gelür

26

Bindikçe raħşa Ǿarśa-i rezm içre gûyiyâ
Sîmurġ-ı kûh-ı Ķâfla śâĥib-ķırân gelür

27

Rûz-ı meśâf tefriķa-baħş olsa düşmene
Peyk-i žafer rikâbına müjde-resân gelür

28

Tirkeş ķuşansa śaĥn-ı veġâda miyânına
Tîri şihâbdan meh-i nevden kemân gelür

29

Rûy-ı zemîn taĥammül ider mi vaķârına
Vezn olsa ĥilmi arż u semâdan girân gelür

30

Zîr-i livâ-yı ħaşmetine eylese aķın
Deryâ gibi aķup sipeh-i bî-kerân gelür

31

Sûdâ-gerân-ı vaśfı ķaŧâr-ı beyân ile
Her ķande gitse sûde gider bî-ziyân gelür
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32

Gülzâr-ı midĥatinde nevâ-yı ŝenâsına
Bülbül hezâr-naġme-künân pür-feşân gelür

33

Şâhenşehâ žafer-sipehâ rezm-gâhıña
Dâmân-ı fetĥi nuśret idüp der-miyân gelür

34

Ne Ǿâleme Nažîm ķuluñ gibi pür-hüner
Źâtıñ gibi ne dehre şeh-i nükte-dân gelür

35

Fenn-i süħanda ĥüsn-i edâda yegânedir
Gerçek sözi egerçi ĥasûda yalan gelür

36

Şâhâ baġışla cürmini Ǿafv it günâhını
Zîrâ egerçi Ǿafv ü günâh tevǿemân gelür

37

Dergâhıña ķuśûrını iķrâr iden ķuluñ
Pây-i niyâz u Ǿacz ile pûyân devân gelür

38

Redd itme berg-i sebzini ķıl mažhar-ı ķabûl
Gâhî ki bezm-i ħâśıña ol nâ-tüvân gelür

39

Luŧf eyle ħâŧırıñ ele al bir ġarîbdir
Dergâhıña ne dem ki o şîrîn-zebân gelür

40

Dest-i mürüvvetiñden ider minnet-i Ǿaŧâ
Ġayrıñ eliyle aña kerem imtinân gelür

41

Şâhım ŝenâ-yı źâtıñı itdikçe ŧabǾına
Elbette böyle bir ġazel-i dil-sitân gelür

42

Görmez raķîb-i dîv o perî-veş nihân gelür
DaǾvet-serây-ı dâǿireme her zamân gelür

43

Âġûşımı śabâĥa degin hâle eylerim
Baña ne şeb ki ol meh-i nâ-mihribân gelür

44

Der-ħâb iken o cân-ı cihân gelse sîneme
Gûyâ ki mürde cismime rûĥ-ı revân gelür

45

Berķ-ı cemâli nûr-ı nigâhı yaķar baña
Ħurşîde ġâlib olduġı günden Ǿayân gelür

46

Nuķl ü kebâb-ı meclis olur tevbe-i naśûĥ
Sâķî ki elde câm-ı mey-i erġavân gelür

47

Her ŧamlası birer dizi yâķût-ı nâb olur
Yâd-ı lebiyle dîde-i terden ki ķân gelür
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48

Eyler delik delik dili peykân-ı ĥasreti
Gâhîce ħâŧıra o kemân ebruvân gelür

49

Câna ħadeng-i çeşm-i kebûdın duyurmadı
Gökden ķażâ gelince belî nâgehân gelür

50

Gelse Ǿaceb mi nâle-künân kûy-ı yârdan
Meyħâneye giden kişi naǾra-zenân gelür

51

Eyle niŝâr cevher-i cânı ķudûmüne
Cânân Nažîm gelmelü oldı hemân gelür

52

TaśdîǾi ķo duǾâya şurûǾ eyle ey ķalem
Zîrâ duǾâ ile süħana ķadr ü şân gelür

53

Ķıl bir duǾâya durma ser-âġâz kim anıñ
Âmînine ferişte-i nüh-âsumân gelür

54

Olsun bahâr-ı devleti tâ ĥaşr bî-ħazân
Gülzâr-ı dehre tâ ki bahâr ü ħazân gelür

55

Virsün şeref śaĥîfe-i devrâna rûz u şeb
Her bir ķaśîde bezmine kim armaġân gelür

23 Ķaśîde-i Ramażâniyye Berây-ı Selîm Girây Ħân45
(T: 69b, R: 65a, A: 133b)
(FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
MaŧlaǾından kim hilâl-i rûze nûr-efşân olur
Her śabâĥ u şâmı ķadr ü îd-i ins ü cân olur

45

2

Şâm-ı ifŧârı meserret-baħş-ı cân-ı rûze-dâr
Śubĥ-ı imsâkinde hep ins ü melek yeksân olur

3

Şehr-i raĥmet mâh-ı ümmet kim seĥer-gâh-ı ĥisâb
Vezn-i cürme śubĥ u şâmı keffe-i mîzân olur

4

Müjdeler ey maġfiret-cûyân ki feyż-i śavm ile
Śâǿimiñ her cürmi bir âbisten-i ġufrân olur

5

Âzmâyîş eylese tîr-i niyâzı rûze-dâr
Aña âmâc-ı icâbet ŧabla-i meydân olur

6

Dîdesinden śâǿimiñ her ķaŧre kim rîzân ola
Aħker-i dâġ-ı derûna âteş-i nîrân olur

7

Şûre-ħâk olsa mekânı bâlişi seng-i siyâh
Ħâb-gâhı rûze-dârıñ ravża-i rıđvân olur

Başlık, A nüshasından alınmıştır.
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8

Dîde-i şeb-zinde-dârı dem-be-dem bî-dârdır
Śubĥa dek iĥyâ idüp dil ĥürrem ü şâdân olur

9

Lâle-zâr-ı dîn çerâġânı ķıyâs eyler gören
Her menâr üzre śaf-ı ķandîl kim sûzân olur

10

Bir sütûn-ı nûrdur kim her menâre tâ seĥer
ŞuǾle-i ķandîl-i berķ-efşânla raħşân olur

11

Ķubbesi her câmiǾin bir âsumân-ı feyż olup
Aña ķandîl-i fürûzân encüm-i tâbân olur

12

Böyle şebde ķadre irmek istese bir rûze-dâr
Vâśıl-ı ħân-ı nevâl-i ħân-ı Ǿâlî-şân olur

13

Ķurś-ı mihre kirde-i mâha tenezzül eylemez
Bir gedâ kim süfre-i ifŧârına mihmân olur

14

Dürretü't-tâc-ı selâŧîn kim kitâb-ı medĥiniñ
Her sevâd-ı śafĥası bir defter-i destân olur

15

Ķurretü'l-Ǿayn-ı mülûk ol şeh ki ħâk-i maķdemi
Tûtiyâ-yı nûr-baħş-ı dîde-i devrân olur

16

Dâver-i müşkil-güşâ dâdâr-ı dûr-endîş kim
Meclis-i reǿyinde dânâ-yı ħıred nâdân olur

17

Âb-ı rûy-ı dûde-i Cengîz Ĥâcî Ħân Selîm
Kim der-i cûdında sulŧânlar anıñ der-bân olur

18

Cûybâr-ı ŧabǾ-ı feyyâżından oldukça niŝâr
Ķaŧre-i feyż-i kemâli ķulzüm-i Ǿummân olur

19

Lûle-i kilk-i beyânından olaldan müstefîż
Ĥıżr-ı maǾnâya devâtı çeşme-i ĥayvân olur

20

Bezl-i cûd u mekrümetde vaķt-i îŝâr u niŝâr
Desti deryâ-bâr-ı luŧf u ŧabǾ-ı pâķi kân olur

21

Ķaŧre-bâr olsa seĥâb-ı luŧfı bir dem ĥaşre dek
Ħâr-zâr-ı bâġ-ı ĥırmân pür-gül ü reyĥân olur

22

Nâr-ı ķahrı olsa ger tâb-efgen-i burc-ı ĥamel
Süfre-i devr-i felekde berre-i büryân olur

23

Sâye-i ĥilm ü vaķârından olup ħam-geşte çarħ
Ŝevr-i gerdûn mużŧarib gâv-ı zemîn lerzân olur
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24

Bûy-ı ħulķ u feyż-i cûdıyla zemîn-i şûreniñ
Ħâki müşg ü rîze-sengi gevher-i ġalŧân olur

25

Nevbet-i nâm-ı bülendi şeş-cihâtı pür idüp
Śîŧ-ı Ǿadli dem-be-dem lebrîz-i çâr-erkân olur

26

Emr ü nehy itse şiķâķ-ı beyni bâl-i şâh-bâz
Ħâbda murġ-ı żaǾîfe mirvaĥa-cünbân olur

27

Tîşe-i ġamdan binâ-yı şevķı olmaz raħne-dâr
Bir dil-i vîrâne kim luŧfıyla âbâdân olur

28

Eylemez kûy-ı dil-i âvâresi râĥat ķabûl
Redd idüp çevgân-ı ħışmı kim ki ser-gerdân olur

29

Ĥamdü-lillâh devletinde sîr-ħân-ı ĥıfžıdır
Her gedâ kim mažhar-ı nân-pâre-i iĥsân olur

30

Bende-perver dâverâ dâdâr-ı Ǿâlî-gevherâ
Ey ki tevķîǾ-i şeref nâmıñla pür-Ǿünvân olur

31

Gerçi her bir dâveriñ devrinde bir Ǿiśyân ile
Mücrim elbette esîr-i gûşe-i zindân olur

32

Sen Ǿazîz-i Mıśr-ı iķbâliñ velî her bendesi
Her ne deñlü mücrim olsa başına sulŧân olur

33

Âh elinden ĥâsid-i dûn u denîniñ kim müdâm
Ceyb-i şevķım âşinâ-yı gûşe-i dâmân olur

34

Bir kilîmi bir Kelîm-i rûzgâra çoķ görüp
Aña kibr ü kîn ile FirǾavn yâ Hâmân olur

35

ǾArż-ı ĥâl itsem nola dergâhıña bu nažm ile
ǾArż-ı ĥâl iden o dergâha işi âsân olur

36

Dîde-i râġbetle eylerseñ nigâh-ı iltifât
ŞiǾrimiñ her beyti zîb-i mekteb-i Ǿirfân olur

37

Vaśf-ı źâtıñda ķabûl itmem libâs-ı müsteǾâr
Sâdedir nažmım velî medĥiñle istiĥsân olur

38

Şevķ-ı vaśfıñla münâsibdir ġazel ŧarĥ eylesem
Bir ķaśîde bir ġazel ŧarĥıyla bî-noķśân olur

39

Çeşm-i teri kim hecr-i laǾliñle dem-â-dem ķan olur
Her biri müjgânımıñ bir subĥa-i mercân olur

164 • Mustafa Sefa Çakır

40

Sensiz efġân eyledikçe murġ-ı dil ey ġonca-fem
Dâġlarla bâġ-ı sînem bir gül ü reyĥân olur

41

Bâġa varsam ey kemân-ebrû baña senden cüdâ
Şâħ-ı gül mânend-i tîr ü ġoncası peykân olur

42

Ŧavķ-ı âġûşa seni aldıķça lâ-büd aġlarım
Hâle-dâr olsa meh-i tâbân belî bârân olur

43

Gözlerim ŧolsa Ǿaceb mi saña itdikçe nigâh
Âfitâba baķsa elbette kişi giryân olur

44

Ĥâlimi Ǿarż eylesem feryâda başlar ehl-i ĥâl
Nâle-i derd-i dilimden nâle de nâlân olur

45

Derd-nûşân-ı fenâdır mest-i śaĥbâ-yı beķâ
Cân viren lâ-büd Nažîmâ vâśıl-ı cânân olur

46

Vaķtidir başla duǾâya itme taŧvîl-i kelâm
Her sözüñ bir Ǿömr-i Nûĥ olsa aña pâyân olur

47

Tâ hilâl-i rûze bedr iken yine olup hilâl
Rûze-dârânıñ gözünden zâǿil ü pinhân olur

48

Ķadr ü Ǿîd olsun şeb u rûzı o Ǿâlî ĥażretiñ
Ehl-i İslâm'a śıyâm u Ǿîd kim fermân olur

24 Ķaśîde Berây-ı Midĥat-i ǾOŝmân Pâşâ46
(T: 71a, R: 66b, A: 138a)
(FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
Edhem-i tevfîķ kim maĥmil-keş-i tedbîr olur
Her ķademde hem-riķâb-ı eşheb-i taķdîr olur

46

2

Gülsitân-ı ĥâcetiñ murġânı kim feryâd ider
Ceyb ü dâmân-ı icâbet pür-gül-i teǿŝîr olur

3

Nâle-i derd-i dil-i mažlûm kim der-kâr ola
Dest-i teǿŝîri hemân der-ķabża-i şemşîr olur

4

Ġonca-veş bir teng-dil mažlûm olsañ kec-nigâh
Ol nigâha her müjeñ bir ħâr-ı dâmen-gîr olur

5

Seng-i ħârâdan geçer peykân-ı teǿŝîri ķaçan
Ķaddi mažlûmuñ kemân âh-ı derûnı tîr olur

6

Şûriş-i derd-i derûnı Ǿâlemi vîrân ider
Bir dil-i maĥzûn ki bîdâd ile pür-teşvîr olur

Başlık, A nüshasından alınmıştır.
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7

İhtirâz eyle dil-i meksûrı âzâr itmeden
Raĥm iden ĥâl-i żaǾîfe ħayr ile teźkîr olur

8

Eyler elbette iśâbet nâvek-i şast-ı niyâz
Bir kemân-dâr-ı ġamıñ kim ķâmeti zih-gîr olur

9

Sen ķuśûr itme ĥuśûl-i maŧlabında bî-kesiñ
Gerçi bî-kes baħt-ı vârûnıyla pür-taķśîr olur

10

ǾArż-ı ĥâcet eylese ĥayr ola śabr eyle dime
Ħayr olan iş śabra ĥâcet ne niçün teǿħîr olur

11

Her ne deñli kârı śaǾb olsa yeter bir bî-kesiñ
Pîş-gâh-ı âśâf-ı âdilde kim taķrîr olur

12

Âśaf-ı devrân ki fermân ile itse Ǿazm-i râh
Ķande varsa ĥâcib-i dergâhına tevķîr olur

13

Muśĥaf-ı ķadr ü şeref ǾOŝmân Pâşâ kim anın
Âyet-i câhı devâm-ı Ǿömr ile tefsîr olur

14

Ol ħıdîv-i nükte-perver kim sevâd-ı midĥati
Levĥ-i mâha ħâme-i zerrîn ile taĥrîr olur

15

Ol ħudâvend-i kerem-güster ki hengâm-ı Ǿaŧâ
Kâse-ber-kef sâǿil-i dergâhı çarħ-ı pîr olur

16

Dergehinde ķul olan her ķayddan âzâdedir
Âsitânın bekleyen kemter gedâlar mîr olur

17

Yüz sürenler pâyine ĥaķķâ işin altun ider
Bûs idenler ħâk-i râhın mâlik-i iksîr olur

18

Bir żaǾîfe eylese himmet ĥuśûl-i kâm içün
Ŧavķ-ı mîm-i maķśad aña ħalķa-i tesħîr olur

19

Nâmını gûş eyleyen Ǿizzetle ber-pâ olmasa
Aña çûb-ı źillet ü idbâr ile taǾzîr olur

20

Baĥŝ-i ĥikmet eylese ol feylesof-ı rûzgâr
Bû-ǾAlî mülzem Felâŧûn cehl ile teşhîr olur

21

Ħâŧır-ı feyyâż ile itse eger Ǿarż-ı kemâl
Ħalķa-i erbâb-ı dâniş meclis-i taśvîr olur

22

Çihre-i Ǿirfân u istiǾdâdına şâyestedir
ŚunǾ-ı Ĥaķla her gülâb-ı feyż kim taķŧîr olur
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23

Mekteb-i Ǿirfânına şâkird-i ebced-ħân olan
Feyż-i istiǾdâd ile Ǿallâme-i nıĥrîr olur

24

Eylese ižhâr-ı burhân-ı feżâǿil şermden
Levĥ-i Ǿünvân-ı efâżıl ĥüccet-i tezvîr olur

25

Nuŧfe iken raĥm-i mâderde daħi ŧıfl-ı żaǾîf
Ħışmını yâd eylese reng-i ruħı taġyîr olur

26

Śayda çıksa iltifât itmez ġazâl-i ħâvere
Nesr-i ŧâǿir cân ile fitrâkine naħçîr olur

27

Olsa ŧabǾı eś-śalâ-fermûde-ħân-ı luŧf u cûd
Dîde-i ħırś u ŧamaǾ evvel nažarda sîr olur

28

Devlet ü iķbâl ider iĥrâm-ı Ǿizzetle ŧavâf
KaǾbe-i câh-ı celâlinde ne dem tekbîr olur

29

Śubĥ-gâh-ı ĥaşre dek tâbân olursa vechi var
Bir çerâġı pertev-i himmetle kim tenvîr olur

30

Devr-i ĥıfžında düşünde görse cîrân şîr-i ner
Ĥaķķ-ı cîrânı riǾâyetle o düş taǾbîr olur

31

Ey vezîr-i dâd-güster kim hemân žâlim degil
Devr-i Ǿadliñde seniñ bî-dâd der-zencîr olur

32

ĦilǾat-i ĥüsn-i ķabûlüñle bulur teşrîf-i tâm
Midĥatiñde ol ki sâķ-ı himmeti teşmîr olur

33

Ķâleb-i ĥüsn-i beyâna vaśfıñ ifrâġ ideniñ
Ŧıynet-i endîşesi ilhâm ile taħmîr olur

34

Her oķunduķda virir bir gûne źevķ u çâşnî
Vaśf-ı źâtıñla süħan gûyâ şekerle şîr olur

35

ŞiǾr-i ĥâsid beñzemez medĥiñde nuŧķ-ı pâkime
Siĥr-i Hârût olsa iǾcâza nice tanžîr olur

36

Himmet eyle ben żaǾîfe ey ħıdîv-i kâm-baħş
Himmet-i merdân ile bir gürbe zîrâ şîr olur

37

Ħâkden refǾ eyleyüp ķadrim bülend itseñ nola
Ǿİzzetim olduķça efzûn düşmenim taĥķîr olur

38

Ħaśmımı pâ-mâl idüp mümtâz-ı aķrân it beni
Lâ-büd imdâd-ı ricâl ile Ǿadû tedmîr olur
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39

Söylemek ĥâcet degil keyfiyyetim maǾlûmdur
Bir daħi Ǿarż eylesem ĥâl-i dili tekrîr olur

40

Ħıdmetimde bendeñi itme vekîle iĥtiyâc
VażǾ-ı nâ-sâz-ı vekîlinden kişi tekdîr olur

41

Dergehiñde ĥadden efzûndur ķuśûrum Ǿafv ķıl
Müźnibiñ çirk-âb-ı cürmi Ǿafv ile taŧhîr olur

42

Ber-murâd eyler seni lâ-büd efendiñ ey Nažîm
Sen umûruñ Ĥaķķa tefvîż eyle zûd u dîr olur

43

Söz tamâm oldı yeter ey ħâme taŧvîl-i kelâm
Mûcib-i taśdîǾdir güftâr kim tekŝîr olur

44

Geldi hengâm-ı duǾâ başla niyâza śıdķ ile
Bir duǾâ ķıl kim ķabûl-i tâm ile tebşîr olur

45

Tâ meşâm-ı şâhid-i tedbîr-i erbâb-ı Ǿuķûl
Nefħa-i gül-deste-i taķdîr ile taǾŧîr olur

46

Ħânedân-ı Ǿizzet ü iķbâli âbâdân ola
Her dil-i vîrân ki dest-i luŧf ile taǾmîr olur

25 Ķaśîde-i Beççe Berây-ı Selîm Girây Ħân47
(T: 82b, R: 77a, A: 134b)
(MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün)
1
Gül gibi destine o ki lebrîz-i câm alur
Peymânesi ŧolınca bu gülşende kâm alur

47

2

Žâhirde yâre kendüyi bîgâne gösteren
Baķsañ nihânî her nigehinden selâm alur

3

Naķd-i niyâz ile dil-i ħûbânı cemǾ iden
Ferş-i ĥarem-serâ-yı viśâle ruħâm alur

4

Ebrûsınuñ hilâlini dil ayda bir görüp
Ol meh-veşiñ važîfe-i ĥüsnin tamâm alur

5

Reftâra gelse cilve-i nâz ile Ǿâşıķıñ
Evvel ķademde Ǿaķlın o ķadd-i ķıyâm alur

6

Žann eylerim naśîbi gelür ġaybdan o kim
VaǾd-i viśâl ile o dehenden peyâm alur

7

Ħurşîd gibi çarħ-ı siyeh-kâseden müdâm
Bir ķurś ile ķanâǾat iden intiķâm alur

Başlık, A nüshasından alınmıştır.
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8

Zülfiyle seyr-i ĥüsnini setr eylemez baña
Cânân Nažîm şâm u seĥerde duǾâm alur

9

ǾArż eylesem bu gevher-i nâ-süftemi nola
Tâc-ı ser-i kirâm o ħân-ı benâm alur

10

Ĥâcî Selîm Girây ki evśâfın eyleyen
Nâķıś da olsa câǿizesin bi't-tamâm alur

11

Ħâk-i der-i saǾâdetine rûy-mâl iden
Çeşm-i ümîde kuĥl-ı cilâ-yı merâm alur

12

ǾArż itmesün felekde meh ü mihr rifǾatin
Ol manśıbı derinde bir ednâ ġulâm alur

13

Olsun kemâl ü Ǿömri füzûn tâ ki ehl-i dil
Ders-i duǾâ-yı devletini śubĥ u şâm alur

14

Her śubĥı śubĥ-ı Ǿîd ola her şâmı şâm-ı ķadr
Tekbîr-i rûz-ı Ǿîdı ki ehl-i śıyâm alur

26 Ķaśîde Berây-ı LaǾlî-zâde Meĥmed Efendi48
(T: 82b, R: 77b, A: 152b) (MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün)
1
Fihrist-i râz-ı dil ki nice faśl u bâb olur
Her śafĥası muķaddime-i śad-kitâb olur

48

2

Dûd-ı siyâh-ı âh ki dilden žuhûr ider
Tâ-ĥaşr kuĥl-i bâśıra-i âfitâb olur

3

Âh-ı Ǿalev-niŝârı çıķar çarħa dem-be-dem
Kânûn-ı dil ki sînede pür-iltihâb olur

4

Baĥr-i muĥîŧ-i dil ki telâŧum-pezîr ola
Nüh-künbed-i sipihr aña ednâ ĥabâb olur

5

Bir dil ki derd-i Ǿaşķ ile zerd ü nizâr ola
Bezm-i şeh-i maĥabbete târ-ı rebâb olur

6

Teb-lerze-i maĥabbet ile dil ki ħastedir
Sîmâba ĥaşre dek sebeb-i ıžŧırâb olur

7

Bûy-ı ciger gelürse nola dûd-ı âhdan
Teǿŝîr-i tâb u âteş-i dilden kebâb olur

8

Her bir kemîne ķaŧresi elmâsı çâk ider
Dilden o girye dîdeye kim intiħâb olur

Başlık, A nüshasından alınmıştır.
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9

Fehm eyleyen lisân-ı dili ey dil-i Nažîm
Her bir suǿâle dil gibi ĥâžır cevâb olur

10

Maħdûm-ı ser-bülendi aña eyler iltifât
Bir dil ki ħâdim-i der-i devlet-meǿâb olur

11

Ĥaķķâ bilür o derde yerin kürsî-i felek
Bir ehl-i dilde kim şeref-i intisâb olur

12

Dergâh-ı luŧf-ı dâver-i Ǿâdil ki yümn ile
Her boynı baġlu bendesi mâlik-rikâb olur

13

ǾAllâme LaǾlî-zâde Meĥemmed Efendi kim
Ħurşîd mihr-i ķadrine yâķût-ı nâb olur

14

Ķâżî Şüreyĥ ġâşiye-dâr-ı fażîleti
ǾAynü'l-ķużât-ı dânişe hem-rikâb olur

15

Gelse ĥużûr-ı dânişine İbn-i Ĥâcib'e
Fażl ü kemâli perde-i şerm ü ĥicâb olur

16

Śaff-ı niǾâl ider yerini saǾd u seyyidiñ
Yâ Rab o źû-fünûn ne Ǿâlî-cenâb olur

17

Reǿy-i feżâǿilinde revân-ı Zemaĥşerî
Pây-i semend-i Ǿilmine bulsa türâb olur

18

Dûşîze-i ĥarîm-i nikât-ı beyânına
LaǾlîn midâd-ı ħâmesi gül-gûn ħiżâb olur

19

Dâmân-ı Ǿizz ü şânı o śadr-ı saǾâdetiñ
Hemvâre bûse-gâh-ı leb-i şeyħ ü şâb olur

20

Olsa ŧavâf-ı KaǾbe-i kûyı Ǿaceb mi farż
Kemter gedâ-yı dergehi śâĥib-niśâb olur

21

Vech-i śabîĥini görüp eyle ŝenâ Nažîm
Zîrâ śabâĥa ķarşu duǾâ müstecâb olur

27 (T: 131b, H: 75a, R: 123b, A: 31a) (FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün)
1
Dil ki bir ķaŧre-i ħûn-âbe-i ser-tâ-pâdır
Śûretâ ķaŧre velî ķaŧre-i ŧûfân-zâdır
2

Dil ki bir źerre-i nâ-çîzdir ammâ baķsañ
ǾÂlem-i maǾrifete mihr-i cihân-ârâdır

3

Dil ki bir noķŧa-i mevhûme iken ĥikmet ile
CâmiǾ-i cümle-fünûn mâdde-i kübrâdır
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4

KaǾbe-i dil ki süveydâ Ĥacerü'l-esvedidir
Beyt-i maǾmûr-śıfat nažra-geh-i Mevlâ'dır

5

Yem-i Ǿummân-ı diliñ dîde ķarasın göremez
ĶaǾrı gird-âb-ı Ǿadem sâĥili nâ-peydâdır

6

Gâh olur Ǿaşķ gehî Ǿâşıķ u gâhî maǾşûķ
Geh siyeh-ħâne gehî Ķays u gehî Leylâ'dır

7

Gâh İskender ü geh âyîne gâhî timŝâl
Gâh Cemşîd gehî sâġar u geh śahbâdır

8

Gâh sîmurġ u gehî hüdhüd-i taĥķîķ-i ħaber
Geh Süleymân u gehi mûr-ı żaǾîf-âsâdır

9

MezraǾ-ı nâza gehî toħm-ı niyâz u gâhî
Dâne-i sünbüle-i ħırmen-i istiġnâdır

10

Nâme-i mihr-i maĥabbetde gehî mühr-i ħıtâm
Ĥüccet-i Ǿaşķ-ı ĥaķîķatde gehî imżâdır

11

Gâh peymâne be-kef rind-i ķalender-meşreb
Gâh peşmîne be-dûş-ı veraǾ u taķvâdır

12

Geh sevâd-ı raķam-ı şevķ ile mektûb-ı neşâŧ
Gâh ĥarf-i ġam ile nâme-i pür-şekvâdır

13

Hem Mesîĥ-i süħana nâŧıķa-i rûĥ-fezâ
Hem kelîm-i hünere nûr-ı yed-i beyżâdır

14

Yüridüp ĥükmini Mûsâ gibi çûb-ı ķalemiñ
Düşmen ü dûsta hem genc hem ejderhâdır

15

Dem-i enfâs ile ǾÎsâ gibi cân-perver olup
Rûĥ-ı maǾnâ vü beyân nuŧķı ile iĥyâdır

16

Žâhiri tîre velî bâŧını ħurşîd-i münîr
Žulmini ŧayy iden İskender-i rûşen-zâdır

17

Noķŧadır dâǿire-i ĥavśalasında dü-cihân
Merkezinde yine hem noķŧa-i pâ-ber-câdır

18

Teng-ter sâĥasını nûr-ı nigeh ŧayy idemez
ǾÂlem-i dil ki nažar görmedügi dünyâdır

19

Ebr-i nîsân-ı ĥaķîķatle yem-i Ǿaşķ içre
Śadef-i sînede perverde dür-i yektâdır
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20

Dîde-i mûr ķadar ĥücresi teng olmuş iken
Sipeh-i Ǿaşķa yine bâdiye-i pehnâdır

21

Cins-i Ǿirfân ile sâlâr-ı beyâbân-ı beyân
Ħâce-i ķâfile-i dest-geh-i maǾnâdır

22

Dil-i dîvâne Felâŧûnları ilzâm eyler
ǾAşķ ile gerçi melâmet-zede der-sevdâdır

23

Nola śûretde gedâ ise şeh-i maǾnâdır
Pest olur pest ile bâlâ ile hem bâlâdır

24

Ħâb-ı Ǿaşķ içre diliñ ĥaķ bu ki taǾbîr olmaz
Gördügi vâķıǾa göz görmedigi rüǿyâdır

25

Şehr ü bâzâr-ı maĥabbetde dil ü dîde-i ter
Birisi ser-çeşme-i Ǿaşķ u birisi saķķâdır

26

Dem-be-dem naķd-i maĥabbet dile sermâye yeter
Ħâce-i kâr-geh-i Ǿaşķ-ı cünûn kâlâdır

27

Bulur elbette revâc emtiǾa-i cins-i cünûn
Anda mâdâm süveydâsı diliñ tamġâdır

28

Noķŧadır śafĥa-i menşûr-ı mecâzîde velî
Levĥ-i tevķîǾ-i ĥaķîķatde olan ŧuġrâdır

29

Olalı noķŧa-i dil merdümek-i dîde-i cân
Śûret-i ħâhişi peydâ vü ħafî bînâdır

30

Murġ-ı dil Ǿâlem-i taĥķîķde pervâz eyler
Rehberi hüdhüd-i tevfîķ olan Ǿanķâdır

31

Gerçi bir ķaŧre-i ħûndur dil-i âşüfte nihâd
Ĥabbe-i müşg gibi dehri velî bûyâdır

32

Mažhar-ı bâriķa-i nûr-ı siyehdir ĥaķķâ
Dil-i sevdâ-zede gerçi Ĥabeşî-sîmâdır

33

Vaśf-ı dilde bu düri gevher-i gûş-ı cân it
Zâde-i ŧabǾ-ı Neşâŧî-i süħan-pîrâdır

34

Dil ki hem âyîne hem ŧûŧî-i şekker-ħâdır
Ġayra muĥtâc degil kendü ile gûyâdır

35

Noķŧadır oldı çekîde ķalem-i ķudretden
Ġıbŧa-i ħâl-i ruħ her śanem-i raǾnâdır
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36

Cilve-ger anda yine Ǿaks-i ruħ-ı cânândır
Ġayrden ħâne-i âyîne-i dil tenhâdır

37

Seĥer-i Ǿâlem-i dil śubĥ-ı ruħ-ı dilberdir
Anda sevdâ-yı ser-i zülfi şeb-i yeldâdır

38

Âteş-i Ǿaşķ-ı ħıred-sûza düşen pervâne
Kül olup nâr-ı maĥabbetde yanan eczâdır

39

Nev-be-nev dâġ-ı maĥabbetle çerâġân itmiş
Lâle-zârında diliñ var ise donanmadır

40

Nažar it şekl-i süveydâ-yı dile lâle-śıfat
Dâġ-ı Ǿaşķ ile derûn sûħte-i sevdâdır

41

Lâübâlî dil o abdâl-ı maĥabbetdir kim
Kârı ne ġuśśa-i imrûz ne ħod ferdâdır

42

Menzil-i bâdiye-i Ǿaşķda dil vâśıl olur
Râh-ı güm-kerde bu yolda ħıred-i ħod-râdır

43

Peyk-i endîşe gibi bî-ser ü pâ ŧayy eyler
Evvelîn ħaŧvede ger kûh u eger śaĥrâdır

44

Müjde zencîr-i cünûna yine ey Ǿaķl u şekîb
Ĥükmini ķaśd-ı Süleymân-ı diliñ icrâdır

45

Dil-i pür-şûr ile yoķdur seri kârı Ǿaķlıñ
Câm-ı leb-rîz-i mey-i Ǿaşķ ħıred-fersâdır

46

Mažhar-ı ism-i Vedûd olsa nola sûħte-dil
Yaķan eczâ-yı derûnın eŝer-i esmâdır

47

Oldı cemǾiyyet-i Ǿaşķ ile yine burc-ı beden
Ġarażı mülk-i dile var ise istîlâdır

48

Bir kenâra çekil ey Ǿaķl u ħıred śabr u şekîb
Kişver-i dil sipeh-i Ǿaşķ ile pür-ġavġâdır

49

Ey ġalaŧ-fehm bu ĥâlâtı dile çoķ görme
Ki muĥâl olsa îcâdına Mevlâ ķâdir

50

Dil-şiken olma ki her pâresi bir ħançer olur
Mey-i pâdâş ile memlû ķadeĥ-i mînâdır

51

Ne bilür leźźet-i derd-i dil-i bî-dermânı
Dil-i bî-derd śanur Ǿaşķ yenür ĥelvâdır
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52

ǾAşķ her dilde ķıyâs itme ola cilve-nümâ
Her śadefde dür-i yektâ nola olsa nâdir

53

Bezm-i maǾnâda ķadeĥ-nûş-ı beyân oldı yine
Niyyeti râzını mestâne diliñ ifşâdır

54

Ħor baķma dil-i şeydâya ki faħr-i rusülüñ
NaǾt-ı pâki ile mecmûǾa-i şevķ-efzâdır

55

Śadr-pîrâ-yı şebistân-ı risâlet ki henüz
Enbiyâ şemǾine pervâne-i bî-pervâdır

56

Bâġ-bân-ı çemenistân-ı nübüvvet ki müdâm
Ravżası bâġ-ı İrem sidre ķad-i ŧûbâdır

57

Neyyir-i maşrıķ-ı nuśret ki hilâl-i Ǿalemi
Âsumân-ı žafere mâh-ı nev-i ġarrâdır

58

Âfitâb-ı dü-cihân nûr-ı cebîn-i îmân
Midĥatinde dil ü cân şîfte vü şeydâdır

59

Mesned-ârâ-yı beķâ pâdişeh-i her dü-serâ
Źâtına ķurb-ı Ħudâ cilve-geh ü meǿvâdır

60

Leylî Mecnûn ġamı şâh u gedâda emeli
Derd ile derhemi hem Vâmıķ u hem ǾAźrâdır

61

Enbiyâ pâdişehi ħayl-i melâǿik sipehi
Ezelî taħt-gehi kürsî-i mâ-evĥâ'dır

62

Aĥmed-i mürsel o maĥbûb-ı İlâhî ki henûz
Ķadri her vech ile her mertebeden vâlâdır

63

O şehiñ ġâşiye-ber-dûş-ı Burâķ'ı Cibrîl
Menzili ŝümme denâ mesnedi ev ednâ'dır

64

O şehiñ śubĥ u mesâ mükhüle-i ķudretden
Kuĥl-i mâ-zâġ ile nergisleri müsteŝnâdır

65

O şehiñ mekteb-i Ǿirfân-ı İlâhîde yine
Men Ǿaref sırrını hemvâre dili dânâdır

66

O şehiñ şâķķ-ı ķamer sîne-i Ǿuşşâķ gibi
MuǾciz-i gûşe-i ebrûsı olan îmâdır

67

O şehiñ bâġçe-i ħilķatiniñ nâmiyesi
Sebeb-i neşv ü nemâ-yı çemen-i eşyâdır
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68

O şehiñ nuŧķ-ı revân-perveriniñ muĥtâcı
Ħalķ-ı Ǿâlem gerek emvât u gerek aĥyâdır

69

Erre ber-farķ-ı firâķı Zekeriyyâ o şehiñ
Murġ-ı bismil-şüde müştâķı dil-i Yaĥyâdır

70

Lî-maǾallâh-nevâ bülbül-i levlâk-riyâż
Ġonca-i gülbün-i Yâsîn ü gül-i Ŧâ-hâ'dır

71

ǾÂşıķ-ı śâdıķ-ı dîdârı revân-ı Yûsuf
Vâlih-i nûr-ı tecellâ-yı ruħı Mûsâdır

72

Teşne-i âb-ı ĥayât-ı süħanı Ĥıżr-ı nebî
Ħaste-i dârû-yı cân-baħş-ı lebi ǾÎsâdır

73

Çâr-yâri ĥarem-i şerǾine erkân-ı çehâr
Ħâdimi ins ü melek bir şeh-i bî-hemtâdır

74

Mûnis-i ħalvet-i ünsi Enes ibn-i Mâlik
Ŧâlib-i derdi dil ü cân-ı Ebû Derdâdır

75

Şems-i raħşân-ı celî bâriķa-i śubĥ-ı yaķîn
Bedr-i tâbân-ı cihân-tâb-ı şeb-i İsrâdır

76

Mesned-efrûz-ı şerîǾat şeh-i dîn ü dünyâ
Şâh-ı ümmet sipeh-i taħt-geh-i Ǿuķbâdır

77

Źerre-i Ǿâŧıfeti mihr ü meh-i pür-lemeǾân
Ķaŧre-i mekrümeti heft-yem-i ĥađrâdır

78

Hem ħudâvend-i rusül ħayl-i nübüvvet-ĥaşmet
Hem şeh-i Yeŝrib ü hem pâdişeh-i Baŧĥâdır

79

Sâǿil-i bârgehi Sencer ü yâ Keyħüsrev
Ĥâcib-i dergehi İskender ü yâ Dârâdır

80

Bânî-i luŧfı o miǾmâr-ı dil-i vîrânıñ
Ĥücre-sâz-ı emel-i pîr ü eger bernâdır

81

Śadme-i ħışmı o sulŧân-ı felek-eyvânıñ
Hâdim-i ŧâķ u revâķ u kemer-i kisrâdır

82

Nefħa-i micmer-i ħulķı o kerîmü'ş-şânıñ
Dem-be-dem ħâŧır-ı aĥbâba feraĥ-baħşâdır

83

Dest-bürd-i sipehinden o şeh-i devrânıñ
Düşmen endûh ile śaf-beste-i vâveylâdır
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84

Şuķķası bâd-ı žaferle açılur tâ kim o şeh
Râyet-efrâħte-i Ǿarśa-geh-i heycâdır

85

Tîġ-ı ħûn-rîz-i ķażâ cevher-i âteş-tâbı
Âfet-i cân-ı Mecûsî vü dil-i Tersâdır

86

Tünd-bâd-ı ġażabı rûz-ı veġâ olsa vezân
Ser-nigûn-sâz-ı nihâl-i Ǿalem-i aǾdâdır

87

Üstüħân-ı ħuśemâ olsa nola ħurd u şikest
Đarb-ı kûpâli ki ħâŧır-şiken-i ħârâdır

88

TâbiǾ-i emri olan sâye-nişîn-i ŧûbâ
Mažhar-ı nehyi olan ĥabs-i çeh-i ġayyâdır

89

Ŧâķ-ı iclâline irmezse nola vehm ü ħayâl
Ki ħıred fehm idecek mertebeden aǾlâdır

90

RifǾat-i câhını vaśf eyleyen erbâb-ı dile
Pâye-i çarħ-ı nühüm mertebe-i ednâdır

91

Keyfi źevķ-i ebedî baħş-ı dil-i mestândır
Sâķî-i ħıfžı ki bir bezme ķadeĥ-peymâdır

92

Şâh-ı ümmet-sipehâ ħuld-ı berîn-bâr-gehâ
Ey ki ħuddâm-ı bihişt-i ĥaremiñ ĥavrâdır

93

O şeh-i her dü-serâsın ki gedâ ķullarıña
Ħâk-rûbî-ı deriñ mertebe-i Ǿužmâdır

94

O şehen-şâh-ı serâ-perde-i rifǾatsın kim
Kemterîn ŧâķ-ı celâliñ kemer-i Cevzâdır

95

Kâtib-i defter-i naǾtıñ olalı kilk-i Nažîm
Her midâd-ı siyehi dâġ-ı dil-i rüknâdır

96

Nuŧķı evśâfıñ ile ġıbŧa-i cân-ı Sahbân
Süħanı medĥiñ ile reşk-i dil-i AǾşâdır

97

Kürsî-i vaśf-ı celâlinde olup vaśśâfıñ
ŞiǾriniñ kevkebi rifǾat-şiken-i şiǾrâdır

98

İdeli Ĥıżr-śıfat nûş-ı zülâl-i vaśfıñ
Ħâmesi âb-ı ĥayât-ı süħana mecrâdır

99

Kilk-i iħlâś ile levĥ ü dile tâ vaķt-i raĥîl
Niyyeti midĥat-i źât u śıfatıñ inşâdır
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100

Böyle taŧvîl-i kelâm eylemeden maķśûdı
Dil ü cân ile Ǿubûdiyyetini inhâdır

101

Ey ŧabîb-i dil-i merżâ-yı źülül Ǿafv eyle
Şefķatiñ derd-i ser-i cürmüme śandal-sâdır

102

Beni de muġtenim-i süfre-i inǾâm eyle
Tâ ki ħân-ı keremiñ ümmetiñe yaġmadır

103

Yüz sürüp ravżaña biñ cân ile ķurbân olayım
Cân-sipârî-i deriñ Ǿîd-i hezâr ađĥâdır

104

Bîm-i Ǿiśyân ile Ǿafvıñdan ümîdim kesmem
İtdügüm cürm ü ħaŧâ gerçi ki lâ-yuĥśâdır

105

Cürmüme şâhid iken arż u semâ ġam çekmem
Revnaķ-ı maĥkeme-i Ǿafvıñ olan daǾvâdır

106

Besdir ey ħâme yeter nažm-ı nižâm-ı kelimât
Silk-i lûlû gibi gerçi süħanıñ zîbâdır

107

Geldi hengâm-ı duǾâ buldı ķaśîde encâm
Âħir oldı süħan âġâz-ı duǾâ evlâdır

108

Tâ idüp cûş-i füyûżât-ı İlâhî ile dil
Kemterîn ķaŧre-i pîçîde iken deryâdır

109

Lücce lücce güher-i ħâś-ı taĥiyyât u dürûd
Ravżası ħâkine ol pâdişehiñ ihdâdır

110

Ola biñ ķâfile teslîm-i śalât ile selâm
Dergeh-i pâkine kim maķśad-ı her aķśâdır

28 Der-Ŝenâ-güsterî-i Ĥażret-i Mevlânâ Ķuddise Sırruhu49
(T: 139b, H: 82b, R: 131a, A: 113b) (MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün)
1
Sepîde-dem ki ola mevc-ħîz-i ķulzüm-i hûr
Kenâra fülk-i hilâli çeker şeb-i deycûr

49

2

Ne ķulzüm ol ki yıķar nüh-sefîne-i fülki
Ħurûşa gelse idüp mevc-i âteşîni žuhûr

3

Ne ķulzüm ol ki anıñ mevc-i şuǾle-rîzi olur
Nümûne-i dem-i ŧûfân nişân-ı âteş-i ŧûr

4

Ne ķulzüm ol ki gören şûrişin ķıyâs eyler
Derûn-ı ħumda ħurûş itdi bâde-i engûr

Başlık, H nüshasından alınmıştır.
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5

Felekde cûşa gelüp nehr-i neyyir-i aǾžam
Pül-i hilâlden itdi sipâh-ı şâm Ǿubûr

6

Muĥîŧ-i mihr-i münîr itdi âteş-i cârî
Miŝâl-i mevce-i ŧûfân u cûşiş-i tennûr

7

Hümâ-yı śubĥ ķonunca bu ŧâķ-ı mînâya
Žuhûr buldı hemân-dem bu beyża-i billûr

8

Sipâh-ı şâmı perîşân idüp şeh-i ħâver
Dikildi burc-ı sipihre bu râyet-i manśûr

9

Şüküfte bir güli destâr-ı śubĥa ŧaķdı felek
Benefşe-zâr-ı şeb itmişdi dîdeden mestûr

10

Uśûl duta ser-âġâz itdi muŧrib-i çarħ
Sezâdır eylese ħurşîdi kâse-i ŧanbûr

11

Aķıtdı çeşme-i şevķi Ǿaceb mi sâķî-i dehr
Śunarsa teşne-lebân-ı ġama zülâl-i sürûr

12

Piyâle-i Cem-i gerdûn henûz gerdândır
Serinde pârelesün çînî kâsesin faġfûr

13

İrişdi Ǿahd-i ŧarab geldi dürlü nûş-â-nuş
Ki cân u dilden elem dûrdur keder mehcûr

14

ǾAle'l-ħuśûś elinde ayâġ nûşânıñ
Yeter bu maŧlaǾ-ı cân-baħş u dil-güşâ menşûr

15

ǾAle'ś-śabâĥ ki sâķî-i dehr şarâb-ı ŧahûr
Be-nûş u bâk medâr inne rabbenâ le-ġafûr

16

SemâǾa girdi felekde seĥer olup ħurşîd
Külâh-ı ĥażret-i Monlâ-yı Rûm ile mesrûr

17

Güzîde mürşid-i kâmil ki nâmı olmadadır
Felekler üzre meleklerde śıdķ ile meźkûr

18

Ħudâygân-ı Süleymân-serîr-i mülk-i kemâl
Ki oldı tâbiǾ-i fermânı hep vuĥûş u ŧuyûr

19

Ħıdîv-i kişver-i Ǿirfân ki pîr-i Tebrîzî
Derinde ĥâcib olup oldı ser-be-bezm-i ĥużûr

20

Şeh-i serîr-i ledün kim ĥarîr-i dergâhı
Revâdır olsa eger reşk-i ħuld u ĥûr-ı ķuśûr
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50

21

Meh-i cihân-ı beyân mihr-i Ǿâlem-i Ǿirfân
Fürûġ-ı dîde-i devrân żiyâ-yı çeşm-i dühûr

22

Cenâb-ı Ǿârif-i billâh yaǾni Mevlânâ
Ki itse ħıdmet-i dergâhını sezâdır ĥûr

23

O şems-i burc-ı velâyet ki źâtı şâyeste
Gürûh-ı ehl-i kerâmâta olsa śadr-ı śudûr

24

O şâh-ı kişver-i tevĥîd kim olursa revâ
Derinde ĥażret-i Edhem gibi nice düstûr

25

Vücûd-ı pâkine gülşen-serâ śavâmiǾ-i ķuds
Hümâ-yı źâtına pervâz-gâh Ǿâlem-i nûr

26

Nedîm-i bâr-gehi dîde-bân-ı mülk-i ǾArab
Ĥarîm-i ħânķahı kâmrân-ı Nîşâbûr

27

Ney-i mürüvvet ü luŧfı terâne-senc olalı
Cihâna itmede feryâd-ı mâtemi dem-i sûr

28

Nigâh-ı merĥameti nâžır olsa sîmurġıñ
Vücûdın eyleye śad-çâk pençe-i Ǿusfûr

29

Şemîm-i ħulķını neşr itse bûstâna tesnîm
İderdi lâleyi micmer-firûz-ı Ǿûd u buħûr

30

Semûm-ı ķahrı güźâr itse sûy-ı deryâdan
Śadefde pâre-i aħker ola dür-i menşûr

31

Şebâb olur dem-i pîrî cihân-ı ĥıfžında
Ne deñli eylese de rûzgâr-ı Ǿömr murûr

32

Ħıdîv-i bende-nüvâzâ şeh-i ser-efrâzâ
Eyâ memâlik-i Ǿirfândan eyleyen maǾmûr

33

Sen ol sütûde gühersin ki cevher-i evvel
Ĥiśâr-ı vaśfıñı ķaśd itse itmege maĥśûr

34

Beyân-ı Ǿacz ide evvel-ķademde Ǿaķlı gidüp
Ķala o vâdî-i pehnâda tâ-be-nefħa-i śûr

35

Ħudâygânâ şâhâ biraz fużûl olayım50
Virirse Ǿâŧıfetiñ bendeñe eger düstûr

Bu mısrada vezin kusurlu.

Yahyâ Nazîm Divanı • 179

36

Sezâdır olsa nažar-gâh-ı dîde-i Ǿurefâ
Bu nev-ķaśîdem olursa cenâbıña manžûr

37

Benem oǾârif-i yektâ-yı maǾrifet-pîşe
Benem o nâŧıķa-perdâz şâǾir-i pür-nûr

38

Benem o nâžım-ı ġarrâ ki bulmaya ĥussâd
Sözümde her ne ķadar diķkat itseler de ķuśûr

39

Benem o ŧûŧî-i mirǿât-ı śûret ü maǾnâ
Benem o bülbül-i śad-dâstân-ı bâġ-ı şuǾûr

40

Kelîm-i ŧavr-ı beyânım ki oldı her süħanım
Sipihr-i Ǿâlem-i maǾnâda gün gibi meşhûr

41

Kilîd-i genc-i maǾânî elimde ħâmemdir
ŦabîǾatimdir o gencîneye benem gencûr

42

Bu âb u tâb ki var nažm-ı âteşînimde
Revâdır olsa eger reşk-i Śâǿib ü Şâpûr

43

Ĥadîķa-i süħana bülbül-i ħoş-âvâzım
ǾAceb mi ħâŧıra itse bu nûr terâne ħuŧûr

44

Şarâb-ı Ǿişveden olduķça nergisiñ maħmûr
Nigâh-ı nâzıñ ider kişver-i dili pür-şûr

45

Gören ħaŧ-ı siyehiñ Ǿârıżıñda žann eyler
Biri birisine âġişte müşg ile kâfûr

46

Küsûf-ı mihr-i sipihr-i cemâl seyr itdim
Ǿİźâr-ı pâkiñ olup zîr-i ŧurrada mesŧûr

47

Ħaŧ-ı siyâhıñı gird-i lebiñde śandı gören
Ki şekker üstüne cemǾiyyet itdi leşker-i mûr

48

ǾAceb mi itse beni pây-mâl-i esb-i cefâ
Seni bu ĥüsn ile ey şeh-süvâr iden maġrûr

49

Göñülde Ǿuķde-i sevdâ-yı zülf-i pür-pîçiñ
Ġamıñla Ǿaķl-perîşân u ħâŧırım meksûr

50

Gözümde ĥasret-i laǾliñle eşk-i ħûn-âlûd
Dilimde fürķat-i zülfiñle fikr-i dûr-â-dûr

51

Yeter Nažîm bu taśdîǾ durma ħâmûş ol
Teǿeddüb eyle ĥayâ ķıl nedir bu lâf-ı ġurûr
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52

Ķaśîde buldı nihâyet irişdi vaķt-i duǾâ
Niyâza başla ħulûś üzre śarf idüp maķdûr

53

Hemîşe tâ ki ola źeyl-i sâĥil-i dehre
Seĥer ħurûş ile emvâc-rîz-i ķulzüm-i hûr

54

Revân-ı pâkiñi yâd eyleye śabâĥ u mesâ
Ķıyâm-ı maĥşere dek śıdķ ile inâŝ u źükûr

55

Bu ħânķâh-ı fenâda hezâr-miĥnet ile
Siyâh-rû ola aǾdâsı tâ-śabâĥ-ı nüşûr

29 Ķaśîde Berây-ı Sulŧân Meĥmed Ħân51
(T: 142a, H: 85a, R: 133a, A: 117b)
(MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün)
1
Seĥer kim pâdişâh-ı baĥr ü ber Ǿazm-i şikâr eyler
Rikâbın Cem dutup devletle İskender süvâr eyler

51

2

Hücûm-ı źevķ ile nesr-i felek ġalŧân olup ħâke
Melâǿik śayd-gâhında śafâdan cân-niŝâr eyler

3

Leŧâfet-bend-i fitrâkında bir ġâyetde kim dâǿim
Ġazâl-i ħâverî şevķ ile kendin bî-ķarâr eyler

4

Eger emr-i şikârı olsa cârî kişver-i ĥüsne
Ġazâl-i çeşm-i dilber dîde-i dilden firâr eyler

5

Şikâr itmek murâd eylerse ceyb-i nâfe-i şebden
Şitâbân âhû-yı śaĥn-ı felek Ǿarż-ı Ǿiźâr eyler

6

Śabâ dellâl olup śaydın nidâ itdikçe âfâķa
Hizebrân-ı cihânı ser-be-ser pür-intižâr eyler

7

Olup her bir giyâh-ı ħuşkı ħûn-âlûde-i śaydı
Şitâda kûh ile hâmunı reşk-i lâle-zâr eyler

8

Şafaķ śandım felekde tâbiş-i ħurşîd ile žâhir
Meger ħûn-ı şikârîdir ki Ǿaksin âşikâr eyler

9

Havâda śayd-ı murġân itmege gâhî murâd itse
Şikâra añlaram sîmûrġı da ümmîd-vâr eyler

10

Cihâna śaydı bir âvâze-i leźźet bıraķmış kim
Ĥarem âhûların reşk-i şikârı dil-figâr eyler

Başlık, A nüshasından alınmıştır.

Yahyâ Nazîm Divanı • 181

11

Bülend-efser şeh-i Ǿâlî-neseb kim Ǿizz ü devletle
Cem'i ferrâş-ı bezmi Keyķubâd'ı perde-dâr eyler

12

Ne şeh şâhen-şeh-i vâlâ-güher kim ħâk-i dergâhı
Śabâ bir dest-i mülk-i Çîne dâǿim yâdigâr eyler

13

Ne şeh şâhen-şeh-i kişver-güşâ kim tîġ-ı ķahrından
Olup ser-geşte aǾdâ ħavf ile terk-i diyâr eyler

14

Ne şeh şâhen-şeh-i encüm-sipeh kim mâh-ı nev śanma
İdüp âvîze ŧâķ-ı çarħa tîġın şuǾle-bâr eyler

15

O şeh kim naķş-ı elķâbın yazup ressâm-ı Ǿaķl-ı kül
Bu gûne levĥa-i ħurşîdi pür-naķş u nigâr eyler

16

Süleymân-salŧanat kim tünd-bâd-i deşt-i iclâli
Dü-çeşm-i ħaśmı lebrîz-i ġubâr-ı iştihâr eyler

17

Ħudâvend-i muǾallâ-pâye kim şâhân-ı Cem-mesned
Ġubâr-ı âsitânın zîb-i tâc-ı iftiħâr eyler

18

Şehen-şâh-ı mužaffer âl-i ǾOŝmân'ıñ ser-efrâzı
Ki ednâ ĥamlesi mülk-i Ǿadûyı ħâk-sâr eyler

19

ǾAlî-sîret ki rûz-ı ceng şemşîr-i güher-bârın
Feżâ-yı rezm-gâh içre vekîl-i źü'l-feķâr eyler

20

Şeh-i ġâzî Ebu'l-fetĥ-i cihân Sulŧân Meĥemmed Ħân
Ki bîm-i tîġ-ı ĥışmı düşmeni bî-iķtidâr eyler

21

O şâh-ı Bû Bekr-sîret ǾÖmer-Ǿadl u ǾAlî-śavlet
Ki źâtı devlet-i ǾOŝmâniyânı üstüvâr eyler

22

O sulŧân-ı celîlü'ş-şân ki śît-i nâm ü Ǿünvânı
Mulûk-i Ǿâlemi peyġûle-gîr-i iftiķâr eyler

23

O şeh kim pâdişâh-ı Hind ile Kisrâ-i AǾcâmı
Birin micmer-fürûz u birini ħıdmet-güźâr eyler

24

Gehî bir pâdişâh-ı ħâk-sâr eyler murâd itse
Gehî bir bendesin yektâ ħıdîv-i kâm-kâr eyler

25

Hücûmı lerze-nâk itdi ser-â-ser kâfiristânı
Şükûhı düşmenin mecrûĥ-ı ħâr-ı ħârħâr eyler

26

ǾUluvv-i şânı çetr-efrâz-ı iclâl olsa şerminden
Sipihr-i bâr-gâh-ı rifǾati taĥķîr ü ħâr eyler
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27

O kim bir laĥža oldı âşinâ-yı ķulzüm-i cûdı
Śadef-veş gevher-i maķśûdı dâǿim der-kenâr eyler

28

Düçâr olsa nigâh-ı iltifâtı bir işâretle
Gedâ-yı bî-nevâyı śâĥib-i Ǿizz ü vaķâr eyler

29

Tenûr-ı maŧbaħ-ı cûdı Ǿalev-rîz olsa hemvâre
Fürûġ-ı âfitâb u ebri âteşle buħâr eyler

30

Eger ħurşîd-i luŧfı pertev-endâz olsa kühsâra
Śafâ-yı perverişle sengi laǾl-i âbdâr eyler

31

Döner bir genc-i bî-pâyâna gûyâ her bün-i ħârı
Seĥâb-ı himmetin gâhî ki bâġa ķaŧre-bâr eyler

22

Çemen-pîrâ-yı feyżi terbiyet itse gülistânı
İdüp ser-sebz-i ter faśl-ı ħazânı nev-bahâr eyler

33

İrişse bûy-ı zülf-i şâhid-i aħlâķı gülzâra
İdüp âbın gülâb ü ħâkini müşg-i niŝâr eyler

34

Görüp noķśânını mâhıñ eger emr eylese çarħa
Felek ħavfından aña hâleden sîmîn ħiśâr eyler

35

Ħuśûśâ nehy-i cârî olsa bir dem kişver-i ĥüsne
Nigâh-ı ġamze-i cânânı ħavfı hûşyâr eyler

36

Vezân olsa semûm-ı ķahrı baĥre maĥv idüp âbın
Śadefde gevher-i yektâyı hem-reng-i enâr eyler

37

Ŧabîb-i ħâźıķ-ı ĥıfžı eger kim çâre-sâz olsa
Meźâķ-ı ħasteye zehr-âbı âb-ı ħoş-güvâr eyler

38

Dil-i aǾdâ nola olsa hirâsân bîm-i tîrinden
O bir elmâs-peykândır ki dâǿim ŧaşa kâr eyler

39

Güzîde şeh-süvâr-ı Ǿarśa-i heycâ-yı Rüstem-fer
Śalup meydâna raħşın her ķaçan kim kâr-zâr eyler

40

Serin ki ŧop idüp çevgân-ı ķahr ile eşirrânıñ
Vücûd-ı düşmen-i bed-ħâhı gâhî zîb-dâr eyler

41

Zehî raħş-ı serîǾü's-seyr kim bend itse reftârın
Zemîni lerze-nâk ü saķf-ı çarħı pür-ġubâr eyler

42

Semend-i tîz-rev kim śadme-i pür-zûrınıñ gerdi
ǾAdûnuñ çeşmine her demde dehri teng ü târ eyler
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43

Doķunsa türktâz itdikce mîħ-ı naǾli ħârâya
Zemîniñ hep yanup ħâşâk-i dehri pür-şerâr eyler

44

Perî cünbiş ki seyr itdikce gâhî cilve-i raķśın
Dil-i ħûn-âbı ifrâŧ-ı ĥased pür-inkisâr eyler

45

Ħırâm itse döner bir dilber-i kâkül perîşâna
Bütân taĥsîn-i reftârın görüp bî-iħtiyâr eyler

46

Ħudâvendâ ħıdîvâ źerre-i nâçîzi iĥsânıñ
Sipihr-i şevket ü iclâle mihr-i tâb-dâr eyler

47

Sen ol Ǿanķâ-yı Ǿâlemsin ki bir ednâ hücûm itseñ
Vücûd-ı ħaśmı kûh-ı ķâf olursa târumâr eyler

48

Seniñ sîmûrġ-ı ķadrin zîr-i bâle almaġa bir dem
Şükûh-ı şevketinden beyża-i ħurşîdi Ǿâr eyler

49

Seniñ vaśfıñda taĥrîk-i benân-ı fikret itdikce
Beyân-ı Ǿacz idüp destimde ħâme iǾtiźâr eyler

50

Ħuśûśâ devr-i cûduñda ben ol siĥr-âferînim kim
Füsûn-kârân-ı nažmı ŧarz-ı şiǾrim şerm-sâr eyler

51

Leŧâfet gevher-i nažmında bir ġâyetde medĥiñle
Ki ĥavrâ-yı bihişti gûş-ı câna gûş-vâr eyler

52

Elimde ħâme kim ġavvâś-ı deryâ-yı maǾânîdir
Güher-rîz olsa gâhî reşk-i dürr-i şâh-vâr eyler

53

Benem ol ħâce-i Ǿirfân ki kilk-i nükte-perdâzım
Reh-i evśâfıñ üzre gevher-i nažmıñ niŝâr eyler

54

Miĥekdir vaśf-ı źâtıñ gûyiyâ naķķâd-ı endîşem
Bu ibrîz-i kelâm ile zer-i nažmıñ Ǿayâr eyler

55

Olup sermest-i śaĥbâ-yı raĥîķ-i nažm-ı rengînim
Ķadeĥ-nûşân-ı bezm-i maǾrifet defǾ-i ħumâr eyler

56

Nažîm-âsâ ben ol pâkîze-taǾbîrim ki güftârım
Kelâm-ı şâǾirân-ı dehri hep bî-iǾtibâr eyler

57

Temeddüĥ tâ-be-key vaķt-i duǾâdır durma ey ħâme
Ķaśîde nažm iden lâ-büd kelâmı iħtiśâr eyler

58

Hemîşe śayd-gâh-ı śaĥn-ı gerdûna idüp âheng
Ġazâl-i ĥâveri her şeb ki bir zengî şikâr eyler
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59

Felek tâ ŧabl-bâz-ı mihr ile bîźâr idüp ħalķı
Nehârı tâ-be-maĥşer leyl ider leyli nehâr eyler

60

Ne semte gitse Mevlâ Ĥıżr-ı tevfîķi refîķ itsün
DuǾâ-yı devletiñ ĥaķķâ śıġâr eyler kibâr eyler

61

Ola dâǿim serîr-i salŧanatda gün gibi meşhûr
Felek her dem ki devriñ böyle ber-vefķ-i ķarâr eyler

30 (T: 143b, H: 86b, R: 134b, A: 118b) (MefǾûlü MefâǾîlü MefâǾîlü FeǾûlün)
1
ǾÂlem yine pür-şevķ ü ŧarab-zâ mı degildir
Eyyâm-ı śafâ devr-i dil-ârâ mı degildir
2

El-ĥaķ ne bu hengâm-ı śafâ dâmene-i dil
Pür-zînet-i gülberg-i temennâ mı degildir

3

Gitdikçe leŧâfetle güzellenmede Ǿâlem
Her gûşesi bir bâġ-ı temâşâ mı degildir

4

Devr itmede śad-ĥâlet ile sâġar-ı raħşân
Kim Ǿaksi neşâŧ-âver-i śahbâ mı degildir

5

Yoķ gerd-i kudûretden eŝer şimdi cihânda
Her dil yine mirǿât-ı mücellâ mı degildir

6

Biñ cilve ile şâhid-i güm-geşte-i maķśûd
Âyîne-i Ǿâlemde hüveydâ mı degildir

7

Her ebkem-i endûh-ı keder farŧ-ı śafâdan
Dil-şâdî-i eyyâm ile gûyâ mı degildir

8

Cûş itmede ħum-ħâne-i ħâŧırda mey-i feyż
Esbâb-ı ŧarab cümle müheyyâ mı degildir

9

Demdir ķalemim olsa güher-senc-i maǾânî
Her bir süħanım bir dürr-i yektâ mı degildir

10

Pür-cûş-ı ħurûş olsa nola şevķ ile sînem
ŦabǾım güher-i nažm ile deryâ mı degildir

11

Rengînî-i elfâž ile meşşâŧa-i ħâmem
Gül-gûne-zen-i çihre-i maǾnâ mı degildir

12

Üstâd-ı ĥikem-senc-i ħayâlim dem-i pâkim
İcrâ-kön-i iǾcâz-ı Mesîĥâ mı degildir

13

Her tâze ħayâlimde olan diķķat-i maǾnâ
Reşk-i reviş-i Śâǿib ü Rüknâ mı degildir
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14

ŞiǾrim ki ĥased-gerde-i erbâb-ı hünerdir
Her noķŧası śad-reşk-i süveydâ mı degildir

15

Nažmım ki bu ĥâlet bu ŧarâvetde dem-â-dem
Hem neşve-i câm-ı mey-i ħamrâ mı degildir

16

Âyîne-i endîşem ile nuŧķ-ı laŧîfim
Ŧûŧî-i süħan-gûy-ı şeker-ħâ mı degildir

17

ŦabǾım güher-i ħâś-ı maǾânî ile dâǿim
Pür-mevc-i hüner baĥr-i muśaffâ mı degildir

18

Destimde ķalem olsa dürer-bâr-ı maǾânî
Hem nâdire hem nâdire-pîrâ mı degildir

19

Saŧr-ı süħanım seyr iden olsa nola Mecnûn
Reşk-i şiken-i ŧurra-i Leylâ mı degildir

20

Gitdikce ħoş elĥân-ı beyân olmada ħâmem
Bâġ-ı süħana bülbül-i şeydâ mı degildir

21

Olsa nola envâǾ-ı meǾânî süħanımda
Her śafĥası bir nüsħa-i kübrâ mı degildir

22

Çoķ mı bu temeddüĥ baña kim siĥr ile ŧabǾım
Vaśśâf-ı şeh-i memleket-ârâ mı degildir

23

Şâhen-şeh-i źî-şân ki ġubâr-ı der-i pâki
Rûşen-ger-i her dîde-i bînâ mı degildir

24

Sulŧân-ı cihân-bân ki ser-i râyet-i Ǿadli
Reşk-i Ǿalem-i ġurre-i ġarrâ mı degildir

25

Keyħüsrev-i devrân ki serâ-perde-i ķadri
Hem küngüre-i çarħ-ı muǾallâ mı degildir

26

Cem-kevkebe Sulŧân Meĥemmed ki şükûhı
Revnaķ-şiken-i şevket-i Dârâ mı degildir

27

Ol ħüsrev-i Rüstem-fer-i yektâ ki hücûmı
Dehşet-fiken-i ħâŧır-ı aǾdâ mı degildir

28

Ol dâver-i âfâķ ki fermân-ı şerîfi
Pîrâye-dih-i Ǿâlem-i ġabrâ mı degildir

29

Ol dâd-ger-i dehr ki âvâze-i Ǿadli
Peyveste-i nüh-ŧârem-i vâlâ mı degildir
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30

Encümle felek revzen-i iclâline ķonmuş
Zerrin ile pür-şîşe-i zîbâ mı degildir

31

ǾÂlî o ķadar ķadri ki pîş-i nažarında
Śad-Sencer ü Cem-kevkebe ber-pâ mı degildir

32

Gerd-i ĥarem-i devleti iksîr-i saǾâdet
Çârûb-ı deri şeh-per-i Ǿânķâ mı degildir

33

ǾAķl-ı sebaķ-âmûz-ı Arisŧû vü Felâŧûn
Tedbîr-i mühim-sâz-ı reǾâyâ mı degildir

34

Perr-i külehi sâye ber-endâz-ı ser-i çarħ
Şemşîr-i żiyâ-güster-i dünyâ mı degildir

35

Tîh-i ġamı itse nola feyż-i kefi rûşen
Dest-i keremi bâ-yed-i beyżâ mı degildir

36

Dünyâyı nola şevket-i iclâli pür itse
Kîsrâ-i ǾAcem bende-i ednâ mı degildir

37

Ser-çeşme-i iĥsânı revân olsa cihâna
Bu ŧâs-ı felek kâse-i mînâ mı degildir

38

AǾdâya nola ķahr ile eylerse girîzân
Yâ śaf-şiken-i Ǿarśa-i heycâ mı degildir

39

Var ise nigâh eyledi gül-zâra ġażabla
Nergisde gör âŝârını peydâ mı degildir

40

Feyż-i eŝer-i nefħa-i ħulķıyla dem-â-dem
Ħoş-bûy-kön-i ŧurra-i ĥavrâ mı degildir

41

Bir mertebede ĥıfžı ki zehr olsa da meyde
Gördükce gelen keyf-i dü-bâlâ mı degildir

42

Raħş üzre süvâr olsa rikâbında o şâhıñ
Ħurşîd ü ķamer peyk-i sebük-pâ mı degildir

43

Ķopduķca meger farŧ-ı şitâbından o raħşıñ
Biñ zelzele bir demde hüveydâ mı degildir

44

Dil-beste-i reftârı nesîm olsa Ǿaceb mi
Bir şûħ-ı perî-peyker ü sîmâ mı degildir

45

Sîmîn-nümâ naǾl ile mîħ-i süm-i pâyı
Mâh-ı nev ile necm-i ŝüreyyâ mı degildir
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46

SürǾatle ħırâm eylese ol esb-i sebük-tâz
Şûr-efgen-i kûh âfet-i śaĥrâ mı degildir

47

Bu cilve-i reftâr ile bu ŧarz-ı revişle
Bâd-ı seĥer ol bâdiye-peymâ mı degildir

48

Dârâ-sipehâ pâdişehâ dâd-penâhâ
Ey ol ki deriñ maķśad-ı aķśâ mı degildir

49

Sen ħüsrev-i seyyâre-ĥaşem mâh-Ǿalemsin
Yâ bendeligiñ devlet-i Ǿužmâ mı degildir

50

Gülden dem-i Ǿadliñde şehâ bülbül-i zârıñ
Hep nâle-i bîhûdesi bî-câ mı degildir

51

Virseñ nola dünyâya şeref feyż-i keremle
Bu ravżada źâtıñ çemen-ârâ mı degildir

52

Vaśfıñla ķaśîdemize bu tâze ġazel-i pâk
Gülşende aķan cûy-ı feraĥ-zâ mı degildir

53

ǾAķlım daġıdan zülf-i semen-sâ mı degildir
Dil-ħaste iden nergis-i şehlâ mı degildir

54

Ħoy-gerde yine tâbiş-i meyden ruħ-ı pâki
Pür-jâle açılmış gül-i raǾnâ mı degildir

55

Pâ-der-gil iden ĥayret ile serv-i bülendi
Śad-şîve ile ol ķad-i bâlâ mı degildir

56

Ħacletle ser-efgende ķılan sünbül-i bâġı
Ol ŧurra-i pür-tâb ü muŧarrâ mı degildir

57

Bu cünbiş-i reftâr ile geldikce ħırâma
Her gûşede śad-fitne vü ġavġâ mı degildir

58

İtdikçe ser-i zülfini ârâyiş-i ruħsâr
Âşüftelere bâǾiŝ-i sevdâ mı degildir

59

Bu vâdî-i teng içre Nažîmâ bu ķaśîde
Bir noķŧada biñ Ǿâlem-i maǾnâ mı degildir

60

TaśdîǾi ķo şimden girü âheng-i duǾâ ķıl
Lâf-ı süħan-ı bîhûde hengâmı degildir

61

Tâ-câm-ı zer-endûz-ı felek devr ide dâǿim
Herkes diye bu devr-i ŧarab-zâ mı degildir
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62

Ol devlet ile taħt-ı saǾâdetde ser-efrâz
Her rütbe seniñ źâtıña aǾlâ mı degildir

63

Virsün şeref salŧanatıñ devlete Ǿünvân
ǾAdliñ meger ârâyiş-i dünyâ mı degildir

31 (T: 145b, H: 88a, R: 137a, A: 125a)
(MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün)
1
Dem-i ferħunde Ǿahd-i Ǿayş u nûş-ı nükte-dânândır
Müheyyâ bezm-i şâdî sâġar-ı ümmîd-i gerdândır
2

Tenezzülde ĥasûd-ı bed-güher farŧ-ı nedâmetle
Teraķķîde maǾârif ehli hep bu luŧf-ı Yezdân'dır

3

Müretteb bezm-i gülşen şâd güller zâr bülbüller
Sebû zânûda bâde serde nûş-â-nûş-ı mestândır

4

Külehler kec göñüller şâd u ħurrem sîneler śad-çâk
Cihân lebrîz-i hây u hûy-ı şevķ-i mey-perestândır

5

Ŧarab hengâmıdır şimdi irişdi mevsim-i Ǿişret
Felek sâġar-keşân ile yine hem-Ǿahd ü peymândır

6

Çemen bir bezm-i dil-keş câm-ı nergis verd-i ter sâķî
Śürâħî lâle şebnem nuķl-i mey mestân hezârândır

7

Nola cûş u ħurûşa gelse ezhâr-ı çemen şimdi
Ki her bir gûşe pür-śavt ü nevâ-yı Ǿandelîbândır

8

Žuhûr itdi çemende câme-i sebz ile her eşcâr
Meger nevrûz-ı fîrûz-ı şehen-şâh-ı bahârândır

9

Degil gülşende cûlar ejdehâlardır meger yer yer
Ki pîç-â-pîç olup gencîne-i bâġa nigeh-bândır

10

Perîşân itmege cünd-i çemenle ħayl-i sermâyı
Ser-â-ser gülşeniñ her sûseni bir tîġ-ı bürrândır

11

Ġam-ı ġuśśa derûn-ı pür-ħurûş-ı ehl-i şâdîden
Şikeste zevraķ-âsâ cûşiş-i yemde şitâbândır

12

Dil-i şûrîde-meşreb źevķ-i vaśl-ı yâr ile şimdi
Gözünde bâde ser-germ-i maĥabbet şâd ü ħandândır

13

Eŝer yoķdur dil-i âvârede gerd-i küdûretden
Meger var ise ancaķ dâġ-ı derd-i Ǿaşķ-ı cânândır
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14

O mâh-ı mihribânıñ Ǿâşıķ-ı dîdârıdır dil kim
Temâşâ-yı ruħında dîde-i ħurşîd ĥayrândır

15

Dirîġ ol ħânumân-sûz-ı diliñ nâr-ı firâķıyla
Derûn pür-tâb-ı ĥasret dîde giryân sîne sûzândır

16

Beni ġarķ itdi eşk-i âl ile ol žâlimiñ Ǿaşķı
Vücûdum lücce-i ħûn içre gûyâ şâħ-ı mercândır

17

Nedir bu midĥat-i śad-gûneden ĥâlâ ġaraż bil kim
Ne vaśf-ı dil ne dilberdir ne bülbül ne gülistândır

18

Hemân bir dâveriñ dergâhına rû-mâldir maķśûd
Ki źât-ı pâkine ehl-i dil ü dâniş ŝenâ-ħândır

19

Ne dâver dâver-i vâlâ-güher kim farŧ-ı Ǿizzetle
Felek dergâhına yüz sürse dâǿim rifǾat-i şândır

20

Ħudâvend-i serîr-i mülket-i ħânî ki bezminde
Felek ser-pûş-ı mînâ mâh bir şemǾ-i fürûzândır

21

Cenâb-ı ħân Selîm-i kâmrân u mekrümet-güster
Ki nâm-ı pâki hep vird-i zebân-ı nükte-sencândır

22

O İskender-ĥaşem kim vüsǾat-i dergâhını seyr it
Sipihr-i nüh-revâķ aña göre bir teng eyvândır

23

O pür cûd u kerem kim beźl-i luŧf itdikçe dünyâya
Kef-i dür-pâşı deryâ ŧabǾ-ı gevher-bârı ħod-kândır

24

Sipihr-i şevket ü iclâle ħurşîd-i cihân-ârâ
Vücûdı burc-ı iķbâl ü şerefde mâh-ı tâbândır

25

Muĥîŧ-i Ǿizzete Ǿâlem-bahâ bir dürr-i bî-hem-tâ
Künûz-ı devlete bir gevher-i bî-miŝl ü aķrândır

26

Seħâvetle keremde śîŧ-i nâm-ı pâki Ǿâlem-gîr
MaǾârifde hünerde gün gibi meşhûr-ı devrândır

27

Cihân-ı himmete ħân-ı cüvân-baħt ü felek-mesned
Serîr-i rifǾate ĥaķķâ ki sulŧân ibn-i sulŧândır

28

Revân olsa nesîm-i luŧf u cûdı deşt ü śaĥrâya
Ķıyâs eyler görenler şûre-zârı bâġ-ı rıđvândır

29

Vezân olsa semûm-ı ķahrı bâġa seyr idenler hep
Zemîn-i gülsitânı žann iderler cây-ı nîrândır
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30

Güźâr itmiş meger kim bâd-ı ħışmı kişver-i ĥüsne
Ki gîsû-yı bütân hep pîç-ber-pîç ü perîşândır

31

Nesîm-i nefħa-i ħulķı şemîm-i micmer-i feyżi
ǾIŧır-sâz-ı gülistândır muǾaŧŧar-sâz-ı bustândır

32

Nigeh-dâr olsa bir mülke eger kim dîde-i ĥıfžı
O iķlîm içre âsîb-i fiten ser-der-girîbândır

33

Ħudâvendâ sen ol śâĥib-keremsin kim zamânıñda
Kef-i dest-i kerîmiñle cihân hep ġarķ-ı iĥsândır

34

Seniñ vaśfıñda nažm itmiş bu beyt-i dil-keşi gûyâ
Riyâżî-i süħan-ver kim ser-i siĥr-âferînândır

35

Ħaŧâ ile dil-i zâra doķunsa ġamze devriñde
Ħam-ı ebrû tevâżuǾlarla aña Ǿöźr-ħâhândır

36

Güzîde fâris-i śaĥn-ı cihânsın kim saña ĥaķķâ
Hilâl-i âsumân sîmîn-nümâ bir naǾl-i yekrândır

37

Bi-ĥamdillâh zamânıñda benem ol şâǾir-i mümtâz
Ki şiǾrim reşk-i nažmım nâžım-ı Hind ü Śıfâhândır

38

O yektâ şeh-süvâr-ı śaĥn-ı Ǿirfânım ki cevlânda
Semend-i ŧabǾıma deşt-i taħayyül teng meydândır

39

ǾAceb mi źü'l-fiķâr-ı ħâmeye dest ursa bî-pervâ
Ki ŧabǾım ĥaydar-ı düldül-süvâr-ı śaĥn-ı Ǿirfândır

40

Ben ol gevher-fürûş-ı çâr-sûy-ı mülk-i maǾnâyım
Ki dürr-i pâk-i nažmım zîb-i tâc-ı nažm-ı Selmân'dır

41

Midâd-ı kilk-i şûħum noķŧa-i ħâl-i Ǿiźâr-ı dil
Sevâd-ı saŧr-ı nažmım tûtiyâ-yı dîde-i cândır

42

Śadef-elfâž-ı maǾnâ dürr-i yektâ-saŧr-ı müşgînem
Pey-â-pey mevc-i nažm-ı dil-keşim deryâ-yı Ǿummândır

43

ǾAceb mi çeşm-i ĥâsid görmese bu şiǾr-i ġarrâyı
Ki maǾnâ ħacle-gâhında Ǿarûs-ı pâk-dâmândır

44

Nažîmâ gel duǾâ hengâmıdır ķo lâf u taśdîǾi
Ki ķadr-i nažmıñı añlar şeh-i Ǿâlem süħan-dândır

45

Olup tâ kim müretteb bezm-i rindân śaĥn-ı gülşende
Leb-â-leb sâġar-ı ümmîd ile sâķî ħırâmândır
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46

Eliñden düşmesün bezm-i śafâda sâġar-ı âmâl
Dil-i düşmen ki muǾtâd-ı ħumâr-ı câm-ı ĥırmândır

32 Ķaśîde-i ǾÎdiyye Berây-ı Muśŧafâ Pâşâ52
(T: 148a, H: 90b, R: 139b, A: 146a) (MefǾûlü MefâǾîlü MefâǾîlü FeǾûlün)
1
ǾÎd oldı yine bezm-i çemen rûĥ-fezâdır
Hengâm-ı ŧarab mevsim-i gül vaķt-i śafâdır

52

2

Ħurşîd olup şemse-i bâm-ı ĥarem-i Ǿîd
Mâh-ı nev aña ŧâķçe-i sîm-nümâdır

3

Ǿİşret-geh-i Ǿîde meh-i nev sîm-ķadeĥdir
Gülgûn-ı şafaķ aña mey-i hûş-rübâdır

4

Kâşâne-i Ǿîd olmada günden güne maǾmûr
Şimden girü yârân-ı ĥarâbâta śalâdır

5

Her dilber-i ŧannâz dil-i Ǿâşıķa şimdi
İtdikleri śad-gûne tevâżuǾla vefâdır

6

Źevķ-i şeref-i Ǿîd ile hep ġonca-dehânân
Gül gibi kimi zerd kimi sebz-ķabâdır

7

Śaldı yine âfâķa żiyâ câm-ı mey-i Ǿîd
Kim Ǿaksi śafâ-güster-i mirǿât-ı semâdır

8

ǾÂlem nola pür şevk ü safâ olsa bu demde
Śad-merĥale dilden keder ü gussa cüdâdır

9

TabǾ u dil-i rindânı nola eylese ŧûŧî
Mirǿât-ı ķâdeĥ kim yine pür-tâb u cilâdır

10

Bülbül-neġamât olsa nola ķulķul-i mînâ
Gül gibi aña sâġar-ı mey gûş-güşâdır

11

Al destiñe sâķî ķadeĥi başla ħırâma
Bir ayaġıña biñ ser-i Cemşîd fedâdır

12

İtseñ yeridir zâhidi de dâħil-i bezmiñ
Kim her ķadeĥiñ şuǾle-zen-i zerķ u riyâdır

13

Śun câm-ı mey-i nâbı ki ħunyâ-ger-i ŧabǾım
Bezmiñde bu nev şiǾr ile merġûle-serâdır

14

Cân ķaśdına gûyâ müjdesi tîr-i belâdır
Zaħm-ı dil-i mecrûĥa sebeb ol ķaşı yâdır
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15

Âgâh degil var ise maĥşerden o ħûnî
Dil-dâdesine eyledügi cevr ü cefâdır

16

ǾAşķ itse nola ķaddimizi hâle-śıfat ħam
Bu ĥâle ķoyan hep bizi ol mâh-liķâdır

17

Ser-śafĥa-i ĥüsnünde yeter noķŧa-i ĥâli
Ol levĥa-i pâk üzre o ħaŧ ħaŧŧ-ı ħaŧâdır

18

Bûs eyleyen olmazsa nola ħâl-i Ǿiźârın
Ol ĥabb-i feraĥ derde devâ rûĥa ġıdâdır

19

Ķul itse Ǿaceb mi beni ol Yûsuf-ı ŝânî
Bir pâdişeh-i memleket-i ĥüsn-i bahâdır

20

Her bir ħamı bir nâfe vü her ħalķası bir çîn
Kâm-ı dili ħûn eyleyen ol zülf-i dü-tâdır

21

Bu bûy-ı dil-âvîzi viren zülfine gûyâ
Ħâk-i ķadem-i śadr-ı śudûr-ı vüzerâdır

22

Düstûr-ı mükerrem ki ümîd-i keremiyle
Şimdi açılan her ŧarafa dest-i recâdır

23

Encüm-ĥaşem ü mâh-Ǿalem kim der-i cûdı
RifǾat-şiken-i çarħ-ı berîn olsa sezâdır

24

Dâdâr-ı Ǿadl-perver o kim şerǾ-i şerîfe
Cân ile ser-efgende-i teslîm ü rıżâdır

25

Risŧû-yı ĥikem-güster-i iķbâl ki dâǿim
Dil-ħaste-i idbâra deri dâr-ı şifâdır

26

Sencer-fer ü Cem-kevkebe kim źât-ı şerîfi
Düstûr-ı şeh-i mâh-ı Ǿalem mihr-i livâdır

27

Maħdûm-ı hüner-ver o ħudâvend-i güzîn kim
Erbâb-ı süħan dergehine nâśiye-sâdır

28

Pâşâ-yı žafer-ħayl ki meydân-ı veġâda
Hengâm-ı ġazâ leşker-i nuśret be-ķafâdır

29

Faħrü'l-vüzerâ Muśŧafa Pâşâ ki dem-â-dem
Miĥrâb-ı deri ķıble-geh-i mîr ü gedâdır

30

Ol âśaf-ı źî-şân-ı cihân-bân ki derinde
Ednâ ķulınuñ mertebesi Ǿizz ü Ǿalâdır
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31

Ol śadr-ı kerem-kâr ki śad-luŧf ile dâǿim
Her yerde nüvâziş-ger-i ķalb-i żuǾafâdır

32

Ol neyyir-i gerdûn-ı maǾârif ki vücûdı
EnvâǾ-ı kemâlât ile pür-nûr u żiyâdır

33

Ol şîr-i dil-i pîşe-i heycâ ki dem-â-dem
Şemşîrine ħûn-ı ciger-i ħaśm ġıdâdır

34

Erbâb-ı himem rezm-gehinde śaf-ı çengî
Aśĥâb-ı kerem bezm-gehinde nüdemâdır

35

Źâtı śadef-i devlete yektâ dür-i şeh-vâr
Cûdı güher-i himmete deryâ-yı Ǿaŧâdır

36

Endîşesi hep beźl-i kerem pîşesi iĥsân
Efkârı hemân śarf-ı himem kârı seħâdır

37

Gerd-i ķademi sürme-i âhû-yı Ħutendir
Ħâk-i ĥaremi kuĥl-i ġazâlân-ı Ħıŧâdır

38

Tedbîri ile ġıbŧa-i śad-Ǿaķl-ı Felâŧûn
Şemşîri ile zühre-şikâf-ı ħuśamâdır

39

Tîġ ü kemeri mâh-ı nev ü kevkeb ü cevzâ
Tîr ü teberi biri ķader biri ķażâdır

40

Bir mertebe mirǿât-ı żamîrinde cilâ kim
Ħurşîd aña nisbet ile necm-i sühâdır

41

Ĥaķķâ bu ki pîrâye-i ĥilmiyle vücûdı
Gül-ġonce-i şâd-âb-ı çemen-zâr-ı ĥayâdır

42

Luŧf u keremi bâǾiŝ-i iķbâl ü saǾâdet
Ķahr u ġażabı mûcib-i idbâr u ġınâdır

43

Źâtı o ķadar şimdi seħâvetde Ǿalem kim
Ħâtem-menişân ħâk-i derinde fuķarâdır

44

Gâhî ki saǾâdetle ola reh-ber ü iclâl
Ferş-i ķadem-i devleti şehper-i hümâdır

45

İķlîm-i Ǿadû farŧ-ı ġulû-yı sipehinden
Her ĥamlede ħâyîde-i zîr-i kef ü pâdır

46

Žann itme şafaķ çarħa çıķup eşheb-i ķadri
Bâl ü dümi ârâste-i reng-i ħınâdır
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47

Ervâĥ-ı ķuds pîş-i semendinde dem-i ceng
Śad-cûş ile śaf-beste-i meydân-ı ġazâdır

48

Ol esb-i cihân-gerd ki naǾl-i süm-i pâyı
Her ħaŧvede farķ-ı felege zelzele-zâdır

49

Ol raħş-ı felek-seyr ki germ itse ħırâmıñ
VüsǾat-geh-iǾâlem aña bir teng feżâdır

50

Vâlâ-güherâ dâd-gerâ zât-ı şerîfiñ
Burc-ı hüner ü maǾrifete şems-i đuĥâdır

51

Olsa yeridir cilve-geh-i şâhid-i maǾnî
ŦabǾıñ ki seniñ âyine-i râz-ı Ħudâdır

52

EnvâǾ-ı maǾârifle nola olsa müzeyyen
Źâtıñ ki seniñ mefħar-i ħayl-i Ǿurefâdır

53

Erbâb-ı dil olsa nola meftûn-ı śarîrî
Ħâmeñ ki seniñ bülbül-i śad-gûne nevâdır

54

ǾAhdiñde ki ben nâdire-perdâz-ı cihânım
Bir bencileyin olsa cihânda nola nâdir

55

Devriñde o üstâd-ı ĥikem şeyħ-i kemâlim
Kim her süħanım ħâric-i Ǿaķl-ı ĥükemâdır

56

Güftâr-ı faśîĥim bu feśâĥatle dem-â-dem
Rûzân u şebân feyż-resân-ı fuśaĥâdır

57

EşǾâr-ı belîġim bu belâġatle hemîşe
Her śubĥ u mesâ vird-i zebân-ı büleġâdır

58

Ŧavr-ı hüner ü nažma Kelîmim ki elimde
Geh çûb-ı ķalem ejder olur gâh Ǿaśâdır

59

Artırmadadır ehl-i diliñ sûz-ı derûnın
Yâ Rab ney-i ħâmemde benim bu ne śadâdır

60

ǾArż olsa nola âyîne-i śûret ü maǾnâ
ŦabǾım ki benim ŧûŧî-i pâkîze edâdır

61

Besdir bu temeddüĥ sözi ħatm eyle Nažîmâ
TaśdîǾi ķo şimden girü hengâm-ı duǾâdır

62

Tâ kim şeref-i Ǿîd ile her maĥfil-i zîbâ
Pür-zînet-i Ǿîdiyye-i şiǾr-i şuǾarâdır
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63

Ol devlet ile sadr-ı saǾâdetde ser-efrâz
Her rütbe seng-i źâtıña şâyân u revâdır

33 Ķaśîde-i Bahâriyye Der-vaśf-ı Aĥmed Pâşâ53
(T: 149b, H: 92a, R: 141a, A: 141a) (FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün)
1
Śubĥ-dem neşr-i şemîm eyledi enfâs-ı bahâr
Gûyiyâ oldı çemen-zâr dükân-ı Ǿaŧŧâr

53

2

Jâleden noķŧa döküp berg-i güle gülşende
İtdi remmâl-i śabâ şâħ-ı nihâli pergâr

3

Âl-gûn câmesini giyse nola lâle vü gül
Sebz-pûş oldı yine śaĥn-ı çemende eşcâr

4

Oldılar şuǾle-zen-i ħırmen-i śabr-ı bülbül
Ġoncalar zîr-i niķâbından idüp Ǿarż-ı Ǿiźâr

5

Yine śad-naġme žuhûr eyledi her vâdîden
Devr-i gül dâǿire ħânende olup bülbül-i zâr

6

Nev-Ǿarûs oldı çemen aña śabâ meşşâŧa
Zîb ü zînetle henûz olmada bir naķş ü nigâr

7

Tâc-ı laǾlîn ile gül taħta cülûs itdi yine
Sûseni kendüye gülşende idüp ħançer-dâr

8

Servi cûyân olup eŧrâf-ı çemen-zârı yine
Dil-i meyyâl gibi gezdi dolandı enhâr

9

Sûseniñ tîġını meslûl görüp ħavfından
Cân atup şâh-ı şitâ çak Ǿademe itdi firâr

10

Bezm-i Cemşîdi ķurup ŧarf-ı çemen-zârda gül
Ele zerrîn ķadeĥi aldı yine nergis-vâr

11

Ġonce ser-germ-i śafâ lâle siyeh mest-i havâ
Sünbül âşüfte-i sevdâ vü perîşân-destâr

12

Gülleri nuķl ile pür-laǾl ŧabaķlar śandım
Meclis-i bâġa hevâ oldı meger jâle-niŝâr

13

Devlet-i Ǿayşı ķıyâm üzre temennâda olup
Ķaldırup destini gülşende duǾâ itdi çenâr

14

Âteşîn naġme ile şâħ-ı nihâl-i gülde
İtdi bu şiǾr-i teri şevķ ile taķsîm hezâr
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15

Ķoyıcak pençe-i sîmînini ruħsârına yâr
Çeşme-i mihr gümüş lûleler itdi ižhâr

16

Girye-sâz oldı meger var ise ol mest-i ġurûr
Nergise düşdi çemende ķaŧarât-ı emŧâr

17

Eylemiş dâr-ı şifâ kûyını dil-ħastesine
Eyleyen Ǿişve ile çeşmini yârıñ bîmâr

18

Nola cûlar gibi dil pâyını rû-mâl itse
Nedir ol serv-i sehî-ķâmet ile ol reftâr

19

Eyleyen secde-ber-i gûşe-i ebrûsı beni
Zülfin itmiş o büt-i deyr cemâliñ zünnâr

20

Zülfi dâm-âver olup dâne döküp ħâl-i ruħı
İtdi śayyâd-ı nigeh murġ-ı dil ü cânı şikâr

21

Gül-i ruħsârına meftûn olalı ħâriş-i Ǿaşķ
Lâle-veş itmededir murġ-ı dili sîne-figâr

22

Serv-i pâ-der-gil ider itse ħırâm ol ķâmet
Bülbül eyler gül-i raǾnâyı o rengîn ruħsâr

23

Fürķat-i zülfi ile ŧurra-i sünbülde girih
Ĥasret-i çeşmi ile dîde-i nergisde ħumâr

24

Şevķ-i śahbâ-yı leb-i laǾli ile gülşende
ǾAyş u nûş eylemege başladı cümle ezhâr

25

Dem-i Ǿayş irdi velî ŧûŧî-i dil dem-beste
Jeng-i ġam âyîne-i ħâŧırım itdi jengâr

26

Gitdi ârâm u sükûn śabr u ħıred cûy gibi
Çekilürsem yeridir seyr-i çemenden nâ-çâr

27

Oldı baħtım gibi kec-rev reviş-i çarħ-ı denî
ŦâliǾim gibi olup vażǾ-ı felek nâ-hem-vâr

28

Rûzgârıñ siteminden gile-mend olmaz idim
Görmesem âyîne-i dilde küdûretle ġubâr

29

Gerdişinden felegiñ şekve mi eylerdim eger
Dönse bir kerre murâdımca bu çarħ-ı devvâr

30

Hünerimle ögünüp nevbetime ķâǿil idim
Üstüme dönse benim devr-i sipihr-i ġaddâr
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31

Bunca cevr ü sitem-i çarħa taĥammül mi olur
Ķandedir bâr-geh-i âśaf-ı Ǿâlî-miķdâr

32

Âśaf-ı Ǿahd Ǿaŧâ-pîşe seħâ-endîşe
Dâver-i vaķt-i kerem-kâr ü mürüvvet-kirdâr

33

Nice âśaf der-i elŧâf-ı dili baĥr-i Ǿaden
Nice dâver kef-i iĥsânı yem-i gevher-bâr

34

MenbaǾ-ı cûd u kerem dâd-penâh-ı Ǿâlem
MaǾden-i luŧf u himem śâĥib-i iclâl ü vaķâr

35

Dest-gîr-i žurefâ ķıble-i kâm-ı Ǿurefâ
Ķadr-dân-ı şuǾarâ dâver-i pâkîze-tebâr

36

Ħâtem-i devr-i zamân Bermekî-i Ǿâlî-şân
Yolına baĥr ile kân vârını eyler îŝâr

37

Śadr-ı devrân u ħudâvend-i saǾâdet-aħter
Âsumân-kevkebe hem-nâm-ı resûl-i muħtâr

38

Ķuŧb-ı çarħ-ı Ǿažamet ĥażret-i Aĥmed Pâşâ
Ki revâ pâyine yüz sürse felek leyl ü nehâr

39

O melek-ŧabǾ u felek-mesned ü meh-kevkeb kim
LemǾa-i luŧfı ider źerreyi şems-i nevvâr

40

O kirâmî-güher ol âśaf-ı deryâ-dil kim
Reşĥa-i cûdı ider ķaŧreyi baĥr-i zeħħâr

41

O sütûde-şiyem ol dâver-i Ǿâlî-şân kim
Cûdını Ħâtem-i Ŧayy görse iderdi iķrâr

42

ŞemǾ-i iķbâline fânûs sipihr-i mînâ
Şâhid-i devletine mihr-i münîr âyine-dâr

43

Dergeh-i muĥteremi hem-Ǿalem-i ŧâķ-ı sipihr
Âsitân-ı keremi hem-ser-i çarħ-ı zer-kâr

44

Ħâk-i pâk-i ĥaremi ķadr ile reşk-i Ǿanber
Gerd-i râh-ı ķademi ķıymet ile müşg-niŝâr

45

Nükhet-i feyżi muǾaŧŧar-kön-i ezhâr-ı çemen
Nefħa-i ħulķı Ǿıŧr-sâz-ı meşâm-ı gülzâr

46

Źâtı bir nûr-ı celî-şaǾşaǾadır kim olmuş
Pertev-i himmet ile bezm-fürûz-ı ebrâr
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47

Ġarķ ider Ǿâlemi mevc-i keremi olsa nola
ŦabǾ-ı vâlâ-güheri ķulzüm-i bî-ķaǾr u kenâr

48

ŞuǾle-rîz itse semûm-ı ġażabın gülzâra
Ola śad aħker-i sûzân ile pür her bün-i ħâr

49

Bezm-i ĥıfžında olur maĥż-ı şarâb-ı maķśûd
Câm-ı ümmîd-i mey yeǿs ile olsa ser-şâr

50

Fâris-i Ǿarśa-i heycâ ki mehâbetle tamâm
Olsa hengâm-ı veġâ eblaķ-ı reh-vâra süvâr

51

Teng olup dehr ser-i ħaśma ġubâr-ı ķademi
Dîde-i düşmene dünyâyı ide tîre vü târ

52

Merĥabâ raħş-ı sebük-seyr ki ħâk-i pâyi
Olmada sürme-keş-i çeşm-i nücûm-ı seyyâr

53

Ĥabbeźâ esb-i cihân-gerd ki žann itme nücûm
Âteş-i naǾl-i semendin felege çıķdı şerâr

54

Ġıbŧa-i mihr-i cebîninde śabâĥü'l-ħayrı
Heyǿet-i naǾl-i sümi reşk-i meh-i pür-envâr

55

Âśafâ baĥr-kefâ dâd-gerâ nâm-verâ
Ey olan ħâŧır-ı vîrâne keremle miǾmâr

56

Sensin ol bâr-geh-ârâ-yı saǾâdet ki Ħudâ
Eylemiş dergehiñi melceǿ-i eşrâf-ı kibâr

57

Sensin ol kehf-i emân-ı Ǿurefâ kim olmuş
Kârvân-ı reh-i Ǿirfâna vücûduñ sâlâr

58

Evc-i medĥiñ ki seniñ aña hümâlar çıķamaz
Murġ-ı endîşe ki mümkin aça bâl-i efkâr

59

Söz tamâm oldı yeter basŧ-ı maķâlât Nažîm
Vaķtidir edǾiye-i źâtın iderseñ tekrâr

60

Eyle şimden girü iħlâś ile âheng-i duǾâ
Bir duǾâ ķıl ki ide dergeh-i Mevlâya güźâr

61

Tâ çeküp tûġ-ı şehen-şâh-ı bahârı sûsen
Ħayme-i sebzini gülşende ķura her eşcâr

62

Gül-i iķbâli olup tâze ola düşmeniniñ
Ravża-i baħtı giriftâr-ı ħazân-ı idbâr
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63

Ķaśr-ı gülzâr-ı saǾâdetde Ħudâ-yı bî-çûn
Devlet ü Ǿömrini efzûn ide tâ-rûz-ı şümâr

NaǾt-ı Şerîf Be-Ĥarfi'z-Zâ54
34 Âşiyân-sâzî-i ǾAndelîb-i Kilk-i Rengîn-âvâz Berây-ı Şemm-i Bûy-ı Gül-i
NaǾt-ı Şehriyâr-ı Mücrim-nüvâz55
(T: 100b, H: 44b, R: 94a, A: 33a) (MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün)
1
O bezm-i ħâśda kim baġrımız kebâb ideriz
Piyâle dîdeyi ħûn-ı dili şarâb ideriz

54
55

2

Hümâ-yı Ǿaķlı giriftâr-ı dâm-ı ĥasret idüp
Olup dile hevesi zülf-i nîm-tâb ideriz

3

Cebîn-i dilberi endîşe eyleyüp dâǿim
Ketân-ı śabrımızı vaķf-ı mâh-tâb ideriz

4

Baķup o ħaŧŧ-ı siyehle Ǿiźâr-ı dil-dâra
Benefşe-zârda seyr-i kenâr-ı âb ideriz

5

Hücûm-ı ġamzesi ħûn-âb-ı dîdemiz aķıdup
Müdâm ħançerine laǾlden ķırâb ideriz

6

Ħayâl-i ĥalķa-i zülfin o fitne-i dehriñ
Sefîne-i dile girdâb-ı ıżŧırâb ideriz

7

O mest-i bâde-i nâzıñ müdâm ħûn-ı dili
Benân-ı tîġına gül-gûni-i ĥiżâb ideriz

8

O mihr-i burc-ı melâĥat ki nûr-ı ĥüsnünden
O mertebe dil-i şeydâyı ĥiśśe-yâb ideriz

9

Ki feyż-i Ǿaşķ ile her dâġını maĥabbetiñ
Sipihr-i sînede raħşân bir âfitâb ideriz

10

O bezm-gehde ķadeĥ-nûş-ı bâde-i Ǿaşķız
Ki mihri sâġar-ı gerdânına ĥabâb ideriz

11

O mey-güsâr-ı cünûnuz ki bezm-i Ǿayşımıza
Duħûl iderse Felâŧûn'ı dil-ħarâb ideriz

12

O deñli sûz-ı maĥabbetle pür-tef ü tâbız
Ki baĥri bir nigeh-i germ ile serâb ideriz

13

Sirişk-i dîde Ǿaraķ ħûn-ı dil mey-i gül-gûn
Bu gûne meclisi dâǿim pür-âb u tâb ideriz

Başlık, H nüshasından alınmıştır.
Başlık, A nüshasından alınmıştır.
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14

Gelince dest-i temennâya sâġar-ı ümmîd
Nigâh-ı dîde-i ĥasretle ħûn-ı nâb ideriz

15

Ĥarîr-i yeǿsi nigâh-ı ümîdden śaķınup
ǾArûs-ı baħtımızıñ rûyına niķâb ideriz

16

Añup fesâne-i ķâm-ı cihânı bîhûde
Fiġân ki dîde-i baħtı esîr-i ħâb ideriz

17

İŧâǾat itmedeyüz bir murâd içün felege
Der-i leǿîme varup ħıdmet irtikâb ideriz

18

Bahâr-ı kâmda ezhâr-ı yeǿs açılsa nola
Ki eşk-i âh ile bârân idüp seĥâb ideriz

19

Ġulû-yı yeǿs ile ol deñli rûy-gerdânız
Ki şaħś-ı kâmile ülfetden ictinâb ideriz

20

Bu ıżŧırâb ümîdiyle nâle-senc olsaķ
Hezâr bîm ile çarħı pür-inķılâb ideriz

21

Recâ-yı ehl-i dili çarħ-ı dûn ķabûl itmez
Hemân ki ĥarf-i temennâ ile Ǿaźâb ideriz

22

Felek recâmızı redd itse de suǿâlinde
Yine lisân-ı temennâ ile cevâb ideriz

23

Sipihr-i dûn bize olmazsa rehber-i maķśûd
Der-i şehen-şeh-i kevneyne intisâb ideriz

24

Ħudâygân-ı dü-Ǿâlem ki cebhe-i cânı
Reh-i maĥabbetine ferş idüp türâb ideriz

25

Ħıdîv-i ħıŧŧa-i Ǿirfân ki rûĥ-i pâkinden
Ŝenâsın itmede Ǿâciz olup ĥicâb ideriz

26

Penâh-ı dîn ki ser-â-perde-i sitâyişine
Süŧûr-ı nažmımız Ǿanberîn ŧınâb ideriz

27

ŞefîǾ-i küll-i ümem kim kitâb-ı midĥatiniñ
Kemîne ĥarfini śad-gûne faśl u bâb ideriz

28

Ser-âmed-i dü-cihân kim ķabul iderse eger
Yolında śarf-ı ĥayât itmege şitâb ideriz

29

Şeh-i ķalem-rev-i ĥikmet Muĥammed-i ǾArabî
Ki bâr-gâhını cân u dile meǿâb ideriz
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30

O nâzenîn-i mükerrem ki nâmın itsek yâd
Dürûd-ı źâtın añup ibtidâ gül-âb ideriz

31

O şeh-süvâr-ı saǾâdet ki raħş-ı rifǾatine
Hilâl-i mihri birin zîn birin rikâb ideriz

32

NuǾût-ı źâtını pîr ü cüvâna vaķf itdik
Ŝenâ-yı pâkini evrâd-ı şeyħ ü şâb ideriz

33

Dil-i żaǾîfe idüp vaśfı ħıdmetin fermân
Gedâ-yı aĥķar iken pâdişeh-cenâb ideriz

34

Ħayâl-i pertev-i mihri güźâr idüp dilden
Derûn-ı sînemizi kân-ı laǾl-i nâb ideriz

35

Semûm-ı ķahrını añsaķ çemende lâleleri
Miŝâl-i âteş-i sûzân pür-iltihâb ideriz

36

Şemîm-i micmer-i ħulķ-ı kerîmin añdıķça
Meşâm-ı cân u dil-i zârı feyż-yâb ideriz

37

Kemâl-i baħşiş-i feyż-i seĥâb-ı ĥıfžı ile
Ĥadîķa-i heremi pür-gül-i şebâb ideriz

38

Cihân-penâhâ şâhâ ne deñli Ǿâciz isek
Yine sitâyişiñi tâ-dem-i ĥisâb ideriz

39

Sen ol şeh-i dü-serâsın ki bezm-i vaśfıñda
Śarîr-i ħâmemizi naġme-i rebâb ideriz

40

Ħudâygânâ besdir birin ķabûl itseñ
Yazup ŝenâlarıñı defter-i ŝevâb ideriz

41

NuǾût-ı źâtıñı her ħaŧvede idüp tesbîĥ
Müdâm Ǿazm-i Ǿibâdet-geh-i śavâb ideriz

42

Olup gedâ-yı der-i bâr-gâh-ı iclâliñ
Nažîm-i zâr gibi rifǾat iktisâb ideriz

43

O cevherî-beyânız ki kân-ı maǾnâdan
Hemîşe gevher-i evśâfıñ intiħâb ideriz

44

Sitâyişiñde idüp nevk-i kilkimiz ser-tîz
Helâk-i düşmen içün nîze-i Ǿitâb ideriz

45

Söz irdi ġâyete ey dil kef-i niyâz açup
DuǾâ-yı pâdişeh-i mâlikü'r-riķâb ideriz
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46

Hemîşe tâ ki olup bezm-i Ǿaşķ germ-â-germ
Sirişk-i dîdeyi mey baġrımız kebâb ideriz

47

Revân-ı pâkine tâ-ĥaşr ola śalât u selâm
Ŝenâsını dile hem-vâre kim ħiŧâb ideriz

35 Ķaśîde Berây-ı ǾAbdî Pâşâ56
(T: 151a, H: 93b, R: 142b, A: 137a) (FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün)
1
Śarśar-ı âh ile cûş itdi yine ķulzüm-i nâz
Rûzgârına düşürdüñ yüri ey fülk-i niyâz

56

2

Yine bir nîm tebessümle esîr itdi beni
Görinüp dîdeme bir dil-şiken ü śabr-güźâr

3

Burc-ı ŧalǾatde melâĥatla meh-i kenǾânî
Şehr-i behcetde śabâĥatla cüvân-ı mümtâz

4

Her dü-ebrûsı kemân-dâr-ı nişân-gâh-ı ķażâ
Tîr-i müjgânı ise sehm-i ķaderle hem-sâz

5

Çeşmi şemşîr-be-kef mest-i müdâm-ı naħvet
Nigehi sîne-i Ǿâşıķ gözedüp tîr-endâz

6

Câdû-yı ġamzesi meşġûl-i kitâb-ı tesħîr
Siĥr-i Hârût ile efsûnda nigâhı enbâz

7

Fitne be'nhüfte-i dâmân-ı dü-zülf-i seĥĥâr
Ŧurra mekkâr u firîbende vü şûħ u ŧannâz

8

Ŧarĥ-ı güftârına meftûn-şüde rûĥ-ı Maĥmûd
Ŧarz-ı reftârına üftâde dil ü cân-ı Ayâz

9

İtdi bir nîm-nigâhıyla rübûde dilimi
Süzilüp çeşm-i siyeh-mesti miŝâl-i şeh-bâz

10

Bu leŧâfetle o meh-pâreniñ olsa yeridir
Tâb-ı mihriyle derûn-sûz-ı ĥabîbân-ŧırâz

11

Yeter ey şûħ yeter nâz u teġâfül tâ key
Dil-i şeydâyı helâk itdi o çeşm-i ġammâz

12

Eyleyüp ĥoķķa-i mihriñde nihân mühre-śıfat
Neylediñ göñlümi bilmem benim ey şuǾbede-bâz

13

Âşinâñı unudup ġayra maĥabbet virdiñ
Neylediñ neylediñ ey şâhid-i bîgâne-nüvâz

Başlık, A nüshasından alınmıştır.
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14

Mülk-i cân u dile âşûb bıraķdı nigehiñ
Meded ey ġamzesi şûriş-fiken ü Ǿarbede-sâz

15

Kime şekvâ ideyim kecrevî-i ŧabǾıñdan
Ki müsâvî ola yanıñda ĥaķîķatle mecâz

16

Derd-i Ǿaşķıñla felek ķaddimi çeng itmiş iken
Eylediñ sen daħi ķânûn-ı cefâya âġâz

17

Dâd eliñden seniñ ey fitne-ger ü Ǿahd-şiken
İtmediñ eyledigiñ vaǾdi benimle incâz

18

Dem-be-dem böyle olursa elemim rûz-efzûn
Muttaśıl böyle ķalursa sitemiñ dûr u dırâz

19

Varup aĥvâlimi Ǿarż eyleyeyim dâd-künân
Dergeh-i ĥażret-i pâşâya be-śad sûz ü güdâz

20

Mekrümet-pîşe ħudâvend-i serîr-i iķbâl
Ki olur vaśf-ı śıfâtıyla dil iǾcâz-ŧırâz

21

Şems-i burc-ı Ǿažamet baĥr-i muĥîŧ-i Ǿirfân
Ki revâ źâtına dirsem śadef-i gevher-i râz

22

Kâmrân-ı vüzerâ mertebe-dân-ı Ǿurefâ
Kâm-baħş-ı şuǾarâ ķıble-i erbâb-ı niyâz

23

Mesned-ârâ-yı himem ĥażret-i ǾAbdî Pâşâ
Śâĥibü'r-rüşd ü kerem-kâr ü mekârim-perdâz

24

O kerem-güster-i Ǿâlem ki felek ķâmetini
Ħam idüp ĥâcib-i dergâhına eyler iǾzâz

25

O Süleymân-ĥaşem ol âśaf-ı yektâ ki anıñ
Ne ķadar vâdî-i vaśfında olunsa tek ü tâz

26

Ķâf-ı evśâfına bâl ü perin açup çıķamaz
Ĥaşre dek eyleye Ǿanķâ-yı ŧabîǾat pervâz

27

Bezm-i iķbâline gûyâ ki ķamer şemǾ-i münîr
Ķaśr-ı iclâline dîbâ-yı seĥer ferş-endâz

28

Süfre-i luŧfına nüh-kâse-i faġfûr eflâk
Maŧbaħ-ı cûdına ħurşîd ü ķamer iki piyâz

29

Ĥarem-i bezmine erbâb-ı hüner ħayl ü ĥaşem
ǾAlem-i rezmine tevfîķ ü žafer şuķķa-firâz
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30

Ħân-ı luŧfı o ķadar Ǿâleme beźl olmuş kim
Kör olursa yeridir sîr olup dîde-i âz

31

Âteş-i ķahrı Ǿalevlense eger ħûbânıñ
İde maĥśûlini berbâd yanup ħırmen-i nâz

32

Olsa erbâb-ı dile ĥıfžı nigeh-bân tâ-ĥaşr
Bulmaya ruħśat-ı âzâr sipihr-i kec-bâz

33

Âsumân-bâr-gehâ âśaf-ı encüm-sipehâ
Ey olan zaħm-ı dile şefķat ile merhem-sâz

34

Sensin ol kim kime itdiñse nažar himmet ile
Oldı anıñ yüzüne revzene-i rifǾat-bâz

35

Sensin ol kim dil ü cân ile ŝenâ-ħânıñdır
Her benim gibi olan şâǾir-i maǾnâ-perdâz

36

Benem ol kim ķalemim vaśfıñ ile itse sürûd
Gûş-ı hûşa irişür zemzeme-gûyân iǾcâz

37

Ŧûŧî-i ŧabǾım eger sükker-i vaśfıñla seniñ
Görüp âyîne-i elŧâfıñı olsa dem-sâz

38

Ħâk olup dâǿiresi muŧrib-i çarħıñ fi'l-ĥâl
Zühreniñ ĥayret-i tâm ile elinden düşe sâz

39

İtdi tesħîr perî-ħâne-i nažmım olalı
Ķalemim fenn-i füsûn-kârî-i maǾnâda mecâz

40

İtse daǾvâ-yı kemâlât Ǿaceb mi ŧabǾım
Eyledi ĥuccet-i maǾnâyı bu nažmım ibrâz

41

Şâhid-i ŧabǾım olup nâmzed-i bikr-i süħan
Nažmımıñ eyledi her beytini bir beyt-i cihâz

42

Raħş-ı fikrim o ķadar cüst ü sebük-pâdır kim
Bir olur ĥâlet-i Ǿazminde nişîb ile firâz

43

Görse çün sürme-i siyâhı süŧûr-ı süħanım
Ĥâsidân daħl ideyin derken ola bî-âvâz

44

Dâġ-dâr-ı eŝerim zemzeme-gûyân-ı ǾIrâķ
Dil-figâr-ı hünerim naġme-serâyân-ı Ĥicâz

45

Gûşına girse eger naġme-i nây-ı ķalemim
Lâl ola ĥayret ile bülbül-i bâġ-ı Şîrâz
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46

Buldı encâm süħan lâf ü güźâf itme Nažîm
El açup eyle ħulûś üzre niyâza âġâz

47

Tâ ki ħûbân ile Ǿuşşâķ-ı perîşân-ĥâliñ
Birine nâz ola kâr ü birine pîşe niyâz

48

Mühre-veş eyleye pinhân ser-i aǾdâñı müdâm
Ĥoķķa-i çâh-ı Ǿademde felek-i luǾbet-bâz

36 NaǾt-ı Şerîf Be-Ĥarfi's-Sîn57
(T: 101b, H: 46a, R: 95b, A: 34a) (FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün)
1
Olmayan ey şeh-i kevneyn ġamıñla meǿnûs
İki Ǿâlemde ola źevķ u śafâdan meǿyûs

57

2

Leb-i cûy-ı çemen-i yeǿsde naħl-ı emeli
Bîd-i Mecnûn gibi lerzân olup olsun maǾkûs

3

Düşe idbâra siyeh-rû ola mânend-i züĥal
Aħter-i baħtı olup devr-i felekde menĥûs

4

Kişver-i râĥat u ârâmını her śubĥ u mesâ
Vire śad-şûr ile târâca sipihr-i câsûs

5

Geçe evķâtı muśîbetle dü-nîm ola teni
Ķona minşâr-ı belâ başına mânend-i ħorûs

6

Bîm-i şemşîr-i celâliñden olup ser-geşte
Ola rüsvâ-yı cihân eyleye terk-i nâmûs

7

Devr-i şerǾiñde uśûle eger uymazsa seniñ
Bâng-ı nâķûs-ı ĥayâtı ola efsûs efsûs

8

Meger Allâh hidâyet ide îmâna gelüp
Leb-i iķrâr ile ħâk-i deriñi eyleye bûs

9

Sensin ol mâ-ĥaśal-ı kevn ü mekân kim bi'ź-źât
Gevher-i źâtıñı meddâĥ cenâb-ı Ķuddüs

10

Devr-i şerǾiñde idüp tevbe riyâya girdi
Kehkeşândan kemer-i zühre sipihr-i sâlûs

11

Bende-i dergehiñiñ bendesi śad-Keyħüsrev
Sâǿil-i maŧbaħıñıñ sâǿili śad-Keykâvus

12

Dârû-yı ĥasretiñiñ ħaste-dili Eflâŧûn
Şerbet-i fürķatiñiñ teşne-lebi Câlînus
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13

Selsebîl-i keremiñ bâdiyesi ŧâs-ı felek
Mihr ü meh śubĥ u mesâ anda zer ü sîm küûs

14

Şâhid-i cûd u seħâ śuffe-i luŧfuñda nedîm
Duħter-i luŧf u Ǿaŧâ ĥacle-i cûduñda Ǿarûs

15

Meclis-i rifǾatiñe şems u ķamer şemǾ-i münîr
Çarħ-ı mînâ aña billûr-ı münaķķaş fânûs

16

Źerre ħurşîd-i cemâliñde seniñ neyyir-i çarħ
Ķaŧre deryâ-yı celâliñde yem-i oķyânûs

17

Olsa şâyeste nihâl-i çemen-i ķadriñde
Âşiyân çarħ-ı berîn mihr ü meh iki ŧâvus

18

Redd-i ķahrıñ ile ne ħâkde mâl-ı Ķârûn
Şerm-i cûduñla ħafî genc-i zer-i Dakyânus

19

Ħaşyet-i tîġ u sinân-ı ġażab u ħışmıñdır
Sebeb-i âfet-i cân u dil-i tersâ vü mecûs

20

Mihr ü meh iki ŧabl-bâz ŧoķuz ķat gûyâ
Nüh-felek pîş-i serâ-perde-i iclâliñe kûs

21

Şâh-ı nuśret sipehâ fetĥ ü žafer bâr-gehâ
Ey şükûh ile iden ħaśmı źelîl ü menkûs

22

Oldı ey server-i dîn yümn-i ķudûmünle seniñ
Cây-ı gülbang-ı eźân nice maĥall-i nâkûs

23

Vaśf-ı źât u śıfatıñ şîfte-sâz-ı vaśśâf
Lüġat-ı menķabetiñ ĥavśala-sûz-ı ķâmûs

24

Ben gedâña nažar-ı feyżiñ olursa şâhım
Eyleyem mesned-i evreng-i kemâlâta cülûs

25

Benem ol nâžım-ı şeh-nâme-i evśâfıñ kim
Eyledim medĥiñi reşk-i reviş-i ǾÂrif-i Ŧûs

26

Olur evśâfıñı mânend-i Nažîm itdikçe
Feyż-i naǾtıñla kelâmımda maǾânî maĥsûs

27

Budur ümmîd ki zîr-i Ǿalem-i luŧfuñda
Hevl-i maĥşerden ide ümmetiñi Ĥaķ maĥrûs

28

Sen olup taħt-ı nübüvvetde şehen-şâh-ı rusül
Düşmen-i câhıñ ola çâh-ı Ǿademde maĥbûs
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37 NaǾt-ı Şerîf Be-Ĥarfi'ş-Şîn58
(T: 102b, H: 46b, R: 96a, A: 34b) (FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün)
1
Naķş-ı güftârıña ey ħâme hezârân sâbâş
Oldı pür-mû ĥasedinden ser-i kilk-i naķķâş

58

2

Târ ile pûdı eger olsa daħi nûr-ı nigâh
Olmaya pâfte-i nažmıñ gibi şeffâf ķumâş

3

Çeşme-i âb-ı ĥayât-ı süħana yol bulduñ
Ĥıżr-ı endîşe ile var ise olduñ yoldâş

4

Mûy-ı ebrû-yı bütân vaśfı diliñ baġlamasun
Dimesünler gözüñ üstünde seniñ vardır ķaş

5

Sen yine şerbet-i güftârı dirîġ eyleme śun
Ĥâsidi derd-i ĥased eylese de ehl-i firâş

6

Nâħunuñ perde-der-i nâħune-i levĥ-i süħan
Nâħun-ı kilk-i Ǿadû gibi degil śafĥa-ħırâş

7

Ħâce-i mıśr-ı hünersiñ saña nisbet ĥâsid
Tîşe-i ħâme-be-kef düzd-i süħan bir nebbâş

8

Ķuvvet-i nuŧķ-ı cihân-gîriñi inkâr idemez
Ser-fürû itse nola kilk-i ĥasûd-ı ķallâş

9

Bezm-i maǾnâda saña raŧl-ı süħan yek-demedir
Görmedi pîr-i ħıred sencileyin bir Ǿayyâş

10

Seni bir bezm-i śafâ-güstere daǾvet iderim
Naķl-i aĥvâl-i ser-encâm-ı dile ĥâżır baş

11

Mest olup dest-feşân çâk-i girîbân ile
NaǾt-ı şâhen-şeh-i kevneyn ile ķıl râzıñı fâş

12

Pâdişâh-ı dü-serâ kim çemen-i rifǾatine
Necm-i tâbende semen mihr ü meh iki ħaşħâş

13

Ħâce-i levĥ ü ķalem münşî-i iǾcâz-ı raķam
ŦabǾı deryâ-yı ĥikem nuŧķı dür-i ĥikmet-pâş

14

Lî-maǾallâh-livâ ħusrev-i dîn ü dünyâ
Ola yoluñda fedâ baş ile cân cân ile baş

15

Aĥmed-i mürsel o maĥbûb-i İlâhî ki ider
Düşmeni kevkebe-i mevkibi pür-bîm ü telâş
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16

O ħudâvend-i dü-Ǿâlem ki anıñ olmuş ezel
Nüsħa-i medĥine levlâk leǾamrük'le ħavâş

17

Şeb-i İsrâ göreli mihr-i cemâlin o mehiñ
Degil encüm dökülür çeşm-i felekden daħi yaş

18

İtmede śafĥa-i Ǿâlemden o şâh-ı rusülüñ
Deşne-i şerǾi vücûd-ı ġalaŧ-endâzı terâş

19

Maŧbaħ-ı Ǿizzetine her dü-cihân bir mircel
Kâse-i ümmetine Ǿafv ü şefâǾatdir aş

20

Ħırmen-i ķudrete bir sünbüle Ǿaķd-i pervîn
Dâs-ı sîmîn meh-i nev dâne-i encümdür mâş

21

ǾÎd-ı Ǿaşķında fütâde nice Ĥâcî Bayrâm
ĶaŧǾ-ı mihrinde piyâde nice Ĥâcî Bektâş

22

Leşker-i nuśretine ķarşu duran aǾdâya
Oldı śad-gûne meśâǿible hezîmet pâdâş

23

Görinür gerd-i süm-i raħş-ı žafer-ħaylinden
Şeb-i târîk ecel-i düşmene rûz-ı perħâş

24

Nefs-i şeyŧândan olurdum iki Ǿâlemde emîn
Dâħil-i dâǿire-i ĥıfžı olaydı ey kâş

25

Lâ-mekân-bâr-gehâ şâh-ı melâǿik-sipehâ
Ey hücûm-ı ġażabı âfet-i ħaśm-ı evbâş

26

O gün olur mı idüp dergehiñe rûyımı ferş
Ola çârûb müjem anda dü-çeşmim ferrâş

27

Ĥiśśe-mend eyle beni maǾrifetiñ źevķinden
Gerçi Ǿirfânla olmazsa daħi Ǿaķl-ı maǾâş

28

Ħırmen-i merĥametiñ sâǿilidir cân-ı Nažîm
Ħûşe-çîn eyle o bî-çâreyi şâhım dem-i çâş

29

Tâ ki naķķâş-ı ezel şâhid-i gülzâra ebed
Sünbüli zülf-i siyeh nergisi çeşm-i cemmâş

30

Saña teslîm ü dürûd ile ķażâ şâm u seĥer
Ħaśmının seng-i felâħenle ura başına ŧaş
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38 NaǾt-ı Şerîf Be-Ĥarfi'ś-Śâd59
(T: 103b, H: 47b, R: 97a, A: 35a) (MefǾûlü MefâǾîlü MefâǾîlü FeǾûlün)
1
Ĥüsn-i ezel âyîne-i dîdârıña maħśûś
Mirǿât-ı ebed cilve-i ruħsârıña maħśûś

59

2

Levlâk ü leǾamrük şekeristân ü secencel
Ĥaķ-gûy olan ŧûŧî-i güftârıña maħśûś

3

Ĥall-i kütüb-i maǾrifet-i źât-ı İlâhî
Ey maĥż-ı ĥikem mekteb-i esrârıña maħśûś

4

Serv-i çemen-i nûrsuñ ey nûr-ı muķaddes
Bî-sâye ħırâmı ķadd ü reftârıña maħśûś

5

Ey gülbün-i bî-ħâr-ı rıżâ cennet-i dîdâr
Hem-vâre seniñ gülbün-i bî-ħârıña maħśûś

6

Ey nergis-i gülzâr-ı hüdâ sürme-i mâ-zâġ
Ĥaķķâ ki yine nergis-i gülzârıña maħśûś

7

Ey dürr-i śadef perver-i deryâ-yı ĥaķîķat
Îŝâr-ı ledün nuŧķ-ı güher-bârıña maħśûś

8

Esrâr-ı ĥaķâyıķ dil-i feyyâżıña mevķûf
Taĥķîķ-i leb-i maǾrifet îŝârıña maħśûś

9

Manžûr-ı Ħudâ'sın ki daħi rûz-ı ezel olmuş
Dîdâr-ı Ħudâ dîde-i bîdârıña maħśûś

10

Sen ħâce-i müstaġnî-i kâm-ı dü-cihânsıñ
Yaġma-yı şefâǾat ser-i bâzârıña maħśûś

11

ŦabǾıñ ki seniñ ķulzüm-i zeħħâr-ı Ǿaŧâdır
Emvâc-ı Ǿaŧâ ķulzüm-i zeħħârıña maħśûś

12

VażǾ-ı kerem ü ŧavr-ı himem ey şeh-i kevneyn
EvżâǾıña maħśûśdur eŧvârıña maħśûś

13

Kâħ-ı dü-cihân yümn-i kudûmüñle müzeyyen
Ķaśr-ı dü-serâ źât-ı kerem-kârıña maħśûś

14

Cennet seni iķrâr iden aĥrârıña mevǾûd
Dûzaħ seni inkâr iden eşrârıña maħśûś

15

Nuśret ĥarekât-ı Ǿalem-i fetĥiñe merhûn
Tevfîķ ü žafer leşker-i ebrârıña maħśûś
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16

Ġaddâre-i Ǿöźr ile düşe ħâke bu hâlet
Tâ-ĥaşr ola düşmen-i ġaddârıña maħśûś

17

Ser-mest-i felek maĥmil-i Ǿaşķıñla şeb u rûz
Bu raķś-ı dem-â-dem şütür ü bârıña maħśûś

18

Hem-vâre ider śûret ü maǾnâyı der-âġûş
Bu feyż-i dil-i âyine girdârıña maħśûś

19

Kevneyn seniñ dâǿire-i ĥükmüñe noķŧa
Ĥaķķâ bu reviş gerdiş-i pergârıña maħśûś

20

Kâşâne-i dîn şerǾ-i metîniñle müşeyyed
Oldı o binâ ĥaķ bu ki miǾmârıña maħśûś

21

Yârân-ı çehârıñ olup erkân-ı şerîǾatiñ
Bu ŧarĥ-ı metîn źât-ı cihân-dârıña maħśûś

22

Peykân-ı ciger dûz-ı sihâm-ı ġażabıñdan
Zaħm-ı ebedî ħaśm-ı dil-efgârıña maħśûś

23

Ser-geşte iden źerre śıfat mihr-i sipihri
Bir şaǾşaǾadır rûy-ı pür-envârıña maħśûś

24

Mâh-ı felegi zerd ü nizâr eyleyen el-ân
Bir bâriķadır cebhe-i nevvârıña maħśûś

25

Bir nefħa ile itmege bûyâ dü-cihânı
Gülşen-geh-i ħulķuñdaki ezhârıña maħśûś

26

Merżâ-yı źülül çâresi ey ĥâžıķ-ı ġufrân
Tedbîr-i şefâǾat ile tîmârıña maħśûś

27

Aĥvâl-i Ǿuśât-ı ümeme vaķt-i mücâzât
Şefķatle teraĥĥum dil-i ġam-ħârıña maħśûś

28

Ġayb olmasa Ǿaybı ümemiñ rûz-ı mükâfât
Dâmân-ı şefâǾat gibi settârıña maħśûś

29

ǾAfv eyle nuǾûtuñda olan sehv ü ķuśûrum
Zîrâ heźeyân oldı bu bîmârıña maħśûś

30

Selb-i dü-cihân meclis-i Ǿaşķıñda Nažîm'e
Biñ şevķle bir sâġar-ı şer-şârıña maħśûś

31

Maħśûś seniñ mâdiĥiñim Ǿömrüm olunca
Şâhım umarım luŧfuñı ben zârıña maħśûś
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32

Tâ kim ola taĥķîķ ü beyân ile nuǾûtuñ
Bir mâdiĥ-i ħoş-ŧabǾ u ħoş-âŝârıña maħśûś

33

Olsun saña teslîm ü taĥiyyât dem-â-dem
Nefrîn ola ħaśm ü dijem ü ħârıña maħśûś

39 NaǾt-ı Şerîf Be-Ĥarfi'đ-Đâd60
(T: 104a, H: 48a, R: 97b, A: 36a) (FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
Bâġ-ı cennetden ser-i kûy-ı viśâliñdir ġaraż
Naħl-ı ŧûbâdan ķad-i ķudret-nihâliñdir ġaraż

60

2

Ķâbe ķavseyn ebruvânıñ śubĥ-ı ev-ednâ ruħuñ
Leyletü'l-miǾrâcdan müşgîn külâliñdir ġaraż

3

Ĥûr-ı Ǿîn-i ħuldden sükkân-ı kûyuñdur murâd
ǾAyn-ı kevŝerden fem-i ĥikmet-zülâliñdir ġaraż

4

ǾArşdan rifǾat-i serâyıñ âsitânıñ çarħdan
Mihrden rûyuñ meh-i nevden hilâliñdir ġaraż

5

Kisve vü seng-i siyâh-ı KaǾbeden ey nûr-ı Ĥaķ
ǾÂrıżıñda ol iki gîsû vü ħâliñdir ġaraż

6

Ŧîb-i cân-baħş-ı dem-i ǾÎsî-i Meryem'den seniñ
Ravża-i pâkiñdeki bâd-ı şimâliñdir ġaraż

7

Nûr-ı ķandîl-i fürûzân-ı revâķ-ı Ǿarşdan
Mihr-i Ǿâlem-tâb-ı ĥüsn-i lâ-yezâliñdir ġaraż

8

Kuĥl-i mâ-zâġa'l-baśar'dan ey gül-i levlâk-bâġ
Nergis-i çeşm-i ĥaķîķat-iktiĥâliñdir ġaraż

9

Ħilķat-i kevneyn ile îcâd-ı mevcûdâtdan
Ŧumŧurâķ-ı ĥaşmet-i câh u celâliñdir ġaraż

10

Beyt-i maǾmûr u maķâm-ı dil-güşâ-yı nûrdan
Dergeh-i bî-şibh ü kûy-ı bî-miŝâliñdir ġaraż

11

Ķudsiyân-ı muĥteremden ħâdimân-ı meclisiñ
ǾArş-ı Ĥaķ'dan maĥfil-i ķurb-ittiśâliñdir ġaraż

12

Ħâk-i pâyiñ tûtiyâ-yı dîde-i YaǾķûb'dan
Ĥüsn-i Yûsuf'dan cemâl-i bâ-kemâliñdir ġaraż

13

Gevher-i kândan dür-i yektâ-yı yemden ĥâśılı
Dürc-i yâķûtuñda derc olmuş leǿâliñdir ġaraż
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14

Her seĥer her şeb ŧulûǾ-ı âfitâb u mâhdan
Baħt-ı saǾd u ŧâliǾ-i ferħunde-fâliñdir ġaraż

15

Meclis-i âħirde teşrîf itdiñ ammâ bezmiñe
ǾAķl-ı evvel gelse de śaff-ı niǾâlindir ġaraż

16

Ķaśr-ı çâr-erkân gülzâr-ı bihişt-i heştden
Cilve-gâh-ı dûstân-ı bî-zevâliñdir ġaraż

17

Şeş-cihât u heft-nîrân-ı şerâr-efrûzdan
Cây-gâh-ı düşmen-i pür-infiǾâliñdir ġaraż

18

Ħâhiş-i žıll-i hümâdan ey hümâ-yı lâ-mekân
Rûz-ı ferdâ ilticâ-yı zîr-i bâliñdir ġaraż

19

Naġme-i murġân-ı cennetden nevâ-yı midĥatiñ
Ġoncasından verd-i bâġ-ı iǾtidâliñdir ġaraż

20

Bezm-i şâm-ı Ǿîd ile imsâk-ı rûz-ı rûzeden
Süfre-i cûduñda ifŧâr-ı nevâliñdir ġaraż

21

Âyet-i vaǾd ü vaǾîd-i nâsiħ ü mensûħdan
Ümmetânıñla Ǿadû-yı pür-đalâliñdir ġaraż

22

Śubĥ-ı maĥşer žıll-i memdûd olduġı râyâtıñıñ
Sâyesinde ümmet-i Ǿiśyân-meǿâliñdir ġaraż

23

ǾÂlem-i kevniñ bülend ü pestini ŧayy itmeden
ǾAzm-i kûyuñ seyr-i śaĥrâ vü cibâliñdir ġaraż

24

Dîde-i Ǿuşşâķ-ı şeydâ zâr u ĥayrân olmadan
Ruǿyet-i âyîne-i ĥüsn ü cemâliñdir ġaraż

25

Pençe-i şîre düşüp Ǿâciz olan rûbâhdan
Ceng-i ķahrıñda Ǿadû-yı bî-mecâliñdir ġaraż

26

Śayķal-i şemşîr-i Ǿâlem-gîr-i şerǾiñden seniñ
Çâkî-i ķalb-i ĥasûd-ı pür-melâliñdir ġaraż

27

Ser-nigûn üftâde çâh-ı dûzaħ-ı pür-sûzdan
Śadme-i ķahrıñla ħaśm-ı bed-fiǾâliñdir ġaraż

28

Mâ-sivâdan rüft ü rûb-ı ħalvet-gâh-ı dile
Maķdem-i teşrîf-i sulŧân-ı ħayâliñdir ġaraż

29

Sünnetiñ icrâsını ĥaķ üzre ne mümkindir velî
Emriñe ancaķ seniñ bir imtiŝâliñdir ġaraż
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30

Ârzû-yı dem-be-demden ravżaña leyl ü nehâr
Bendeñe ħâk-i deriñde rûy-mâliñdir ġaraż

31

Dürr-i nažmım mažhar-ı silk-i ķabûlüñ olmasa
Bir cevâb-ı luŧf ile redd-i suǿâliñdir ġaraż

32

Śad-selâm olsun saña ey nûr-ı raĥmet kim baña
Medĥ-i pâk-i źât-ı memdûĥü'l-ħıśâliñdir ġaraż

33

Der-kenâr u ķayddan vaśf-ı śıfâtın ey Nažîm
Bir maĥalliyle o şâha Ǿarż-ı ĥâliñdir ġaraż

40 NaǾt-ı Şerîf Be-Ĥarfi'ŧ-Ŧâ61
(T: 105a, H: 49a, R: 98b, A: 36b) (FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün)
1
Ĥaşre dek vaśf-ı śıfâtıñda olursa ifrâŧ
Olmaz ey faħr-i cihân midĥatiñ elbette muĥâŧ

61

2

Evvelîn saŧrına ĥaķķâ ki kifâyet itmez
Śafĥa-i defter-i medĥiñde nücûm olsa nuķâŧ

3

Nola levlâk ü leǾamrük'le ser-efrâz olsañ
ĦilǾat-i Ǿizzetiñe ķudret-i Ĥaķdır ħayyâŧ

4

Bânî-i śunǾ-ı metîn itmiş esâs-ı medĥiñ
Nice ol ĥıśn-ı ĥaśîn olmaya bî-neng-i milâŧ

5

Şerbet-i mekrümetiñ teşnesi rûĥ-ı ǾÎsî
Dârû-yı Ǿâŧıfetiñ ħastesi cân-ı Soķrâŧ

6

Neyyir-i ķudretiñe źerre hezâr Eflâŧûn
Lücce-i ĥikmetiñe ķaŧre hezârân Buķrâŧ

7

Yûsuf-ı ĥüsnüñe meftûn-şude cân-ı YaǾķûb
Saña Ǿâşıķ dil-i İsĥaķ ü revân-ı esbâŧ

8

Süfre-i ĥaşmetiñe ħalķ-ı dü-Ǿâlem mihmân
Meclis-i Ǿizzetiñe her dü-cihân iki simâŧ

9

Sûķ-ı iķlîm-i celâliñde seniñ olmadadır
Çarħ iki çarħa idüp mihr ü mehi bir ħarrâŧ

10

Rây-ı ebrûña meh-i nevden idüp meşķ felek
Ķadd-i ħam-geştesi dâl oldı olunca ħaŧŧâŧ

11

Dü-cihân ey dür-i yektâ-yı muĥîŧ-i ķudret
Gevher-i ķadriñe nisbet iki ednâ ķîrâŧ
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12

Mihr ü mehdir iki zer fülke melâǿik ħuddâm
Sâĥa-i rifǾatiñe çarħ-ı felek bir füsŧâŧ

13

Ârzû-yı ser-i kûyuñla olan pisteri ħâķ
Aña hep sündüs ü istebraķ ola ferş-i bisâŧ

14

Ümmete râh-nümâ źât-ı şerîfiñ olıcaķ
Çekdirür mi kerem-i ĥażret-i Ĥaķ bîm-i śırâŧ

15

Ümmete eyledigiñ luŧf-ı Ǿinâyetdir hep
Aŧlas-ı çarħ ne şeydir ne gedâdır saķlâŧ

16

Reh-rev-i Ǿaşķıñ olup śayf u şitâda bilmez
Dil-i ser-geşte-i Ǿuşşâķ ĥazîrân u şubâŧ

17

Vefķ-ı bâzû-yı emân ĥırz-ı dil ü cân iderim
Ĥarf ĥarf âyet-i evśâfıñ idüp istinbât

18

Bâġ-ı vaśfıñda dem-â-dem ķalemim olmadadır
Düşmene cedvel-i ġam dûsta mîzâb-ı neşâŧ

19

Câme-dûz-ı ķad-i bâlâ-yı nuǾûtuñ olalı
Ħâmemi rişte-i nažm eyledi mânend-i ħıyâŧ

20

Derd-i Ǿaşķıñla seniñ cân-ı ĥazînimle şegaf
Sûz-ı mihriñle dili zâr u sefîdimde ħabâŧ

21

ǾAķl u rüşd ile seni medĥ ide ĥâşâ ki Nažîm
Oldı gerçi süħanı reşk-i Reşîd-i Vaŧvâŧ

22

Devlet anıñ biri maķbûle geçerse söziniñ
Gerçi çoķ söyleyen âdem olur elbet ĥabbâŧ

23

Baķma noķśânıma ħalŧ-ı kelimât eyler isem
Vaśf-ı źâtıñda yine ķâdir ola bir ħallâŧ

24

SâǾati gelmedi yüz sürmege ħâk-i deriñe
Gelüp ammâ ki žuhûr itmede bir bir eşrâŧ

25

Dil-i şeydâyı zebûn itdi ġulû-yı Ǿiśyân
Beden-i ħastede mânend-i hücûm-ı aħlâŧ

26

Dâħil-i silk-i şefâǾat idicek ümmetini
Kereminden beni de eyleme ŧarħ u isķâŧ

27

Ĥâśıl-ı ĥâcetimi vaķt-i şefâǾatde meded
Ħırmen üzre keremiñ bîş-ter eyler ĥannâŧ
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28

Rûĥ-ı pür-nûruña hem-vâre śalât ile selâm
Nev-be-nev tâ ki güźer-gâh ola bu köhne ribâŧ

41 NaǾt-ı Şerîf Be-Ĥarfi'ž-Žâ62
(T: 106a, H: 50a, R: 99a, A: 37a) (MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün)
1
Sen ey şeh-i dü-cihân eyle tek gedâdan ĥažž
Gedâ hemîşe ider şâha ilticâdan ĥažž

62

2

Olunca źâtıñı meddâĥ ĥażret-i Allâh
ǾAceb mi eyler iseñ medĥden ŝenâdan ĥažž

3

Tenimde dil nola vaśfıñla şevķ-yâb olsa
Gelür ġarîb olana yâr u âşinâdan ĥažž

4

Müdâm derd ü ġamıñ aña nûş-dârûdur
ǾAlîl-i Ǿaşķıñ olan eylemez devâdan ĥažž

5

Vücûduñ olsa nola pîşvâ-yı mevcûdât
İder ķavâfil-i güm-geşte reh-nümâdan ĥažž

6

ǾUśât-ı ümmete dermân-ı Ǿafv senden olur
Ŧabîb olan ider elbette mübtelâdan ĥažž

7

Olunca Ǿâşıķa renc-i maĥabbetiñ ķânûn
Sezâdır eylemese Bû ǾAlî şifâdan ĥažž

8

Ŧabîbi Ĥıżr u Mesîĥ olsa istemez dermân
O dilde kim ola derdiñle ibtilâdan ĥažž

9

Muśayķal âyinedir şâhid-i maĥabbetiñe
O dil ki olmaya anda men ile mâdan ĥažž

10

O dil ki ħalvet-i ħâś-ı Ǿarûs-ı mihriñdir
Ķalur mı zerre ķadar anda mâsivâdan ĥažž

11

Tamâm žıll-ı žalîl-i maĥabbetiñde olan
Revâdır eylemese sâye-i hümâdan ĥažž

12

Ġamıñ seniñ nola ârâm-ı cânım olsa benim
Kim eylemez meger ol yâr-ı dil-rübâdan ĥažž

13

Źelîl-i Ǿaşķıñ olan mažhar-ı saǾâdetdir
İder mi Ǿizzet-i dünyâ-yı bî-vefâdan ĥažž

14

Ġamıñla ülfet iden şâd-kâmdır itmez
Nihâyeti ġam u endûh olan śafâdan ĥažž
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15

Vücûdı dânesini ħırmen-i ġamıñda bulan
Bulur mı diķķat olunsa bu âsiyâdan ĥažž

16

Cihân-ı Ǿaşķıña seyyâĥ olan ider mi seniñ
Feżâ-yı arż ile kühsâr-ı nüh-semâdan ĥažž

17

Olur meşaķķat-i Ǿaşķıñda râĥatım efzûn
Hemîşe Ǿâşıķ ider cevrden cefâdan ĥažž

18

Ĥuśûl-i maŧlab içün zîr-i minnetiñde olan
İder mi kendi gibi Ǿâcize recâdan ĥažž

19

Ġınâ-yı ŧabǾ-ı kerîmiñ olup tesellî-baħş
Ġanîler itdi ķabâdan gedâ Ǿabâdan ĥažž

20

Olunca mažhar-ı redd ü ķabûlüñ eylediler
ǾAdû ĥarîrden aĥbâb bûriyâdan ĥažž

21

Yaķarsa ħırmen-i cismiñ Ǿaceb mi nâr-ı ķażâ
Olur Ǿadûña iśâbet iden ķażâdan ĥažž

22

Yaġar sihâm-ı ķaderden belâ belâ üzre
Ne deñli itmese de düşmeniñ belâdan ĥažž

23

Nažîm'i bülbül-i gül-zâr-ı kûyuñ eyle meded
Ki gülsitânda olur murġ-ı ħoş-nevâdan ĥažž

24

Hezâr gülşen-i naǾtıñda bir hezârıñdır
Revâdır itseñ o murġ-ı neġam-serâdan ĥažž

25

Olursa meclis-i vaśfıñda iźn-i pâkiñ ile
Biraz da naķl ideyim naķl-i mâcerâdan ĥažž

26

Diliñ televvün ile ĥâl ü ķâli dîger-gûn
Henûz itmedi dîvâne bir ķabâdan ĥažž

27

Hevâ-yı nefs ile evķâtı geçdi bîhûde
Hemîşe nefse uyup itmede hevâdan ĥažž

28

Kimi görürse ider ittiĥâd şîşe-śıfat
Ne keşf-i râzdan eyler ne iħtifâdan ĥažž

29

Siyeh-derûn u siyeh-kârdır siyeh-nâme
Velî śalât u selâmıñ ider edâdan ĥažž

30

Gedâ-yı ħâk-i deriñdir şefâǾat it şâhım
Kerîm lâ-büd ider sâǿile Ǿaŧâdan ĥažž
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31

Ħulûś-ı tâm ile vaśf-ı şerîfiñi itsün
O dil ki eyleye her gâh merĥabâdan ĥažž

32

Hemîşe şâh idüp tâ gedâsını ħoş-dil
Hemîşe tâ ide şâhid gedâ duǾâdan ĥažž

33

Ümîd odur idesiñ vaśf-ı źâtıñ itdikçe
Benim gibi nice dervîş-i bî-riyâdan ĥažž

42 NaǾt-ı Şerîf Be-Ĥarfi'l-ǾAyn63
(T: 106b, H: 50b, R: 100a, A: 37b) (FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
Tâ ki śaldı mümkinâta neyyir-i źâtıñ şuǾâǾ
Sâyeñi miŝliñ gibi refǾ itdi nûr-ı imtinâǾ

63

2

Mâh-ı bedr olmazdı andan dem-be-dem nûr-ı ķıyâs
Berķ-ı ĥüsnüñden seniñ mihr olmasa feyż-iltimâǾ

3

Âsitân-ı dergeh-i câh u celâliñ olmasa
Kürsî-i nüh-âsumân itmezdi kesb-i irtifâǾ

4

Şerbet-i cûduñ gedâsı bir fukâǾıdır felek
Mihr-i raħşân mâh-ı tâbândır aña iki fukâǾ

5

Manśıb-ı ķadr ü kemâliñ müstedâm u bî-ĥalel
Kişver-i câh u celâliñ ber-devâm u bî-nizâǾ

6

Selsebîl-i bûstân-ı vaśfıña mâǿil ķalup
Cûybâr-ı gülsitân-ı medĥiñe Ǿâşıķ ŧıbâǾ

7

MezraǾ-ı iĥsânıña arż u semâ bir berg-i sebz
Ħırmen-i inǾâmıña kevneyn ednâ iki śâǾ

8

Sûz u tâb-ı heybetiñ âteş-zen-i Lât u Menât
Dest-bürd-i saŧvetiñ ħâk-efgen-i Vedd ü SüvâǾ

9

Eylemezdi yümn-i teşrîf-i ķudûmüñ olmasa
ŚunǾ-ı miǾmâr-ı ezel kevn ü mekânı iħtirâǾ

10

ǾAķl-ı evvel rütbe-i źâtıñda ser-gerdân olur
Hîç mümkin mi meger nûr-ı Ħudâ'ya ıŧŧılâǾ

11

Çarħ olup şems-i cemâliñ şevķine bir Mevlevî
Her seĥer çâk-i girîbân eyleyüp eyler semâǾ

12

ŞemǾ-i źâtıñ olmasa nûr-efgen-i miĥrâb-ı dîn
Eylemezdi çün śaf-ı ķandîl-i ümmet ictimâǾ
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13

Mevkib-i nuśret-şiǾârıñ şeh-süvârân-ı şecîǾ
Leşker-i düşmen-şikârıñ şeh-levendân-ı şücâǾ

14

Gerd-i meydân-ı sipâhıñ rûz-ı perħâşı ider
Dîde-i cân-ı Ǿadûya şâm-ı târîk-i vedâǾ

15

Eyledi aǾdâyı şemşîr-i cihân-gîriñ seniñ
Tîġ-ı minnet ber-dehen ber-dest-i miftâĥ-ı ķılâǾ

16

Olsa râǾî Ǿadl ü dâdıñ devr-i ĥıfžında eger
Eyleye Ǿarż-ı maĥabbet gûsfendâna sibâǾ

17

Olsa cûduñla nola bâzârımız peyġamberî
Yâ Resûlallâh metâǾ-ı luŧfuña yoķdur źirâǾ

18

Ey ŧabîb-i cân maǾâśî derd-i ser virdi dile
Śandal-ı Ǿafvıñ meger kim eyleye defǾ-i śudâǾ

19

Ey şefâǾat kânı Ǿafv itseñ nola Ǿiśyânımız
Śubĥ-ı rûşenden şeb-i târîk bulmaz inķıŧâǾ

20

Ey şehen-şâh-ı rusül vey pâdişâh-ı enbiyâ
Bâr-gâh-ı şerǾiñ olmuş dergeh-i Ǿâlem-muŧâǾ

21

Ĥükm senden ĥükmüñe bizden hemîşe imtiŝâl
Emr senden emriñe bizden dem-â-dem ittibâǾ

22

Ber-murâd eyle dü-Ǿâlemde Nažîm-i bî-kesi
Bir gedâ-yı dergehiñdir şâhım itsün intifâǾ

23

Midĥatiñde bildi Ǿâlem saña Ǿâşıķ olduġum
Žâhir oldı küllü sırrın câveze'l-iŝneyni şâǾ

24

Kâmrân eyle ser-i bâzâr-ı feyżiñde beni
Gerçi çoķdur naķd-i cân ber-kef ħarîdâr-ı metâǾ

25

Behçet-i bâķî bula ĥüsn-i ķabûlüñle meger
Şâhid-i nažmım degildir çihre-dâr-ı ıśŧınâǾ

26

Gûne gûne eyledikçe vaśf-ı źât-ı pâkiñi
Eylesün yerde beşer gökde melâǿik istimâǾ

27

Ĥaşre dek gülbâng-ı teslîm ü dürûduñla seniñ
Pür-nevâ-yı naǾtıñ olsun her bilâd ü her bıķâǾ
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43 NaǾt-ı Şerîf Be-Ĥarfi'l-Ġayn64
(T: 107b, H: 51b, R: 100b, A: 38b) (FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün)
1
Ey çemen-zâr-ı ĥaķîķatde cemâli gül-i bâġ
Tûtiyâ nergis-i ĥaķ-bîniñe kuĥl-i mâ-zâġ

64

2

ǾAķl-ı kül ħilǾat-i evśâfıña zer-dûz olamaz
Sûzen olsa mühresi rişte-i enžârı penâġ

3

Tûġ-ı levlâk u leǾamrük'le ki miǾrâc itdiñ
Ķâbe ķavseyn'de şâhım yeridir ķursañ otâġ

4

Eylemiş ĥikmet-i Ĥaķ ey dür-i yektâ-yı vücûd
Şibh-i źâtıñda seniñ mâder-i eyyâmı sâġ

5

Mevkib-i himmetiñe rûy-ı zemîn teng-ķażâ
Ordû-yı rifǾatiñe çarħ-ı felek köhne şirâġ

6

Eşheb-i ķadriñe şâyeste rikâb olsa hilâl
Âfitâb ile meh-i nev bedr-sitân ile çenâġ

7

Rümĥ-ı iķbâliñe tevfîķ-i İlâhî perçem
Tîġ-ı iclâliñe âyîne-žafer nuśret-i dâġ

8

Dûstân niǾmet-i cûduñ ile bâ-berg ü nevâ
Düşmenân ġâret-i ķahrıñ ile bî-nân u sibâġ

9

Muttaśıl ħâriş-i Ǿaşķıñla gülüñ sînesi çâk
Dem-be-dem sûziş-i mihriñle dil-i lâlede dâġ

10

Neyyir-i źâtıñı iķrâr ideniñ tâ-be-ĥaşr
Śubĥ-ı śâdıķ gibi alnı açıķ olur yüzi aġ

11

Nefħa-i ħulķ-ı kerîmiñ ki ide neşr-i şemîm
Olur üşküfte reyâĥîn çemen-zâr-ı dimâġ

12

Devr-i Ǿadliñde Ǿayân emn ü emân fitne nihân
Mülk-i ĥıfžıñda feraĥ cârî vü endûh libâġ

13

Đarb-ı kûpâl-i sipâhıñ daħi yâd itdikçe
İtmede ħûn-ı ciger düşmen-i dîn istifrâġ

14

Her biri leşkeriñiñ bir śaf-ı aǾdâya yeter
Şâh-bâza nice ŧâķat getüre zâġ u kelâġ

15

Śavlet-i ħaśm muǾâdil mi olur saŧvetiñe
Unudur cünbişi taķlîd-i teźerv eylese zâġ
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16

Dûzaħîdir seni inkâr iden eşrâr belî
Külħanıñ lâzımesi lâ-büd olur hîzem ü tâġ

17

Derisin düşmeniñiñ śoysun ecel ķaśśâbı
Cûy-ı merg üzre ķażâ vü ķader olsun debbâġ

18

Bu gedâ bendeñe îmâ iki cihân sulŧânı
Ķurb-ı dergâhıñı eylerseñ eger cây-ı ferâġ

19

Umarım ķâleb-ı taĥķîķe bu taķlîd-i bî-dil
Yümn-i vaśf-ı śıfatıñla ide âħir ifrâġ

20

Ħıdmet-i naǾt-ı şerîfiñ iderim bâ-dil ü cân
Ten-i ħâkîde ola tâ ki dil ü cânım śaġ

21

Minnet itmem çemenistân-ı cinâna yetişür
Dîde-i câna ħayâl-i ĥaremiñ bâġ ile râġ

22

Ŧolular nûş ideyim bezm-i ġamıñda olsun
Dürdî-i derdiñe cân u dil-i şûrîde ayaġ

23

Mey-i ġaflet ķatı mest itdi Nažîm'i umarım
Ķadeĥ-i Ǿaşķıñ ola Ǿâķıbetü'l-emr tenâġ

24

Reh-nümâ olmaz ise meşǾal-i feyż-i keremiñ
Nice bulsun seni cân u dil kim girde-serâġ

25

Dîdede dilde senin ĥasret-i kûyuñdur hep
Dîdeden kim dir ırâġ olsa olur dilden ırâġ

26

ǾÖzr bilmezse nola ŧâǾatiyân-ı derdiñ
Var imiş dâġ-ı dile meźheb-i Ǿaşķında mesâġ

27

Bezm-i Ǿaşķında dil ü cân ile pervâne gibi
Yanayım bende-gî ey nûr-ı Ħudâ eyle çerâġ

28

Seni vaśf itmeyeniñ siĥr-i ĥelâl olsa daħi
Ĥürmet itmem sözüne cümlesi bîhûde vü lâġ

29

Ravżaña ķâśıd-ı iħlâś ide her śubĥ u mesâ
Śalâvât ile taĥiyyât u selâmıñ iblâġ

30

Bend-i zencîr-i muśîbetde olup zâr u zebûn
Düşmen-i dîniñ ayaġında elinde ola bâġ
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44 NaǾt-ı Şerîf Be-Ĥarfi'l-Fâ65
(T: 108a, H: 52a, R: 101b, A: 39a) (MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün)
1
Olmuş vücûduñ ey meh-i gerdûn-ı men Ǿaref
Mihr-i nübüvvetiñ şerefi ĥabbeźâ şeref

65

2

Nisyân-ı śunǾ ile yem-i ħilķatde źâtıñı
Ĥaķ itmiş âħirîn güher evvelîn śadef

3

Şâhen-şeh-i ķalem-rev-i Ǿirfân şeh-i rusül
Sulŧân-ı enbiyâ vü ķalem-rân-ı lâ-teħaf

4

Ĥayrân-ı kârgâh-ı kemâliñ fuĥûl-i dîn
Der-bân-ı âsitân-ı Ǿulûmuñ şeh-i Necef

5

Münķâd-ı ĥükmüñ evvel ü âħirde kâǿinât
Fermânıña muŧîǾ-i ħalefdir eger selef

6

Medhûş-ı bezm-i menķabetiñ hûşyâr-ı câm
Mest-i müdâm-ı maǾrifetiñ Ǿârif-i nesef

7

ǾAzmiñ deminde peyk-i cenîbet-keşiñ hüdâ
Rezmiñ deminde ins ü melâǿik keşîde śaf

8

Şemşîr-i tîz-i ķaśdıña seng-i fesân žafer
Peykân-ı tîr-i ķahrıña cân-ı Ǿadû hedef

9

Pür-sûz-ı bîm nâǿire-i nehyiñ ehl-i sâz
Pür-tef ü tâb âteş-i reddiñ vücûd-ı def

10

Şevķ-ı fürûġ-ı rûy u cebîniñle rûz u şeb
Ħurşîd ü mâh olmada lebrîz-i tâb u tef

11

Ey mürşid-i hüdâ çile-i derdiñ eylemiş
Pîr ü cüvâna śavmaǾa-i Ǿaşķı muǾtekef

12

Mihr ü meh iki beyżası nâžır śabâĥ u şâm
Śaĥrâ-yı rifǾatiñde seniñ çarħ bir keşef

13

İķrâr iden saǾîd seni itmeyen şaķî
Olmaz ħalef çü nâ-ħalef ü nâ-ħalef ħalef

14

Zîr-i mehâr-ı Ǿaşķıñ olup üştür-i felek
Ħurşîd ü meh degil śaçılur pâre pâre kef

15

Erĥâma ĥükm-i daǾvetiñi eyleseñ revân
Aślâbdan nübüvvetiñ iķrâr ider nuŧaf

Başlık, H nüshasından alınmıştır.
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16

Baķmaz kemâl-i devlete noķśân-ı Ǿizzete
Eyler gedâ-yı kûyuñ o sevdâyı ber-ŧaraf

17

Mihr-i münîr tâb-ı kemâliyle pür-zevâl
Rûy-ı ķamerde lekke-i noķśân ile kelef

18

Ķalbimde meyl-i kûyuñ ile dâġ-ı iştiyâķ
Cânımda güft ü gûyuñ ile şûriş ü şeġaf

19

Ŧûmâr-ı cürmi ħâce-i Ǿafvıñ iderse fetĥ
Żamm olsa her ne deñlü gelür kesreden eħaf

20

İtme metâǾ-ı derdiñi benden daħi dirîġ
ǾÂlem egerçi ŧâlibidir naķd-i cân be-kef

21

Olsun maĥabbetiñle göñül mihr ile bilûr
Yansun ķo mâsivâ-yı derûnum miŝâl-i ħaf

22

Redd itme vaśf-ı cevher-i źâtıñda Nažîm'i
Olsun güher ķabûlüñ ile pâre-i ħazef

23

İķbâl-i dehredir hevesim lâ-bekâ iken
ǾÖmr-i Ǿazîzim olmada yoķ yerde telef

24

ǾÂlem ŧaraf ŧaraf çekilür âsitânıña
Eyle bu lâ-mekâna daħi dergehiñ kenef

25

İtdirme ser-fürû felege kâm-ı dehr içün
Ĥayvân miŝâl olmayayım nâžır-ı Ǿalef

26

Şehr-i celâliñi nice vaśf eylesün Nažîm
Bu kâr-gâh-ı dehr aña dükkânce-i ĥiref

27

Olsun revân-ı pâkiñe teslîm śubĥ u şâm
EnvaǾ-ı maĥmidet ile śad-kârvân tuĥaf

28

Hem-vâre dûstânıñ olup şâd u kâmrân
Olsun naśîb düşmeniñe nâle vü esef

45 NaǾt-ı Şerîf Be-Ĥarfi'l-Ķâf66
(T: 109a, H: 53a, R: 102a, A: 39b) (MüfteǾilün FâǾilün MefâǾilün FeǾilün)
1
Ķısmet-i rızķ eylemiş ezelde daħi Ĥaķ
Naĥnü ķasemnâ yeter tesellî-i muŧlaķ
2

66
67

Rızķ içün itme niyâz denî vü leǿîme67
Âb-ı ruħuñ yoķ yere dökülmesün aĥmaķ

Başlık, H nüshasından alınmıştır.
Bu mısrada vezin bozuktur.
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3

Gûşe-nişîn ol yüri edânî-i Ǿaśrıñ
Âdem iseñ eyleme ķapularını daķķ

4

VaǾde-i ferdâsına śalarsa eger kim
Fâķadan eyler seni tamâm śalıncaķ

5

Ħânesiniñ śâĥibin ġulâmına śorsañ
Saña ider mâr ile ĥikâyet-i laķlaķ

6

ǾAķl ile ķarzın iken ķoyup seni açmaz
Faķr ile şeh mât ider sürer saña beydaķ

7

Minnet iderseñ eger ricâline it kim
Himmeti itsün seni merâma muvaffaķ

8

Himmet-i śâĥib-nažar ki ħâki zer eyler
İstemez iksîrine nuĥâsla zîbaķ

9

Sende el varken ele iş inanma
Gûş dutup Ǿibret al naśîĥatime baķ

10

Çarħ-ı felek ħarcınıñ ĥisâbın idince
Her ser-i meh gösterir hilâl aña parmaķ

11

Naķşına olma firîb bu zâl-i sipihriñ
Reng geçer Ǿâķıbet o câdû-yı ezraķ

12

Bâr-ı vücûd eyleme perend ü ĥarîri
ǾÂleme Ǿuryân gelen gider yine çıplaķ

13

Mihrine itme nigâh ne nâžır-ı mâh ol
ǾÂrife virmez felek śu içmege bardaķ

14

Def gibi uyma ĥaźer uśûlüne devriñ
Ķadriñi raķķâś-ı çarħ idersiñ ancaķ

15

Şöhrete meyl eyleme śaķın olur âfet
NaǾt-ı şeh-i enbiyâ yeter saña revnaķ

16

Dâver-i kevn ü mekân ki arż u semâda
Ĥükmüne ins ü melek muŧîǾ-i muŧavvaķ

17

Ħüsrev-i Ǿarş-âsitân ki câhına itmiş
Kevn ü mekân ile Ĥaķ dü-Ǿâlemi mülĥaķ

18

Rehber-i ehl-i ŧarîķ ķażâ-rev-i taĥķîķ
Peyk-i Ĥaķ aña refîķ Burâķ aña eblaķ
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19

Neyyir-i śubĥ-ı hüdâ meh-i şeb-i İsrâ
Nûrdan itmiş Ħudâ vücûdını müştaķ

20

Nâm-ı şerîfi anıñ Muĥammed ü Aĥmed
Nuŧķ-ı laŧîfi anıñ muśaddaķ u aśdaķ

21

Eylese beźl-i ĥikem o muħbir-i śâdıķ
Dehri dutar naǾra-i pey-â-pey-i śaddaķ

22

Źât-ı kerem-güsteri hemîşe mükerrem
Ķavl-i ĥikem-perveri hemîşe muśaddaķ

23

ĦilǾat-i levlâk anıñ vücûdına lâyıķ
Tâc-ı leǾamrük anıñ cenâbına elyaķ

24

Žâhir ü bâŧın odur vücûh ile aķdem
Evvel ü âħir odur vücûh ile esbaķ

25

Ħüsrev-i fermân-revâ gedâsı o şâhıñ
Rütbe-i Ǿizz ü Ǿalâ o şâha ķul olmaķ

26

İns ü peri vü melek yetîmi ĥaķîķat
Cümle nebiyy ü rusül ŧufeyli muĥaķķaķ

27

Münkesir-i Ǿizzeti hezâr-muķarnes
Münhedim-i rifǾati hezâr-Ħavernaķ

28

Olmuş o deñli vesîǾ riyâż-ı celâli
Kim aña bir śuffedir bu ķaśr-ı muŧabbaķ

29

Ol ķadar olmuş refîǾ revâķ-ı kemâli
Kim aña âvîzedir sipihr-i muǾallaķ

30

Ebrû-yı iǾcâz ile işâret idince
Ķurś-ı mehi eyledi benânı iki şaķķ

31

Kevn ü mekân olmaya muĥîŧ ile dolsa
Ķulle-i iclâliniñ kenârına ħandak

32

Rezmi deminde olur o server-i dîniñ
Şuķķa-i hidâyet-žafer sipâhına sancaķ

33

Śadme-ħor-ı ħaşmeti memâlik-i aǾdâ
Śındı büti düşmeniñ şikest olup ancaķ

34

Bâr-geh-i ħıfžınıñ muķîmi olanlar
Yazıla yevmü's-suǿâl cebînine muǾtaķ
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35

ǾArş-ı berîn-dergehâ sürûş-sipâhâ
Ey dem-i rûz-ı nedem Ǿuśâtına eşfaķ

36

Sensin o memdûĥ-ı Ĥaķ ki olsa yetişmez
Süfre-i evśâfıña edîm-i zemîn-i raķ

37

Ebrû-yı yek mevciniñ işâreti besdir
ǾAfvıñ ile cürmümüz muĥîŧ ile zevraķ

38

Mest-i mey-i medĥiñe seniñ dü-cihânda
Olmaya vaśfıñ gibi raĥîķ-i mürevvaķ

39

Maĥmidetiñ Ǿâcizi Ĥarîrî vü Ĥassân
Menķabetiñ ķâśırı Lebîd ü Ferezdaķ

40

ǾAķl ile olmaķ muĥâl ŝenâ-yı śıfâtıñ
Kimseye keşf olmadı o nüsħa-i muġlaķ

41

Ĥüsn-i ķabûle ola ümîd o ki mažhar
Yoħsa bu nažmıñ Nažîm olursa da ancaķ

42

Başla duǾâya yeter bu teng-feżâda
Edhem-i kilk-i siyeh ey oynadı mızraķ

43

Tâ ki dem-â-dem ala naśîbini herkes
Tâ ki vire rızķımız hemîşe bezm-i Ĥaķ

44

Rûĥına teslîm ola śalât ü taĥiyyât
Śubĥ u mesâ dem-be-dem ķıyâmete dek çaķ

45

Dest-i ķażâ vü ķader vücûd-ı Ǿadûya
Çûb-ı muśîbet ile müdâm ura mıŧraķ

46 Ķaśîde Der-NaǾt-ı Sulŧân-ı Kevneyn ve Resûlü'ŝ-Ŝeķaleyn ǾAleyhi'sselâm68
(T: 12b, H: 12b, R: 12b, A: 40b) (FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün)
1
Ĥıżr-ı endîşe olup vâdî-i maǾnâda refîķ
ǾAzm-i râh eyledim Allâhu veliyyü't-tevfîķ

68

2

Benem ol baĥr-i maǾânî güher-i feyż-i śadef
Ki ser-â-ser ola her ķatresi bir baĥr-i Ǿamîķ

3

Benem ol Bû-ǾAlî-i dehr ki saŧr-ı süħanım
Olmada râz-ı maǾânî ile cây-ı tedķîķ

Başlık, L nüshasından alınmıştır.
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4

Ben o âteş-dem-i nažmım ki olur ĥussâdıñ
Ħırmen-i nâŧıķası berķ-i ħayâlimle ĥarîķ

5

Kesr-i şân-ı süħanımdır bilür erbâb-ı füsûn
ŞiǾrimi sehven eger siĥr ile itsem taŧbîķ

6

Mesned-ârâ-yı beyânım ki dür-i maǾnâyı
Eyledim ħande-zenân rûy-ı ĥasûda taǾlîķ

7

Âsiyâb-ı süħanı gendüme ben döndiricek
Eyledim ħırmen-i endîşede śad-fikr-i daķîķ

8

Cism-i Ǿişret-gede-i maǾrifetim kim şiǾrim
Olmada bezm-i kemâl ehline śahbâ-yı raĥîķ

9

Bâzû-yı Rüstem-i ŧabǾımla benim pençe dutan
Ķahramân olsa hünerde gören eyler taĥmîķ

10

Nola taķŧîr-i gül-âb-ı süħan itsem itmiş
Ĥikmet-i Ĥaķ ķalemim lûle vü ŧabǾım inbîķ

11

Süħan-ı pâkime beñzer mi benim şiǾr-i ĥasûd
Bir midir ķıymet-i yâķût ile miķdâr-ı Ǿaķîķ

12

Ĥaķ bilür nažm-ı feraĥ-baħşıma nisbetle benim
Ħaśm-ı dûnuñ kelimâtı heźeyân u terzîķ

13

Deşt-i pehnâ-yı beyânı ser-i ħaśma itdim
Reh-i âmed-şüd-i endîşe gibi teng ü raķîķ

14

Merĥabâ peyk-i şitâbân-ı maǾânî ki müdâm
Ħâŧırım müjde-i śad-feyż ile eyler teşvîķ

15

Zer-i ħâliś gibi maķbûl Ǿayâr-ı süħanım
Râst miǾyâr-ı hüner olmada bu ŧabǾ-ı reşîķ

16

Ġayra muĥtâc degil râh-ı süħanda besdir
ŦabǾıma naǾt-ı şehen-şâh-ı rusül yâr-ı śadîķ

17

Eylerim defter-i endîşemi itdikce yekûn
Raķam-ı menķabet-i źât-ı şerîfin tefrîķ

18

Faħr-i Ǿâlem ki anıñ medĥin iderdim şeb u rûz
Süħanım midĥatine olsa sezâ-vâr u ĥaķîķ

19

Hâdî-i dîn ki hemân tâbiǾ-i fermânı degil
ŞerǾini cân ile düşmen daħi eyler taśdîķ
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20

Gülbün-efrûz-ı çemen-zâr-ı nübüvvet kim anıñ
Buldı źâtıyla şeref baġçe-i şerǾ-i veŝîķ

21

Mefħar-ı kevn ü mekân pâdişeh-i her dü-cihân
Merĥamet-güster-i devrân ħudâvend-i şefîķ

22

Śadr-pîrâ-yı serâ-perde-i ķâbe ķavseyn
Aĥmed-i mürsel o şâhen-şeh-i mülk-i taĥķîķ

23

O ħudâvend-i dü-Ǿâlem ki derinde olmuş
Śıdķ ile Ǿabd-i kemer-beste cenâb-ı Śıddîķ

24

O şehen-şâh-ı rusül-ħayl ki çün ŧûbî-i ħuld
Cilve-i ķaddi ile buldı şeref Beyt-i ǾAtîķ

25

Rûĥ-ı ķudsî ĥarem-i câh-ı celâlinde muķîm
ǾAkl-ı kül mevce-i deryâ-yı kemâlinde ġarîķ

26

Süfre-i ķadrine zerrîn-legençe ħurşîd
Olsa şâyeste meh-i nev aña sîmîn-ibrîķ

27

Ħânümân-ı żuǾafâ sâye-i Ǿadlinde emîn
Dûdmân-ı ħuśamâ âteş-i ķahrında ĥarîķ

28

Kehkeşân śanma görüp gerden-i gerdûnı ezel
Ŧavķ-ı Ǿaşķı o şeh-i Ǿâlemiñ itmiş taŧvîķ

29

Sedd olurdı ħuśamâ yollarına olmasa ger
Ħân-ķâh-ı keremi şâh-reh-i ehl-i ŧarîķ

30

Sâkin-i baġçe-i ĥıfžına endîşe-i mevt
Ĥaķ bu itmek gibidir emr-i muĥâle taǾlîķ

31

Şâh-ı ķudsî-sipehâ Ǿarş-mekân pâdişehâ
Ey ħüdâvend-i ħaŧâ-pûş u Ǿaŧâ-baħş u şefîķ

32

Sensin ol ħüsrev-i yektâ ki olup emriñe râm
Var mıdır bendeligiñ eylemeye hîç ferîķ

33

Rûşen it pertev-i mihriñle Nažîm-i zârıñ
Ķoma kâşâne-i cân u dilini tîre vü đîķ

34

Şefķat it ĥâline žulmet-gede-i Ǿiśyânda
Ķalmasun Ǿâciz ü dermânde ve nâ-çâr u sefîķ

35

Yeter ey ħâme duǾâ eyle idüp ħatm-i kelâm
Âħir-i ŧarĥ-ı süħanda budur elbetde ŧarîķ
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36

Tâ ki erbâb-ı dile deşt-geh-i maǾnâda
Ħıżr-ı ilhâm ola feyż-i ilâh ile refîķ

37

Ola rûĥ-ı şeh-i kevneyne śalât ile selâm
Eyleye bedreķa-i ümmetini Ĥaķ tevfîķ

47 NaǾt-ı Şerîf Be-Ĥarfi'l-Kâf69
(T: 110a, H: 54a, R: 103a, A: 41b) (MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün)
1
Eyâ şehen-şeh-i ebrâr es-selâmu Ǿaleyk
Melâź u melce-i aĥrâr es-selâmu Ǿaleyk

69

2

Muķîm-i śadr-ı bülendi maķâm-ı maĥmûduñ
Cenâb-ı Aĥmed-i Muħtâr es-selâmu Ǿaleyk

3

Muĥammed-i ǾArabî şâh-ı kişver-i levlâk
Ŝenâ-yı Ĥaķķ'a sezâ-vâr es-selâmu Ǿaleyk

4

Ħudâygân-ı rusül-ħayl ü enbiyâ-leşker
Yegâne server ü serdâr es-selâmu Ǿaleyk

5

Ħıdîv-i taħt-nişîn-ii memâlik-i Ǿirfân
Şeh-i ķalem-rev-i esrâr es-selâmu Ǿaleyk

6

Ĥabîb-i ĥażret-i Mevlâ şefîǾ-i rûz-ı cezâ
ǾUyûb-ı ümmeti settâr es-selâmu Ǿaleyk

7

Penâh-ı bende vü âzâd ü seyyidü'l-kevneyn
Şefîķ-i her dil-i nâ-çâr es-selâmu Ǿaleyk

8

MuǾîn-i ins ü melek dest-gîr-i mevcûdât
Medâr-ı gerdiş-i devvâr es-selâmu Ǿaleyk

9

Nedîm-i bezm-i şühûd-ı sarây-ı ħâśü'l-ħâś
Ĥarîm-i ħalvet-i dîdâr es-selâmu Ǿaleyk

10

Cihân-ı Ǿilm ü yem-i maǾrifet sipihr-i kemâl
Seĥâb-ı feyż-i hüner-bâr es-selâmu Ǿaleyk

11

Bahâr-ı bâġ-ı ezel naħl-ı bûstân-ı ebed
ǾAŧâ-şükûfe seħâ-bâr es-selâmu Ǿaleyk

12

ŞefîǾ-i müźnib ü maǾśûm u śâliĥ ü ŧâliĥ
Meded-res-i kec ü hem-vâr es-selâmu Ǿaleyk

13

Cebîni neyyir-i raĥmet cemâli Ǿâlem-i nûr
Vücûdı maŧlaǾ-ı envâr es-selâmu Ǿaleyk

Başlık, H nüshasından alınmıştır.
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14

Ŝenâ-i maĥmideti tâc-ı revnaķ-ı evrâd
Dürûdı zîver-i eźkâr es-selâmu Ǿaleyk

15

Ķıyâm-ı ķâmeti gülşen-serâ-yı ķurbetde
Nihâl-i gülbün-i bî-ħâr es-selâmu Ǿaleyk

16

Ķaŧâr-ı daǾvet ile Ǿâlem-i risâletde
Güzîde ķâfile-sâlâr es-selâmu Ǿaleyk

17

Serîr-i salŧanat-ı kişver-i nübüvvetde
Bülend-mertebe dâdâr es-selâmu Ǿaleyk

18

Yem-i şeref-i ĥaķîķatde kân-ı ĥikmetde
Yegâne gevher-i şeh-vâr es-selâmu Ǿaleyk

19

Niŝâr-ı feyż-i nevâliñde ķaŧreden kemter
Hezâr ķulzüm-i zeħħâr es-selâmu Ǿaleyk

20

Fürûġ-ı nûr-ı kemâliñde źerreden aĥķar
Hezâr neyyir-i nevvâr es-selâmu Ǿaleyk

21

Vücûduñı çemen-ârâ-yı ķudret itmiş ezel
Riyâż-ı Ǿâŧıfet-ezhâr es-selâmu Ǿaleyk

22

Nesîm-i feyż-i dem-â-demle ŧabǾ-ı pür-keremiñ
Muĥîŧ-i mekrümet-îŝâr es-selâmu Ǿaleyk

23

Şükûfe-zâr-ı nübüvvetde bülbül-i iǾcâz
Risâletde gül-i gülzâr es-selâmu Ǿaleyk

24

Sipihr dâǿire-i śafĥa-i celâliñde
Miŝâl-i noķŧa-i pergâr es-selâmu Ǿaleyk

25

Ŧırâz-ı şeş-cihet ârâyiş-i çehâr-erkân
Fedâ yoluñda şeş ü çâr es-selâmu Ǿaleyk

26

Kemîne ŧârem-i engûr bâġ-ı rifǾatiñde
Sipihr-i ŝâbit ü seyyâr es-selâmu Ǿaleyk

27

MetâǾ-ı derd ü ġamıñ naķd-i cân-be-kef itmiş
Cihâniyânı ħarîdâr es-selâmu Ǿaleyk

28

Binâ-yı şerǾ ile erkân-ı üstüvâr seniñ
Çihâr-yâr-ı vefâ-dâr es-selâmu Ǿaleyk

29

Sipihr-i raĥmet-i Ĥaķsın mürüvvet ü şefķat
Seĥâb-ı cûduña emŧâr es-selâmu Ǿaleyk
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30

İki cihânda ola rû-siyâh baħtı gibi
Nübüvvetiñ iden inkâr es-selâmu Ǿaleyk

31

Figâr-ı tîġ-ı cihân-gîr-i heybetiñ eşħâś
Helâk-i saŧvetiñ eşrâr es-selâmu Ǿaleyk

32

Kemân-ı rezmiñe peykân ecel ķażâ vü ķader
Sihâmına per ü sûfâr es-selâmu Ǿaleyk

33

Hemîşe śarśar-ı ķahrıñla ħaśmıñıñ olsun
Nihâl-i baħtı nigûn-sâr es-selâmu Ǿaleyk

34

Ne deñli nâ-sezâ olsa kemâl-i Ǿafvıñdır
ǾAyâr-ı ŧâǾata miǾyâr es-selâmu Ǿaleyk

35

Žahîr-i Ǿâlem ü âdem şefîǾ-i rûz-ı nedem
Eyâ Ǿuśâtına ġam-ħâr es-selâmu Ǿaleyk

36

Ķabûl iderseñ eger cânımı fedâ ideyim
Benim sezâ saña nem var es-selâmu Ǿaleyk

37

Vücûd-ı Ǿâşıķa ħâk-i deriñde ħâb-ı Ǿadem
Tamâm-ı devlet-i bî-dâr es-selâmu Ǿaleyk

38

Hezâr ħâne-ħarâb-ı ġamıñ ider maǾmûr
Yıķıķ göñüllere miǾmâr es-selâmu Ǿaleyk

39

Ŧabîb-i ħaste-dilânsın Ǿalîl-i maǾśiyetim
Ķoma bu Ǿâcizi bîmâr es-selâmu Ǿaleyk

40

Benim de nâme-i Ǿiśyânımı ümîdim odur
ŞefâǾatiñ ide ŧûmâr es-selâmu Ǿaleyk

41

Edâ-yı dîn ideyim ħıdmetiñde eyle beni
Ĥużûr-ı Ǿizzete iĥżâr es-selâmu Ǿaleyk

42

Hezâr cân ile nâlân ü sîne-çâk diyem
O bezm-i ħâśda tekrâr es-selâmu Ǿaleyk

43

Ĥużûrıña varıcaķ şerm-i cürm ile bilmem
Ķalur mı ķudret-i güftâr es-selâmu Ǿaleyk

44

Esîr-i nefs ü hevâdır meded ħalâś eyle
Ķuluñ Nažîm-i güneh-kâr es-selâmu Ǿaleyk

45

Dem-i şefâǾat o miskîne merĥamet senden
Günâhın eyledi iķrâr es-selâmu Ǿaleyk
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46

Bula cevâhir-i güftârı silk-i naǾtıñda
Revâc-ı ķıymet ü miķdâr es-selâmu Ǿaleyk

47

Revân-ı pâkiñe olsun śalât tâ-maĥşer
Hemîşe her dem ü her bâr es-selâmu Ǿaleyk

48

Selâsil-i ġażabıñda Ǿadû-yı dîniñ ola
Esîr ü bend ü giriftâr es-selâmu Ǿaleyk
48 Der-NaǾt-ı Ĥabîb-i Ekrem Śallallâhu ǾAleyhi ve Sellem70
(T: 13b, H: 13b, R: 13b, A: 41a)
(MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün)

70

1

Vücûduñla şeref buldı seniñ ey mažhar-ı levlâk
Ķabâ-yı ķâbe ķavseyn ü serîr-i kişver-i levlâk

2

Şeh-i mülk-i nübüvvetsin seniñ źât-ı şerîfiñdir
Şehen-şâh-ı risâlet-taħt u śâĥib-efser-i levlâk

3

Ħıdiv-i nâm-dâr-ı Mekke şâh-ı śâĥibü'l-miǾrâc
Ħüdâvend-i Medîne ħüsrev-i nâm-âver-i levlâk

4

Ħıyâbân-ı nübüvvetde sehî-serv ü leǾamrük-berg
Gülistân-ı risâletde ħırâmân ǾarǾar-ı levlâk

5

Seniñçün oldı bezm-i Kibriyâ'da ey ĥabîb-i Ĥaķ
Şarâb-ı vaĥdet-i źâtıyla memlû sâġar-ı levlâk

6

Senin cebheñde lâmiǾ berķ-i envâr-ı tecellâyî
Senin rûyuñda ŧâliǾ feyż-i nûr-ı ezher-i levlâk

7

Nigâristân-ı ħilķatde yed-i ķudretle taśvîriñ
Seniñ rûĥ-ı muśavver eylemiş śûret-ger-i levlâk

8

SaǾâdetle o dem kim seyr-i iķlîm-i vücûd itdiñ
Mübârek-bâd-ı ŧarĥ oldı seniñçün çâder-i levlâk

9

Żiyâfet-ħâne-i maǾbûdı teşrîf eyleyüp źâtıñ
Fürûzân oldı vaśfıñ micmerinde Ǿanber-i levlâk

10

Cemâliñ maşrıķ-ı śubĥ-ı hüdâ nûr-ı Ħudâsın sen
Ĥabîbiñ maŧlaǾü'l-envâr-ı mihr-i enver-i levlâk

11

Vücûduñ fülk-i baĥr-i lâ-yezâlîdir ki śalmış fer
Livâ-yı lî-maǾallâh ile anda lenger-i levlâk

Başlık, L nüshasından alınmıştır.
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12

Fürûzân behcetiñle mâh-ı bedr-i leyletü'l-İsrâ
Dıraħşân ŧalǾatıñla mihr-i pertev-güster-i levlâk

13

Derûnuñ baĥr-i bî-kaǾr-ı ledün deryâ-yı Ǿirfândır
Vücûduñ genc-i pür-esrâr-ı kân-ı gevher-i levlâk

14

ŦulûǾ-ı bedr-i źâtıñ kâǿinâta eyledi tebşîr
Pür itdi kevni ser-tâ-ser fürûġ-ı aħter-i levlâk

15

Mükaĥĥal kuĥl-i mâzâġa'l-baśarla çeşm-i ĥaķ-bîniñ
Münevver ŧalǾatıñ mirǿât-ı rüǿyet-cevher-i levlâk

16

Müzeyyen levĥ-i maĥfûž u ķalem vaśf-ı cemîliñle
Müźehheb medĥ-i pâkiñle ser-â-ser defter-i levlâk

17

Münevver şemǾ-i źâtıñla dem-â-dem câmiǾ-i Ǿirfân
Müşerref maķdem-i ķadriñle dâǿim minber-i levlâk

18

Musaħħar eylediñ âfâķı hep mihr-i nübüvvetle
Benân-ı şânıña şâyestedir engüşter-i levlâk

19

Olurlar sâye-i luŧfuñda âsûde Süleymânlar
ǾAceb mi açsañ evc-i lâ-mekânda şeh-per-i levlâk

20

ǾAdûnuñ sînesi śad-pâre baġrı çâk çâk oldı
Olaldan ķabża-i vaśfıñda tîġ u ħançer-i levlâk

21

Taĥiyyât u selâm olsun saña tâ kim Nažîm-âsâ
İde herkes nuǾût-ı źâtıñı pür-zîver-i levlâk

49 Ķaśîde Der-vaśf-ı Aĥmed Pâşâ71
(T: 152b, H: 95a, R: 143b, A: 144a) (MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün)
1
Zehî şehen-şeh-i iķlîm-i nâz u ĥüsn-evreng
Ki lâl ķaldı şükûhıyle śûret-i erjeng

71

2

Ħoşâ ķalem-rev-i ħûbîde Yûsuf-ı Ŝânî
Ki mıśr-ı ĥüsn ü behâda bulunmaya hem-reng

3

Güzîde fâris-i eblaķ-süvâr-ı maĥbûbî
Ki raħş-ı ĥüsnüñe śaĥn-ı melâĥat olmuş teng

4

Cemâl ü ĥüsn ile mümtâz-ı dehr dilber-i şûħ
Kemâl-i nâz ile âşûb-ı şehr şâhid-i şeng

5

Kemân-ı fitne be-dest ebrûvân-ı çîn-dârı
Derûn-ı Ǿâşıķa müjgânı sîne-dûz-ı ħadeng

Başlık, A nüshasından alınmıştır.
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6

Feżâ-yı naĥvete ħûn-ħâr-ı şîr-i ġamzeleri
Nigâhı ķulle-i kühsâr-ı ĥüsne ġırre peleng

7

Zebânı ŧûŧî-i gûyâ şeker leb-i laǾli
Henûz âyîne-i ĥüsni görmemiş daħi jeng

8

Şikenc-i kâkül-i Ǿanber-şemîmi ħaŧŧ-ı lebi
Biri ķalem-rev-i çîndir birisi ħıŧŧa-i zeng

9

Görüp cemâlini ħoy-gerde oldı jâle degil
Ǿİźâr-ı ġoncaya virdi ĥicâbı sürħî-reng

10

Sipihr-i ĥüsne olup âfitâb zühre-cebîn
Hezâr mâh-veşiñ serv-i ķaddin itmiş çeng

11

Melâĥat olsa eger vezn o Yûsuf-ı ĥüsne
Perî-veşân śabâĥatde olmaya hem-seng

12

Tamâm eyledi śad-pâre ceyb-i ĥavśalamı
O deñli eyledi ben nâtüvânı da dil-teng

13

Güsiste rişte-i śabr u şekîb ü târ-ı ħıred
Şikeste sâġar-ı nâmûs u âr ü şîşe-i neng

14

Cemâli naķşı gözümde miŝâl-i ħâb ü ħayâl
Hevâ-yı vaślı serimde hemân ki neşve-i beng

15

O resme eylemiş üstâd naķş ü taśvîrin
Ki ĥayret eyleye evvel nažarda Ǿâşıķı deng

16

O naķş-ı ĥüsni temâşâdadır ki dîde-i cân
Cemâl-i ĥûr-ı bihişt olmaya aña nîreng

17

Bu ĥüsn-i ĥavśala-sûza ola meger ki nažîr
Cemâl-i şâhid-i baħt-ı vezîr-i Cem-Ferheng

18

Bihîn bahâr-ı saǾâdet ki bâġ-ı rifǾatine
Sipihr Ǿıķd-ı ŝüreyyâyı eyledi âveng

19

Yegâne dâver-i źî-şân Sikender-i devrân
Ħudâygân-ı zamân âśaf-ı Süleymân-çeng

20

Peleng-i kûh-ı veġâ şîr-i bîşe-zâr-ı ġazâ
Ser-âmed-i vüzerâ śaf-şikâf-ı ķavm-i Fireng

21

Sütûde ŧabǾ u şiyem iftiħâr-ı ehl-i kerem
Vezîr-i aǾžam ü ekrem dilîr-i Ǿarśa-i ceng
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22

Sitâre-ceyş ü felek-bâr-gâh u mâh-Ǿalem
Cenâb-ı Aĥmed Pâşâ muĥîŧ-i Ǿâlem-i teng

23

O Cem-şükûh-ı cihân-bân ki olsa şâyeste
Derinde Ǿabd-i kemer-beste Keyķubâd u Peşeng

24

O ķahramân-ı śaf-ârâ ki görse śavletini
Kefen-be-dûş gelüp pâyine düşe Hûşeng

25

Cihân-ı şevkete ĥâķân-ı maǾdelet-mesned
Serîr-i himmete sulŧân-ı mekrümet-evreng

26

Bisâŧ-ı rifǾatine mâh sâġar-ı sîmîn
Der-i saǾâdetine âfitâb bir serheng

27

Seħâda baĥr ile ŧabǾ-ı kerîmi dest-be-dest
ǾAŧâda ebr-i bahâr ile cûdı reng-â-reng

28

O deñli Ǿâleme nâžır nigâh-ı merĥameti
Ki şâh-bâza hevâ-dâr olup ķaŧâr-ı küleng

29

Olursa sâye-fiken âfitâb-ı terbiyeti
Feżâ vü kûhda hem-ķader şeb-çerâġ ola seng

30

Olurdı âyîne-i ķahrına dû-çâr olsa
Demâġ-ı ŧûŧî-i gûyâya şehd-i nâb şereng

31

Seĥâb-ı ĥıfžı eger sâye śalsa deryâya
Maķâm-ı râĥat ola mâhiyâna kâm-ı neheng

32

Belâ-resân-ı Ǿadû kim olursa lâyıķdır
Semend-i Ǿazmine bâl-i hümâ-yı fetĥ çeleng

33

Yegâne âśaf-ı śâĥib-ķırân-ı kişver-gîr
Hirâs-ı düşmen içün kim ola süvâr-ı küreng

34

Dem-i şitâb virüp lerze śadmesi dehre
Geçe sipihri de evvel ķademde śad-ferseng

35

Ħoşâ kümeyt-i mülâyim-ħırâm kim gâhî
Żarar getürmeye âyîne üzre itse direng

36

Žafer-şükûh vezîrâ güzîde-tedbîrâ
Eyâ hücûmı iden düşmenâna Ǿâlemi teng

37

Bülend rütbesin ol âśaf-ı mükerremsin
Ki oldı ħıdmetiñe ķad-ħamîde çarħ-ı şeleng
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38

Cihân ĥużûrda der-i devletiñde bî-ârâm
Meger ola ķadeĥ-i ħoş-ħırâm-ı bezm-i eleng

39

Feżâ-yı medĥiñi tâ-ĥaşr eylerim pûye
Meger ki edhem-i ħâmem ola ķażâ ile leng

40

Yeter Nažîm ķo taśdîǾi eyle ħatm-i kelâm
DuǾâ-yı devletine ķıl ħulûś ile âheng

41

Hemîşe tâ kim ide ħüsrevân-ı mülk-i cemâl
Şükûh-ı ĥüsn ile Ǿuşşâķ-ı bî-ķarârını deng

42

Maķâm-ı devlet ü Ǿizzetde eyledikçe ķarâr
Ĥasûd-ı câhına dâǿim ķażâ ola erjeng

43

Ħudâ vücûdını ĥâfıž belâ vü âfetden
ĶılâǾ-ı ħaśmı ħarâb eyledikçe ŧïb u tüfeng

50 Ķaśîde Berây-ı Muśâĥib Muśŧafâ Pâşâ72
(T: 153b, H: 96a, R: 145a, A: 150b) (FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün)
1
Ey nesîm-i seĥerî cilve-künân ħoş geldiñ
Vey śafâ-baħş-ı dil-i ġam-zedegân ħoş geldiñ

72

2

Kûy-ı dildâr selâmın mı getürdüñ söyle
Dil-i sevdâ-zededen var mı nişân ħoş geldiñ

3

Kâkülünde nicedir ĥâl-i melâmet-fâli
Bir ħaber vir daħi eyler mi fiġân ħoş geldiñ

4

Cân meşâmı dem-i feyżiñle muǾaŧŧar itdiñ
Nefħa-i zülfi ile müjde-resân ħoş geldiñ

5

Sen mi geldiñ dil-i bîmârı suǿâl eylemege
Ey ħadeng-i müje ey âfet-i cân ħoş geldiñ

6

Ey ħayâl-i ruħ-ı dildâr meded ķande idiñ
Saña müştâķ idi çeşm-i nigerân ħoş geldiñ

7

Yaħşilik eylediñ ey ġamzesi tâtâr-firîb
Ĥasretiñ ĥâlimi itmişdi yaman ħoş geldiñ

8

Cânıma geçmiş idi devrî-i ĥüsnüñ cânâ
Ķalmamışdı dil-i zârımda tüvân ħoş geldiñ

9

Âşiyân-ı serime ķonmaġa ey ŧâǿir-i şevķ
Nâme-i vuślat ile bâl-feşân ħoş geldiñ

Başlık, A nüshasından alınmıştır.

236 • Mustafa Sefa Çakır

10

Seni gönderdi gibi var ise ey tîr-i müje
Cüst ü cûy-ı dile ol ķaşı kemân ħoş geldiñ

11

DaǾvet eylerdi seni dûd-ı buħûr-ı âhım
Ey perî ħâneme bu gice nihân ħoş geldiñ

12

Cûy-veş pâyiñe diller ķo dökülsün bir bir
Çemen-i Ǿişveye ey serv-i çemân ħoş geldiñ

13

Yine śad-ĥâlet ile mihrimi efzûn itdiñ
Ey ruħı reşk-i gül-i bâġ-ı cinân ħoş geldiñ

14

Ey şarâb-ı ķadeĥ-i ĥüsn ile ser-germ-i ġurûr
Ħançer-i nâz be-kef naǾra-zenân ħoş geldiñ

15

Sen de Ǿâşıķ mısın ey ġonca ki śaĥn-ı çemene
Cismiñi pâreleyüp câme-derân ħoş geldiñ

16

Kemer-âsâ baña virdi elemiñ pîçiş ü tâb
Târa döndi tenim ey mûy-miyân ħoş geldiñ

17

Rûze-dârân ġam-ı ebrûña baķup dirse nola
Ey hilâl-i meh-i Ǿîd-i Ramażân ħoş geldiñ

18

Yine âyâ ne ķadar diller alup bend itdiñ
Ey şeh-i leşker-i kâfir-menişân ħoş geldiñ

19

Neredendir seferiñ leşker-i nâz ile olup
ǾAlem-efrâz-ı śaf-ı Ǿişve-gerân ħoş geldiñ

20

Ħaste-i derd ü ġamıñdan yine ey ĥâźıķ-ı ĥüsn
Nişter-i ġamzeñ ile almaġa ķan ħoş geldiñ

21

Dili zünnâr-perest eylediñ ey şûħ olup
Deyr-i ħûbîde ser-efrâz-ı bütân ħoş geldiñ

22

Ey ġubâr-ı ķadem-i âśaf-ı yektâ ki seniñ
İntižârıñda idi dîde-i cân ħoş geldiñ

23

Âśaf-ı devr-i zamân dâd-penâh-ı devrân
YaǾni memdûĥ-ı dil-i Ǿâlemiyân ħoş geldiñ

24

Ĥâfıž-ı devlet ü dîn śâĥib-i Ǿizz ü temkîn
Mürşid-i rûy-ı zemîn ķuŧb-ı zamân ħoş geldiñ

25

Ristaŧâlîs-eŝer Bû ǾAlî-i pâk-siyer
Ehl-i dil ehl-i hüner nâdire-dân ħoş geldiñ
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26

Âśaf-ı dehr-i felek-rütbe Müśâĥib Pâşâ
Bihterîn hem-dem-i sulŧân-ı cihân ħoş geldiñ

27

Ey felek-mertebe kim olsa revâ dergehiñe
Ŧâķ-ı Ǿâlî-güher-i kâh-keşân ħoş geldiñ

28

Âsumân-kevkebesin oldı deriñde ser-seng
Mihr-i pertev-fiken-i pür-lemeǾân ħoş geldiñ

29

Kâmrân-ı vüzerâ Bermekî-i yektâsın
Virmege ehl-i dile rifǾat ü şân ħoş geldiñ

30

Dûstâna ķalemiñ âb-ı revân olduķça
Çeşm-i aǾdâña ola tîr ü sinân ħoş geldiñ

31

Mesned-i devlete dârâ-yı Sikender-dersin
Meclis-i rifǾate Cemşîd-nişân ħoş geldiñ

32

Dür-i şeh-dâne-i luŧf u kereme deryâsın
Güher-i merĥamet ü şefķate kân ħoş geldiñ

33

Heft-ħân-ı kereme Rüstem-i bî-pervâsın
Bîşe-zâr-ı himeme şîr-i jiyân ħoş geldiñ

34

Âsumân-ı hünere neyyir-i bî-hemtâsın
Beden-i maǾrifete rûĥ-ı revân ħoş geldiñ

35

Kûh-ı ķâf olsa da teng olmadadır cünbişiñe
Murġ-ı Ǿanķâ-reviş-i sidre-mekân ħoş geldiñ

36

Semt-i deryâya revañ olsa nesîm-i luŧfuñ
Diye śad-şevķ ile ey feyż-resân ħoş geldiñ

37

Ŧarf-ı gülzâra vezân olsa semûm-ı ġażabıñ
Diye śad-ħavf ile ey bâd-ı ħazân ħoş geldiñ

38

Çeşm-i ĥıfžıñ ki nigeh-dâr ola bir bâzâra
Birbirine diyeler sûd u ziyân ħoş geldiñ

39

Raħş-ı ķadriñ güźer itdikçe sipihre dir idi
Âferîn cilveñe ey germ-Ǿinân ħoş geldiñ

40

Raħşa bindikçe dem-i cünbiş-i reftârında
Kûh-ı śaĥrâ diye ey peyk-i devân ħoş geldiñ

41

Heybet-i tâm ile heycâda süvâr olduķça
Düşmenânıñ diyeler ķıyma amân ħoş geldiñ
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42

Tünd-reftâr ile ol esb-i cihân-gerd dâver
Ser-i aǾdâya olan ħâk-feşân ħoş geldiñ

43

Âśafâ lücce-kefâ dürr-i saǾâdet-śadefâ
Ey riyâż-ı kereme âb-ı revân ħoş geldiñ

44

Sensin ol kim ruħ-ı baħtıñda fürûġ-ı iķbâl
Gün gibi olmada hem-vâr Ǿayân ħoş geldiñ

45

Benem ol bî-kes ü bî-çâre ki ĥâl-i dilimi
ǾArż idüp eyleyeyim saña beyân ħoş geldiñ

46

ǾAkl u śabr u dil ü cân ķalmadı nâçâr oldum
Bî-kesem şefķatiñe ķaldı hemân ħoş geldiñ

47

Nev-Ǿarûs-ı ŧalebe ħacle-geh-i luŧfuñda
Virmege mâşiŧa-i cûd ile ân ħoş geldiñ

48

Geldi hengâm-ı duǾâ bir gün ola belki Nažîm
Umarız kim diye ey menķabe-ħân ħoş geldiñ

49

Tâ seĥer müjde-resân peyk-i nesîm-i çemene
Diyeler zümre-i âşüfte-dilân ħoş geldiñ

50

Olasın Ǿizzet ü iclâl ile meşhûr-ı cihân
Mihr ile meh gibi rûzân u şebân ħoş geldiñ

51

ǾAvn-i Ĥaķ rehberin olsun nereye Ǿazm itseñ
ǾAvdetiñde diyeler pîr ü cüvân ħoş geldiñ

51 NaǾt-ı Şerîf Be-Ĥarfi'l-Lâm73
(T: 111b, H: 55a, R: 104b, A: 42b) (MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün)
1
Yine sipeh-büd-i sermâ idüp murâd-ı ķıtâl
Miyân-ı âteş ü âba düşürdi ceng ü cidâl

73

2

Bürûdet-i ġażab-ı ceyş-i âb olup ġâlib
Sipâh-ı âteşi itdi kül öksüzi fi'l-ĥâl

3

Bıraķdı derd ile sulŧân-ı śayfı idbâra
Şeh-i şitâya bugün yüz dutup yine iķbâl

4

Ħasâret eyledi gülzârı leşker-i Behmen
Gözümde ķaldı o revnaķ miŝâl-i ħâb u ħayâl

5

Ħazân-ı dehr ile rîşi aġardı berf degil
Çemende şâħ-ı nihâl oldı pîç ü tâb ile dâl

Başlık, H nüshasından alınmıştır.
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6

ǾAceb mi oynasa remmâl-veş felek ķumda
Ki itdi taħta-i dünyâyı berf mâl-â-mâl

7

Meger ki bulmaġa güm-geştesini noķŧa döker
Henûz śafĥa-i arża sipihr olup rû-mâl

8

Cihâna virse nola şimdi ħâb-ı bî-hûşı
Mezâr ŧopraġı śaçdı sipihr-i bed-efǾâl

9

O deñli oldı ki enbâra şiddet-i sermâ
Ki nüh-ķabâ ile eflâkı eyledi ĥammâl

10

Zebânı şiddet-i sermâdan oldı efsürde
Tekellüm eylemege ķâdir olmasa nola lâl

11

Güm oldı gevher-i faśl-ı bahâr berf degil
Henûz bulmaġa ķum dökdi anı źeyl-i cibâl

12

Zemîne sîm niŝâr itdi zer-ger-i gerdûn
Ki külçe-i mehi nâr-ı şafaķda eyledi ķâl

13

Sipihr itdi meger saķfını kec-endûde
Ki yer yer oldı zemîne çekîde berf-miŝâl

14

Olunca şiddet-i deyden ķadeĥde yaħ-beste
Perîye döndi hemân şîşe içre bâde-i âl

15

Kebûdî câmesiniñ hep döküldi penbeleri
Geyerdi ħayl-i zamândır sipihr-i dîrîn-sâl

16

Dem-i şitâ ŧolular yaġdı ħırmen-i felege
Ķıyâs itme görüp yer yer aħter-i şeǾǾâl

17

Felekde berf degildir nücûm ile görinen
Füsûn idüp yine śarrâf-ı gerdiş-i pür-âl

18

Dem-i mesâ geçirüp naķd-i ĥîleyi gözden
Ayırdı ħurdesini destine alup ġırbâl

19

ǾAceb mi germ-i şitâb olsa kûh u śaĥrâda
Nişân-ı berf ile yer yer pelenge döndi ġazâl

20

Yaħûd bu berf degil pâre pâre kef dökülür
Revâdır üştür-i gerdûna gelse vecd ile ĥâl

21

Ki itdi cânına teǿŝîr sûz-ı dil-keş ile
Nevâ-yı naǾt-ı ĥabîb-i Ħudâ-yı celle celâl
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22

Bihîn bahâr-ı risâlet ki itmiş ebr-i ķażâ
Ser-i Ǿadûsını vaķf-ı tegerg-i derd ü melâl

23

Meh-i sipihr-i kerem âfitâb-ı burc-ı ĥikem
ŞefîǾ-i küll-i ümem ħusrev-i ĥuceste-ħıśâl

24

Gül-i riyâż-ı nübüvvet dür-i yem-i raĥmet
Fürûġ-ı mihr-i hidâyet sipihr-i fażl u nevâl

25

Penâh-ı Ǿâlem ü insân peyember-i źî-şân
Ser-âmed-i dü-cihân server-i serîr-i cemâl

26

Ĥabîb-i ĥażret-i Mevlâ ħulâśa-i dü-serâ
Ĥarîm-i ħâś-ı Ħudâ nâzenîn-i bezm-i viśâl

27

Şeh-i melâǿike Ǿasker ħıdîv-i pâk-i güher
MuǾîn-i nevǾ-i beşer dest-gîr-i yevm-i suǿâl

28

Cenâb-ı seyyid-i kevneyn Aĥmed-i muħtâr
Yegâne şâriǾ ü maĥbûb-ı Îzid-i müteǾâl

29

O faħr-i Ǿâlem ü âdem ki źâtın itmiş Ĥaķ
Şeh-i ķalem-rev-i Ǿirfân ü taħt-gâh-ı kemâl

30

O pâdişâh-ı güzîn kim reh-i ŧâǾatine
Beşer vücûdını ferş eyledi melek per ü bâl

31

O şeh-süvâr-ı saǾâdet ki esb-i rifǾatiniñ
Nişân-ı pâyı meh-i bedr şekl-i naǾli hilâl

32

Zebânı ŧûŧî-i iǾcâz nuŧķı muǾcize-gû
Dehânı ĥoķķa vü dendânı silk-i dürr-i leǿâl

33

Bihişt-i ķudrete źât-ı şerîfi ġonca-i ter
Cinân-ı ĥikmete ķadd-i laŧîfi serv-i nihâl

34

O şeh ki keffe-i mîzân-ı ĥilm ü cûdında
Degildir iki cihân vezn olunsa bir miŝķâl

35

Zemîn riyâż-ı celâlinde nîm-ķabża türâb
Sipihr baġçe-i rifǾatinde köhne sifâl

36

Künûz-ı gevher-i maǾnâya źâtıdır gencûr
Rumûz-ı hestî-i eşyâya ŧabǾıdır ĥallâl

37

Türâb-ı şâh-rehi Ǿarş u kürs ü çarħ-ı felek
Ġulâm-ı bâr-gehi ķudsiyân-ı ferruħ-fâl
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38

Simâŧ-ı rifǾati mihmânına Mesîĥâ-veş
Sipihr süfre ola ķurś ħûr hilâl ħılâl

39

Nesîm-i luŧfı riyâż-ı şebâba olsa vezân
Ķalurdı bâġ-ı cüvânîde tâ ebed eŧfâl

40

Keremle Ǿâlem-i suflîye baķsa murġânıñ
Kemend-i dâm ola pây-i necâtına ħalħâl

41

Ġażabla Ǿâlem-i Ǿulvîye baķsa kâh-keşân
Olurdı gerden-i gerdûn-ı ĥîle-kâra Ǿıķâl

42

Şemîm-i micmer-i ħulķıyla dâǿim itmededir
Meşâm-ı cân u dili bûy-ı feyż-i istiķbâl

43

Ĥakîm-i ĥıfżı ki bir ħasteye ide tedbîr
İśâbet-i maraż aña olurdı emr-i muĥâl

44

Ħıdîv-i dâd-penâhâ şeh-i rusül-sipehâ
Eyâ delîl-i hüdâ dest-gîr-i ehl-i vebâl

45

Sen ol şeh-i dü-serâsın ki eylemiş źâtıñ
Ħudâ şehen-şeh-i evreng-i Ǿizzet ü iclâl

46

Benem o muǾcize-pîrâ-yı vaśf-ı źâtıñ kim
Sitâyişiñde sözüm oldı Ǿayn-ı siĥr-i ĥelâl

47

Benem o çeşme-i mâǿü'l-ĥayât-ı naǾtıñ kim
Midâd-ı kilk-i terim dâġ-ı reşk-i âb-ı zülâl

48

Benem o mâşiŧa-i ĥacle-gâh-ı evśâfıñ
Ki noķŧa-i ķalemimdir Ǿarûs-ı maǾnîye ħâl

49

Henûz olmadayım feyż-i midĥatiñle seniñ
Güzîde şâǾir-i siĥr-âferîn-i pâk-maķâl

50

Ümîd odur ki olam yâd-ı vaśf-ı pâkiñde
Nice sinîn ü şuhûr u nice śabâĥ u leyâl

51

Ķapuñda sâǿiliñim bi'l-Ǿaşiyyi ve'l-ebkâr
Ölünce mâdiĥiñim bi'l-ġuduvvi ve'l-âśâl

52

Hezâr minnet ile şâhlar ġulâmım ola
Baña gedâlarıñ içre deñirse śaff-ı niǾâl

53

Nažîm-i zâr u dil-figârıñım meded senden
Fiġân ki eyledi Ǿiśyân beni mükedder-ĥâl
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54

Ne vech ile yazayım defter-i sitâyişiñi
Siyâh-rû-yı ħaŧâyım çü nâme-i aǾmâl

55

Ne Ĥaķķ'a lâyıķ işim var ne saña şâyeste
Ne gûşişimde netîce ne ĥâśılımda meǿâl

56

Hevâ-yı nefse uyan ŧâǿir-i giriftârım
Beni bu dâma düşürdi ŧabîǾat-i meyyâl

57

Dirîġ deşt-i đalâlet-neverd olup ķaldım
Derûnda ġuśśa vü ħâŧırda ġam dilimde kelâl

58

Recâ cenâbıñadır yâ nebî ħalâś eyle
Ki rûĥum olmaya pâ-mâl-i nefs-i zişt-i sekâl

59

Ķalur girîve-i idbâr u maǾśiyetde źelîl
Meger ki göstere Ǿafv u şefâǾatiñ iķbâl

60

Yeter bu medĥ ü bu şekve ħamûş ey dil-i zâr
Ki dâǿim olmadasıñ rû-be-râh-ı fısķ u đalâl

61

DuǾâya başla ħulûś üzre yoķ mı nâmûsuñ
Nedir bu dûrî-i dergâh-ı vâhibü'l-âmâl

62

Hemîşe leşker-i âb eyleyüp pey-â-pey aķın
Ocaġına śu ķoyup âteşi ide pâ-mâl

63

Esîr-i bend-i sipâhıñ olup Ǿadûlarıña
Ola ĥamâǿil-i gerdûn selâsil ü aġlâl

64

Bulup iśâbet ile ümmetiñ müdâm kemâl
Bula muśîbet ile düşmeniñ tamâm zevâl

65

Revân-ı pâkiñe olduķça śad-śalât u dürûd
Vücûd-ı düşmeniñ olsun dü-nîm-i tîġ-ı celâl

52 (T: 40b, R: 39b, A: 46a)
(MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün)
1
Cihânda sûħte-i Ǿaşķ odur ki zâr u źelîl
Dilinde dâġ ola sûzân ne aħker ü ne fetîl
2

Gedâ-yı mihr ü maĥabbet odur ki bî-ser ü pâ
Yolında bir şeh-i ĥüsnüñ ola źelîl ü sefîl

3

Tamâm Ǿâşıķ-ı dîdâr odur ki girye-künân
İde dü-çeşm-i teri çeşme-i niyâzı sebîl

4

Bulur sirişk-i niyâzı Ǿuyûn-ı ħışmından
Ne deñlü eylese cârî o deñli ecr-i cezîl

Yahyâ Nazîm Divanı • 243

5

Ġınâ-yı Ǿaşķ ile birdir yanında bûd u nebûd
Olur hemîşe müsâvî aña keŝîr ü ķalîl

6

Ne raġbete nažar eyler ne iǾtibâra nigâh
Pür itse gûşına girmez cihânı ķâl ile ķîl

7

Olur fetîle-fürûz-ı çerâġ-ı istiġnâ
Şeb-i ġınâda ider dâġ-ı sînesin ķandîl

8

Ħuśûl-i maŧlab içün ķadr-i źâtını itmez
Der-i leǿîme varup Ǿarż-ı ĥâcet ile rezîl

9

Leb-i ümîdi ider âb-ı yeǿs ile şüste
Baħîl ü dûnuñ iden dest ü dâmenin taķbîl

10

Olur mı dâr-ı cihânda ġayra dest-güşâ
Efendisi ķulınuñ rızķına olunca kefîl

11

Çeker mi ŝiķlet-i ħalķ-ı cihânı Ǿizzet içün
Düşer mi Ǿârif ola kâǿinâta herze-vekîl

12

Se-rûze devlet ile dehre śıġmayan maġrûr
Nažarda mûrdan aĥķardır olsa cüŝŝe-i pîl

13

Seni o deñli ider pây-mâl-i kibr ü ġurûr
Sen eyleseñ ne ķadar kendi nefsiñi teźlîl

14

Nola cefâsına śabr eyleseñ leǿîmânıñ
Ne itdi ĥażret-i Mûsâ'ya ķavm-i İsrâǿîl

15

Nola muĥâl ise maġrûr-ı dûn ile ülfet
Olur vücûdı gibi śoĥbet-i leǿîm ü ŝaķîl

16

Virir mi ĥükmini śafrâ-yı kibr-i naħvistân
Sikencübîn-i mücâzât olmasaydı müzîl

17

Gürûhla bir alây bu'l-füżûl u nâķıś-fehm
Ne gûne hem-ser-i ehl-i kemâl olur o ķabîl

18

Ki farķı gün gibi rûşen birâder olsa daħi
ǾAlî ile nice ķâbil berâber ola ǾAķîl

19

Beyân-ı ĥâl-i edânîde nuŧķ ķâśırdır
O dâstânıñ olur söyledikçe dili ŧavîl

20

Ne źevķi var ǾArabî'den ne Fürs'den maĥżûż
Hemîşe bir nažarında Ǿimâme vü mendîl
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21

Cevâb virmez iken ŧıfl-ı ebcede eyler
O ķavm-i echel-i dûn saǾd u seyyidi techîl

22

Nice taĥammül olur imtinân-ı dûnâna
Ki bulsa mûra ider bâr-ı minnetin taĥmîl

23

Cevâhir-i süħanım ey dil eyle zîver-i gûş
Yeter bu ķıŧǾa-i yâķût ehl iseñ temŝîl

24

Hezâr Ǿizz ü şeref bulsa pestdir ķadri
ǾUlüvv-i câh ile bir nâkes olmadıkça aśîl

25

Ne iǾtibârına ne nâmına dinür keyvân
Felekden inse źüħal olsa mâh-ı nev zenbîl

26

Ne ķadr-i kâtibi añlar o ķavm-i nâme-siyâh
Ne ķadr-i levĥ-i ķalem ne kitâbet-i tersîl

27

Ķıyâma gelse ķuǾûd u rükûǾa varsa sücûd
Dem-i śalât ne erkân bilür ne ħod taǾdîl

28

Miŝâl-i cû yine şâdım riyâż-ı Ǿâlemde
Ki rûzgâr-ı edânî geçer Ǿale't-taǾcîl

29

Ķalaydı yanına cürmi esâfil-i dehriñ
Olaydı źevķ u śafâsında her denî vü baħîl

30

Dem-i ķıyâmete dek tâ zamân-ı Ķâbil'den
Daħi alınmaz idi ħûn-ı nâ-ĥaķ-ı Hâbîl

31

Hezâr şükr-i Ħudâ kim bu ķavm ĥaķķında
Ne ŧarĥ-ı hecv-i ķabîĥ eyledim ne medĥ-i cemîl

32

Henüz vird-i zebânımla ĥırz-ı cânımdan
Ŝenâ-yı źât-ı cemîl-i ĥabîb-i Rabb-i celîl

53 Ķaśîde Berây-ı Râmî Efendi74
(T: 84a, R: 79a, A: 154b) (MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün)
1
Ķaśdıñ Ǿulüvv-i şân ise dâǿim fütâde ol
Bir neşve ĥâśıl ider dürdî-i bâde ol

74

2

Olma girân-mizâc ü sebük-ser ĥaźer ĥaźer
Bu Ǿarśada ne saħt-kemân ne kepâde ol

3

Aĥbâbı ķand-i luŧf ile şîrîn-meźâķ idüp
Cân-ı Ǿadûya deşne-i zehr-âb-dâde ol

Başlık, A nüshasından alınmıştır.
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4

Yeksân olur ĥużûr-ı ilâhîde Ǿâķıbet
İster gedâ-yı dehr ü gerek şâh-zâde ol

5

Îsâ-miŝâl nuŧķ-ı revân-baħş ile Nažîm
Her ķâleb-i füsürdeye rûĥ-ı iǾâde ol

6

Olmaķ dilerseñ ey dil-i ġam-dîde şâd-kâm
Râmî Efendi dergehine rû-nihâde ol

7

Hemvâre luŧf u cûdı teraķķîdedir saña
Sen ħıdmet-i niyâzda dâǿim ziyâde ol

8

ǾÖmrüñ olunca dergeh-i Ĥaķ'da ħulûś ile
Câh u celâl ü devletine var duǾâda ol

9

Naķş it śaĥîfe-i dil ü câna ŝenâsını
Ġayrıñ sitâyişinde velî levĥ-i sâde ol

10

Vâdî-i midĥatinde ķopar raħş-ı ħâmeñi
Çâpük-semend-i ŧabǾı öñünde piyâde ol

11

Ey ħâŧır-ı veliyy-i niǾam gül gibi müdâm
Bâġ-ı ŧarabda bâd-ı feraĥla güşâde ol
54 (T: 134b, H: 77b, R: 126a, A: 43b)
(FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün)

75

76

1

Ne murâd eyler ise ĥażret-i Ĥaķ Ǿazze ve cel
Yüridür ĥükmini lâ-yüsǿel Ǿammâ yefǾal75

2

Ħayr u şer levĥ-i sere her ne ki naķş itdi olur
Raķam-ı ħâme-i taķdîr-i ħudâvend-i ecel

3

ǾÂrife tesliyet-i naĥnü ķasemnâ besdir76
Yetişür ķısmet-i bîş ü kem-i ķassâm-ı ezel

4

Ĥamd o ħallâķ-ı kerem-güster-i maħlûķâta
Ki beni eyledi sîr-âb-ı ser-ħân-ı emel

5

Dest-i bî-dâd-ı elem ħâŧırımı yıķmış iken
Minnet Allâh'a binâ-yı emelim ŧutdı temel

6

Câm-ı zehr-âbe-i ġam Ǿayşımı telħ itmiş iken
Şükr-lillâh ki âlâma neşâŧ oldı bedel

Enbiya Sûresi, 23. ayetin "O (Allah), yaptığından sorumlu tutulamaz" anlamındaki kısmı iktibas
edilmiştir.
Zuhruf Sûresi, 32. ayetin "Dünya hayatında onların geçimliklerini aralarında biz paylaştırdık" anlamındaki kısmından "biz paylaştırdık" iktibas edilmiştir.
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7

Bir zamân kilk-i zebânımla devât-ı femden
Ĥarf-i ŧûmâr-ı temennâya çekerdim cedvel

8

Şimdi naķş-ı ġam-ı mâżîden eŝer yoķ dilde
Śûret-i ĥâlimi gösterdi Ħudâ müstaķbel

9

Nice demlerdi olup ser-be-girîbân-ı melâl
Der-ķafâ olmış idi seylî-i endûh u kesel

10

SâǾid-i himmeti der-kâr ideli bî-pervâ
Dâmen-i şâhid-i maķśûda yetişdirdim el

11

Ħayli müddet idi kim dest-i sürûr u şâdî
Ǿİllet-i dem-be-dem-i ĥüznde olmuşdı eşel

12

Nâħun-i şevķ ile ĥall oldı derûnumda yine
Ġamla pîçîde olan Ǿuķde-i mâ-lâ-yünĥal

13

Gösterirdi baña mirǿât-ı ŧaleb baķdıķça
ǾAks-i ruħsâre-i âmâlimi zişt ü aĥvel

14

Nûr-ı âyîne-i iķbâlim idüp şimdi eŝer
Eyledi dîde-i idbârı nem-âlûd-ı sebel

15

Dest-i işkence-i ġam vaķtimi teng itmiş idi
Ten-i bârîkim idi ĥaddede gûyâ bir tel

16

Çıķarup câme-i endûhı sebük-bâr oldı
Ķalmadı hîç vücûd-ı dil-i şeydâda ŝeķal

17

Ĥâśılım miĥnet idi şâm u seĥer ġam yer idim
Ħân-ı ħırmân idi cân u dil-i zâra meǿkel

18

Ħâce-i şevķ yine ŧarĥ ideli bezm-i neşâŧ
ǾÂķıbet ŧayy-ı bisâŧ eyledi ġam buldı ħalel

19

Çoķ zamân idi raķîb ile iderdim şeb u rûz
Yâr içün gâh müdârâ vü gehi ceng ü cedel

20

Şimdi âġûşuma aldım çıķarup pîrehenin
Yâr yâr oldı baña çıķdı aradan engel

21

Yâra yazdıķça niyâz ile maĥabbet-nâme
Rûy-ı zerdimden iderdim varaķ-ı derdime ĥal

22

Deşt-i Ǿaşķında o leylî-veşiñ âvâre idim
Ķıśśa-i Ķays idi destân-ı dilimde mücmel
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23

Nice günler idi kim derd-i zükâm-ı hicrân
Dil-i şûrîdemiñ itmişdi dimâġın muħtel

24

Eyledim nefħa-i vuślatda yine defǾ-i śudâǾ
Ne temennâ-yı ŧabîb ü ne recâ-yı śandal

25

Künc-i hicrânda diger-gûn idi aĥvâli diliñ
Yeridir bezm-i viśâl olsa o bîmâra maĥal

26

Ħânümân-ı dili yâr evvel iderken ber-bâd
Şimdi râżı degil ammâ üzerinden geçe yel

27

Ġayra meyl itme diyü itmede śad-gûne niyâz
Baña bir ġamzede biñ nâz iderken o güzel

28

Cân virirken nigeh-i şûħına baķmazdı henûz
Nažarın benden ayırmaz o dü-çeşm-i eşhel

29

Nîş-i hecr itmişken ħâne-i zenbûr tenim
Vaśl-ı nerm itdi dil-i saħtımı çün şemǾ-i Ǿasel

30

Gitdi eyyâm-ı taǾab vaķt-i meserretdir bu
Geldi hengâm-ı ŧarab oldı küdûret mühmel

31

Ķadeĥ-i ħâhişimi eyledi ser-şâr-ı ümîd
Sâķî-i yeǿs śunar iken baña her demde ĥiyel

32

Oldı baħtım güheri zîb-i nigîn-i iķbâl
Gerçi itmişdi zamâne anı pâ-mâl ü vaĥal

33

Ŧarĥ-ı nev śaldı yine himmet-i miǾmâr-ı ümîd
Köhne saķf-ı emelim virmiş idi yeǿs ile bel

34

Oldı nevrûz-ı ŧarab ŧâliǾime śubĥ-ı ŧaleb
Yine baħtım güneşi eyledi taĥvîl-i ĥamel

35

Cân atar olmaġıçün śaydı tezervân-ı neşâŧ
Şâh-bâz-ı ŧalebim urmadan evvel çengel

36

Himmet-i ŧabǾ-ı bülendim o ķadar Ǿâlî kim
Bir gelür cünbiş-i Ǿanķâ ile pervâz-ı cuǾal

37

Baña iksîr olalı ħâk-i reh-i istiġnâda
Zer-i ħâliśle berâber görinür sîm-i deġal

38

Ķalmadı ķaydı diliñ źevķ ü śafâdan ġayrı
ǾUķde-i ġuśśa güşâde girih-i ġam münĥal
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39

Oldı ârâm-gehim śaĥn-ı çemen-zâr-ı murâd
Gül-i ħâhişle leb-â-leb şüdedir ceyb ü baġal

40

Oldı ezhâr-ı meserretle girîbân-ı feżâ
Oldı leb-rîz-i reyâhîn-i feraĥ dâmen-i tel

41

Meclis-i kâmda kârım neġam-ı şevķ ü sürûr
Bezm-i şâdîde işim zemzeme-i şiǾr ü ġazel

42

Demdir ey muŧrib-i dil nây-ı gelûyı doldur
ǾÂşıķâne yine bir naġme ser-âġâz it gel

43

NaǾt-ı maĥbûb-ı İlâhîde nevâ-perdâz ol
Zühreniñ zemzeme-i sâzıñ ile baġrını del

44

Ħâce-i mekteb-i Ǿirfân u ĥaķâyıķ ki anıñ
Müşkil-i her dü-cihân Ǿilmi yanında eshel

45

ǾÂrif-i mesǿele-i śûret-i maǾnâ ki anıñ
Ħâk-rûb-ı ĥarem-i fıŧratı Ǿaķl-ı evvel

46

ǾArş-mesned şeh-i levlâk-Ǿalem kim olmuş
Pâs-bân-ı Ĥabeşî bâb-ı celâlinde Züĥal

47

Pâdişâh-ı dü-serâ kim ĥarem-i câhında
Cürm-i eflâk ŧoķuz ķubbeli mînâ miġsel

48

Śaf-şikâf-ı ķader-endâz ki dehr itmededir
Đarb-ı şemşîr-i ķażâ-cevherini đarb-ı meŝel

49

Fülk-rân-ı yem-i iķbâl ü saǾâdet ki degil
Nüh-felek zevraķ-ı iclâline nisbet śandal

50

Śâĥib-i tîġ ü Ǿalem server-i serdâr-ı ümem
Hâdim-i deyr ü śanem nâsiħ-i edyân ü milel

51

RâfiǾ-i žulm ü cefâ dâd-penâh-ı żuǾafâ
Hâdî-i râh-ı hüdâ mâĥî-i ŧuġyân-ı ĥiyel

52

Kürsî-i Ǿarş-nişîn pâdişeh-i sidre-mekîn
Ŧarĥ-ı şerǾiyle metîn maĥkeme-i dîn ü düvel

53

Rehber-i ħayr-i sübül peyk-i rehi cevher-i kül
Eşref-i cümle rusül cümle nebîden efđal

54

ŞâfiǾ-i küll-i ümem Aĥmed-i muħtâr ol kim
Der-i cûdında kemer-beste nebiyy ü mürsel
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55

O şehiñ dîde-i ĥaķ-bînine olmuş maħśûś
Kuĥl-i mâ-zâġ ezelden daħi mükĥel mükĥel

56

O şehiñ yümn-i ķudûmiyle yine buldı şeref
Aŧlas-ı çarħ-ı felek olmuş iken müstaǾmel

57

O şeh-i her dü-serânıñ der-i iclâlinde
Mihr ü meh śubĥ u mesâ iki fürûzân meşǾal

58

O şeh-i baĥr ü beriñ küngüre-i çarħ-ı berîn
Ĥarem-i şân-ı refîǾinde revaķ-ı esfel

59

O sütûde śıfatıñ ĥażret-i Ĥaķ meddâĥı
Midĥat-i źât-ı şeref-güsteri vaĥy-i münzel

60

Evvelîn gevher-i gencîne-i pinhân-ı ebed
Âħirîn dürr-i śadef-perver-i Ǿummân-ı ezel

61

Śadr-ı dîvân-ı risâletde emîr-i Ǿâdil
Taħt-ı eyvân-ı nübüvvetde ħıdîv-i aǾdel

62

Minber-i fażl-ı kemâlâta ħaŧîb-i kâmil
Devr-i miĥrâb-ı hidâyetde imâm-ı ekmel

63

Ħâdim-i maĥkeme-i şerǾi İmâm-ı AǾžam
Sâǿili bâr-geh-i Ǿilmi revân-ı Ĥanbel

64

NiǾam-ı luŧfına kevn ile mekân teng-simâŧ
Maŧbaħ-ı cûdına kevneyn iki ednâ mircel

65

MezraǾ-ı rifǾatine çarħ-ı felek dâne-i cev
Ħırmen-i himmetine rûy-ı zemîn bir ħardal

66

Vâlih-i midĥat-i źâtı dil ü cân-ı Ǿirfân
ǾÂciz-i şerĥ-i kemâlâtı Ǿuķûl-i kümmel

67

Mest-i lâ-yaǾķıl-ı śaĥbâ-yı ŝenâsı Ǿuķalâ
Lâl ü dem-beste-i vaśf-ı śıfatı her aǾķal

68

Münkir-i Ǿizzetiniñ hem-demi cellâd-ı ķażâ
Ĥâsid-i rifǾatiniñ pisteri ħâk-i maķtel

69

Lâyıķ-ı cennet-i dîdârı olur ĥâsid eger
Dîde-i sûzeni eylerse güźer-gâh-ı cemel

70

Oldı her baĥŝde dem-beste olup ĥaclet ile
Mülzemi dânişiniñ ħaśm-ı Ǿanûd u echel
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71

Yerleri çaķ bün-i girdâb-ı Ǿademdir olalı
Cûy-ı tîġ-ı ġażabı cân-ı Ǿadûya menhel

72

Ŧâķ-ı Kisrâ gibi geçdi yere śad-deyr ü künişt
Śadme-i ķahrı olup ser-şiken-i Lât ü Hübel

73

Yaķdı cünd-i ġażabı mülk-i Ǿadû-yı dîni
Ķalmadı hîç ĥarâb itdügi yerlerde ŧalel

74

Cünbiş-i mevkib-i iķbâl-i žafer-ħaylinden
Kişver-i râĥat-ı ârâm-ı Ǿadû müsteǿsel

75

Eblaķ-ı Ǿazmine fetĥ ile žafer iki rikâb
Tevsen-i rezmine imdâd-ı İlâhî heykel

76

Menzili ķurb-ı Ħudâ ġâşiye-dârı Cibrîl
ǾArş-ı aǾlâ feres-i Ǿazmine evvel merĥal

77

Tîġ-ı ser-tîz-i ķażâ cevheri bilmez hergiz
Minnet-i seng-fesân ile reśâ-yı śayķal

78

Ħûşe-i mezraǾa-i cûdı dükenmez tâ-ĥaşr
Çarħ-ı gerdûna olup mâh-ı nev olsa mincel

79

Nefħa-i ħulķı muǾaŧŧar-kön-i kâm-ı dü-cihân
Neşr-i bû itmede bî-micmere vü bî-manķal

80

Terbiyet-yâfte-i ebr-i nevâli olsa
Leźźet-i sükkeri kâsid ide ŧaǾm-ı ĥanžal

81

Defter-i luŧfı nola olmasa tâ-ĥaşr yekûn
Raķam-ı cûdı ķabûl eylemedi teng-i cemel

82

Sikke-i ĥıfż u ĥirâs ile olaydı râyic
Naķd-i câna daħi bulmazdı žafer derd-i ecel

83

Şeh-i ümmet-sipehâ ħuld-ı berîn-taħt-gehâ
Ey sitebraķ ĥarem-i ķadrine ferş-i miĥmel

84

Tîġ-ı şerǾiñle seniñ farķ olalı bulmadadır
DaǾvî-i bâŧıl u ĥaķ tâ-be-ķıyâmet fayśal

85

Olmayan sîr-i ser-i ħân-ı nevâl-i keremiñ
Bulmasun ĥabbeye muĥtâc olup nân u baśal

86

İki Ǿâlemde baña bir nigeh-i luŧfı yeter
Ĥâlime nâžır olursa o dü-çeşm-i ekĥel
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87

Naķd-i endîşe dükenmez ne ķadar ħarç itsem
Midĥatiñde elime girdi o deñli medħal

88

Dâġ-dâr-ı eŝerim rûĥ-ı Cerîr ü AǾşâ
Dil-figâr-ı süħanım cân-ı Lebîd ü Aħŧal

89

Yâ nebî râh-ber ol cân-ı Nâžîm-i zâra
Olmasun güm-şüde-i bâdiye-i belhüm ađal

90

Ĥâline şefķat idüp cürm ü ħaŧâsın Ǿafv it
Ķalmasun Ǿâciz ü nâçâr ü zelîl ü erzel

91

Nice şerĥ eylesün evśâfıñı bî-çâre seniñ
Midĥatiñde neye ķâdir ola bir Ǿabd-i eķal

92

Dest-i Ǿafvıñla beyâż eyle ķoma nâme-siyâh
Maĥv olur śubĥ-ı hidâyetle şeb-i târ-ı źülel

93

Seyyiǿâtım o ķadardır ki seĥer-gâh-ı Ǿayâr
Belki şermende-i cürmüm ola vezân-ı Ǿamel

94

Śıġmaya maǾśiyetim keffe-i mîzâna benim
Źerreden dûn u ĥafîfi gele hem-vezn-i cebel

95

Ŝiķal-i cürm ile bir cürm-i ŝaķîl olmuş iken
Ŝıķlet-i ħâhiş-i Ǿafvıñ günehimden eŝķal

96

Zindeyim semt-i ħaŧâda reh-i ŧâǾatde zebûn
Şerr işiñ peyki velî ħayr-i Ǿamelde tenbel

97

Yeter ey ħâme yeter eyleme tekŝîr-i maķâl
Saña ĥüccet yetişür nükte-i mâ-ķalle vü del

98

Söziñi muħtaśar it eyle niyâza âġâz
Ķıśśa-i şevķ ise de ġam virir itme aŧvel

99

Tâ ki taķdîr-i ilâhî ide śad-gûne žuhûr
Tesliyet-baħş ola lâ-yüsǿelü Ǿammâ yefǾal

100

Cebhe-sây-ı ĥarem-i ravżası olduķça ümem
Ferş-i râĥat ola aǾdâsına ħâk-i mezbel

101

Ümmetân rûĥına teslîm-i dürûd itdikçe
Düşmen-i câhı ola çâhî-i emrâż u Ǿilel
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55 NaǾt-ı Şerîf Be-Ĥarfi'l-Mîm77
(T: 113a, H: 57a, R: 106a, A: 47b) (FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün)
1
Geçdi śad-rûze vü Ǿîd oldı nice Ǿîd-i śıyâm
Rûze-i Ǿîd-i maĥabbet daħi bulmaz itmâm

77

2

Nice rûze ki anıñ rûz u şebi ķadr ile Ǿîd
Nice rûze ki ola Ǿîdi anıñ śubĥ ile şâm

3

Nice rûze ki fedâ müjde-i ifŧârına Ǿîd
Nice rûze ki dem-i Ǿîdi seĥer-gâh-ı ķıyâm

4

Nice rûze ki ider mâtemi Ǿîd-i şâdî
Nice rûze ki virir Ǿîd-i śafâdan peyġâm

5

Ĥabbeźâ rûze-i dîdâr zehî Ǿîd-i cemâl
Ki dutan rûzesini itmededir Ǿîd müdâm

6

Perde-i rûzeden açıldı cemâl-i meh-i Ǿîd
Rûzemiz Ǿîd-i saǾîd itdi Ǿalîm ü Ǿallâm

7

Rûze vü Ǿîd bize ķadr ile nevrûz oldı
Rûze vü Ǿîd olalı revnaķ-ı ehl-i İslâm

8

İbtidâ rûze dutan Ǿâķıbeti Ǿîd eyler
Rûze âġâzına zîrâ ki olur Ǿîd encâm

9

Rûze-dâr-ı ġam-ı ebrûyı görüp eyler Ǿîd
Ki olur rûze hilâl-i meh-i Ǿîd ile tamâm

10

Rûze-dârânın ider Ǿîd ile şîrîn-demâġ
Rûze-i micmere-i Ǿîde iden Ǿanber-i ħâm

11

Rûze-dâr olmuş o tâbende meh-i Ǿîd-i cemâl
Rûze vü Ǿîdine ķurbân olayım ben nâ-kâm

12

Rûze-i hecri bilür Ǿîd-i viśâli bilmez
Rûze-dârân-ı ġama Ǿîd-i neşâŧ oldı merâm

13

Rûze-dârız nice demdir ne Ǿaceb Ǿîd itsek
Ki ider rûze dutan Ǿîd ile defǾ-i âlâm

14

Rûze-i Ǿîd-i maĥabbet dutan elbette olur
Rûze vü Ǿîd gibi pür-şeref ü pür-ikrâm

15

Cân ile rûze dutup Ǿîd ile dil-ĥürrem olur
Rûze-i Ǿîd-i maĥabbetde iden gûşiş-i tâm

Başlık, H nüshasından alınmıştır.
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16

Rûze-dârân-ı ġam-ı Ǿaşķıñ olur her güni Ǿîd
Rûze-i Ǿaşķ u maĥabbet dutan eyler bayram

17

Rûze vü Ǿîd ile maĥv oldı sudâǾ-ı ġam-ı dil
Kil gül-i rûze ile Ǿîdde yoķ bûy-ı zükâm

18

Nefħa-i rûze olup bûy-ı neşâŧ-âver-i Ǿîd
Rûzedir ħalķı iden Ǿîd ile taǾŧîr-i meşâm

19

Rûze-dârân-ı ġam eylerse nola Ǿîd-i sürûr
Âħir-i rûze olur Ǿîd-i ĥuceste-fercâm

20

Sübĥa-i rûzeye Ǿîd olsa imâme ne Ǿaceb
Silk-i eyyâm bulur rûze vü Ǿîd ile nižâm

21

Rûze teşrîfi nola eylese Ǿîdi tebşîr
Rûzedir dehre iden müjde-i Ǿîdi iǾlâm

22

Şâm-ı rûze seĥer-i Ǿîd ile ħatm olsa nola
Rûz-ı rûze şeb-i Ǿîd ile olur müşk-i ħitâm

23

Rûze-i mâdiĥiniñ rûz u şebin Ǿîd eyler
Rûze-i Ǿîd ŝenâ-yı şeh-i levlâk-maķâm

24

Rûze-i Ǿîd-i nuǾûtı baña oldı rûzî
Rûze vü Ǿîdi dile ķısmet idelden ķassâm

25

Śâĥib-i rûze vü Ǿîd Aĥmed-i Muħtâr o kim
Rûze vü Ǿîdine ķurbân ola ervâĥ-ı kirâm

26

O peyember ki iden rûze-i Ǿaşķıñ tekmîl
Ĥaşre dek şâm u seĥer eyleye hep Ǿîd-i devâm

27

O şehiñ śâǿim olan rûze-i hicrânında
Ħıdmet-i Ǿîd-i viśâlinde olur istiħdâm

28

O şehiñ rûze-i dîdâr-ı şerîfin dutanıñ
Meh-i Ǿîd olsa revâ meclis-i ifŧârına câm

29

O şehin rûze-i derdin dutup ifŧâr idene
Tâ-ĥaşr śubĥ u mesâ Ǿîd ola vaķt ü hengâm

30

Śâǿim-i rûze-i dîdârı o faħr-i rusülüñ
Eyleye Ǿîd-geh-i śaĥn-ı tecellâda ħırâm

31

Ħâdim-i rûze-i derdi o şehiñ ins ü peri
ǾÎd-gâh-ı ġam-ı Ǿaşķında melâǿik ħuddâm
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32

Źât-ı vâlâ-güheridir şeref-i rûze-i vaĥy
ŦabǾ-ı ĥikmet eŝeridir meh-i Ǿîd-i ilhâm

33

Ħasret-i rûze-i dîdârı śanâdîd-i ǾArab
Vâlih-i Ǿîd-i cemâli küremâ-yı AǾcâm

34

Rûze-dâr-ı kerem ü Ǿâŧıfeti Ǿâm ile ħâś
Sâǿil-i Ǿîd-geh-i cûdı ħavâś ile Ǿavâm

35

Rûze-dâr idi ġamiyle göreli teşrîfin
İtmede Ǿîd-i dem-â-dem felek-i mînâ-fâm

36

Rûze-dârân-ı ġam-ı Ǿaşķı olan Ǿuşşâķa
ǾÎd ola cümle leyâli vü ser-â-ser eyyâm

37

Rûze-i vaśfını taĥrîr ideniñ kilki olur
Ħutbe-i Ǿîd-i ŝenâ-kârî-i źâtında cüsâm

38

Rûze-i midĥatiniñ hep dem-i ifŧârında
ǾÎd ider çâr-rükn şeş-cihet ü heft-ecrâm

39

Rûze-i şerǾ-i şerîfin dutan ehl-i teslîm
Pister-i Ǿarşı şeb-i Ǿîd ide cây-ı menâm

40

Rûzeye ĥasreti dâġ urdı degildir ķandîl
ǾÎde dek yanmadadır sûziş ile her aħşam

41

Rûze-i mihrini cân ile dutan Ǿuşşâķıñ
Ħalķa-der-gûş-ı derinde meh-i Ǿîd ola ġulâm

42

Rûze-i derdi dü-tâ eyleyen âvâresine
Ķaddini mâh-ı nev-i Ǿîd ide taǾžîm ile lâm

43

Rûze-dârân-ı kemâl-i kerem ü şefķatiñ
Ola ârâm-gehi mıśŧaba-i Ǿîd-i merâm

44

Rûze-dâr-ı ġamı baĥr olsa mürekkeb yazamaz
ǾÎd-i evśâfını eşcârdan itse aķlâm

45

Śâĥib-i rûze şehâ Ǿarş-ı berîn Ǿîd-gehâ
Ey olan rûze vü Ǿîd ile şeref-baħş-ı enâm

46

Sensin ol kim ġam-ı mihriñle seniñ rûze dutan
Eyleye Ǿîd-geh-i ehl-i rıżâda ârâm

47

Rûze-dârân-ı firâķıñ olan erbâb-ı diliñ
Merĥabâ eyleye Ǿîdinde sürûşân-ı Ǿižâm
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48

Rûze ĥaķķı kerem it eyle Nažîm-i zârı
Maĥfil-i Ǿîd-i nuǾûtuñda ser-efrâz-ı be-nâm

49

Rûze vü Ǿîd ki tâ-rûz-ı ĥaşr ide güźâr
Eylerim vaśfıña her rûze ve her Ǿîd iķdâm

50

Tâ-be-key zemzeme-i rûze vü Ǿîd ey ħâme
Rûze vü Ǿîd beyânında yeter basŧ-ı kelâm

51

Tâ ki her sâl olup ħalķa śalâ-yı rûze
ǾÎd ile şâd ide Ĥaķ ehl-i śıyâmı mâdâm

52

Rûze-dârı ġamınıñ Ǿîdi mübârek olsun
Düşmen-i rûze vü Ǿîdi ola ħâr u sersâm

53

Eyledikçe ümemi rûze vü Ǿîd ol şâha
Nice biñ rûze vü Ǿîd ola taĥiyyât ü selâm

56 (T: 42b) (FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün)
1
Raĥmet-i Ǿâlemiyândır dedi çün saña Ħudâ
Eylemezsin bizi maĥrûm-ı şefâǾat ĥâşâ
2

İsm-i aǾžamla görüp ismiñi Ǿarşda Âdem
Bildi kim ħilķat-i ervâĥda sensin aķdem

3

Śâĥibü'l-vaĥy risâletle mübeşşir münźir
Ĥaķ TeǾâlâ'ya budur yaǾni ĥabîb-i ekrem

4

Eyledi dergeh-i ĥażretde kerem istidǾâ
Seni şâfiǾ ŧutunup ĥażret-i Âdem ol dem

5

İŝr ile ķaldı şefâǾat ŧalebi ümmetiñe
Yâ şefîķa'l-fuķarâ melce-i her dü-Ǿâlem

6

Lî-maǾallâh ĥadîŝiniñ olan âgâhı
Şeref-i źât-ı kerîmiñ bilür ey pâk-şiyem

7

Dergeh-i Ĥaķ'da saña vâsıŧaya vüsǾat yoķ
Dost beyninde revâ mı ola ġayrı maĥrem

8

Sebeb-i ħilķat-i eflâk u mâ-fîhâsın
Var mıdır maǾnî-i levlâkda lafž-ı mübhem

9

Çün śalât ide saña ĥażret-i Mevlâ bi'ź-źât
Ķadriñi Ǿizzetiñi şöylece taĥķîķ ederem

10

Ger recâ eyleyesin ĥażret-i ĥaķdan ümemi
Ehl-i maĥşer bütün Ǿafv olunur Allâh aǾlem
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11

Saña lâyıķ nesi vardır fuķarâ zümresiniñ
ǾAraśâta varıcaķ zâr u ĥazîn ü pür-ġam

12

Vech-i pâkiñe nažar itmege yüz yoķ bizde
Bir bir oķınıcaķ aǾmâl ne pîş ü ne kem

13

İǾtirâf eylemeden ġayrı ya bir çâre mi vâr
Cürmüne muǾterif olmaķ daħi kâr-ı âdem

14

Yâ İlâhî bize ol günde teraĥĥüm eyle
Enbiyâ ĥürmetine luŧfuñ ile ķıl mükrem

15

Biziz ol zümre-i Ǿuśât ü gürûh-ı žuǾafâ
Biziz ol ķâfile güm-yâb-ı beyâbân-ı Ǿadem

16

Rû siyeh dest tehî baġrı yanıķ bir ķavmiz
Eyledik ŧûl-i emel Ǿaksi ile çekdik elem

17

Heves-i zînet idüp ħandeler itdik bî-ĥadd
Ĥayf kim geçdi Ǿömür çeşm ise hiç görmedi nem

18

Var iken mûcib-i Ǿibret bize mevt-i aķrân
Nefs-i emmâre yine olmadı aślâ mülzem

19

Dâr-ı fânîde Ǿaceb vâlih ü ĥayrân yürüdük
Gâh mesrûr-ı libâs ü gehî memnûn-ı niǾam

20

Şimdi Ǿadliñ ile ĥükm eyleme luŧf u kerem it
Sâǿil-i raĥmetiñiz vaķt-i elestden aķdem

21

Nâra yaķma bizi ey Vâĥid-i ġaffâr-ı zünûb
Olmaya tâ ki şeyâŧîn bu ĥükme ħurrem

22

İǿtimâd-ı keremiñle nice cürm itmişdik
Žannımız üzre kerem eyle be-ism-i aǾžam

23

Ĥażret-i faħr-i cihân ĥürmetine yâ Sübĥân
Eyle bu dâǾiyeme nice luŧuflar munżam

24

Ol ĥabîbiñ ki seniñ maĥrem-i esrârıñdır
Ķıldıñ Ǿizzetle anı pâdişeh-i śâĥib-Ǿalem

25

VaǾdler itmiş idiñ leyle-i miǾrâcında
Ki żaǾîf ümmetini Ǿafv idesin yoķ şübhem

26

Buña Ķurǿân-ı Kerîm'iñ daħi nâŧıķdır kim
Źât-ı pâkiñe muħâŧab biziz ol ħayr-ı ümem
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27

Cümlemiz mažhar-ı esmâ-i Ǿižâm olmuşduķ
Bûy-ı Raĥmân idi her bir nefes eylerdik şem

28

Müddet-i Âdem'e ħammertü buyurduñ yâ Rab
Aña nefħ eyledigiñ rûĥ-ı muķaddesdir etemm

29

Cümle eşyâda benî Âdem'e tekrîm idüp
Ħilķatin aĥsen-i taķvîm ile ķıldı muǾžam

30

Enbiyâyı getürüp nevǾ-i beşerden cümle
Ķalb-i pür-nûrların beyt-i vaĥy itdiñ hem

31

Âdemi Ǿizz ile mescûd-ı melâǿik kıldıñ
Ĥullelerle aña mesken idi gülzâr-ı İrem

57 (T: 44b, R: 41b, A: 50a)
(FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün)
1
Ey dü-Ǿâlem varaķ-ı ħaşmetine ĥalķa-i mîm
Âferîniş raķam-ı cûdına bir noķŧa-i cîm
2

Mihr-i gerdûn-ı ledün mâh-ı sipihr-i irfân
Ki degil vâķıf-ı mâhiyyeti ehl-i tencîm

3

Ħâce-i fażl u kemâlât ki olmuş ezelî
Mekteb-i Ǿilmine kevneyn iki levĥ-i taǾlîm

4

Şeh-i dânâ ki şifâ-ħâne-i iclâlinde
ŦabǾ-ı iķbâl śaĥîĥ ü dil-i idbâr saķîm

5

ǾÂrif-i sırr-ı serâ-perde-i ħâś-ı lâ-rayb
Maĥrem-i bezm-i yaķîn ķurb-ı ilâhîde nedîm

6

Ķâbe ķavseyn-erîke şeh-i śâĥib-miǾrâc
Lî-maǾallâh-ĥarem ħüsrev-i levlâk-ĥarîm

7

Şuķķa-perdâz-ı nübüvvet Ǿalem-efrâz-ı rusül
Dâver-i ŝümme denâ-taħt u leǾamrük-dîhîm

8

Aĥmed-i mürsel o maĥbûb-ı ilâhî ki anıñ
Mâdiĥi ĥazret-i Ĥaķ maĥmideti Naśś-ı kerîm

9

O şehiñ śubĥ u mesâ itmede ervâĥ-ı kirâm
Ħâk-i dergâhına fersûde cebîn-i tekrîm

10

O şehiñ mâ-ĥażar-ı cûdın iĥâŧa idemez
Süfre-i niǾmetine rûy-ı zemîn olsa edîm

11

KaǾbe-i câh-ı celâlinde o faħr-i rusülüñ
MuǾtekif cân-ı Simâǿîl ü dil-i İbrâhîm
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12

Genc-i pür-gevher-i esrâr o ŧılısm-ı ĥikemiñ
İdemez şerĥ-i śıfâtın ne mühendis ne ĥakîm

13

Enbiyâ vü rusüle ol şeref-i mevcûdât
Kevne âħirde gelüp źâtı olundı taķdîm

14

Şerbet-i laǾl-i revân-baħşına leb-teşne Mesîĥ
MuǾciz-i nuŧķ-ı dil-âvîzine dil-beste Kelîm

15

Selsebîl-i çemen-i ravżası âb-ı kevŝer
Cedvel-i bâġçe-i kûyı ŧahûr u tesnîm

16

Dil-figâr-ı ħıdem-i dergehi ĥûr u ġılmân
Şerm-sâr-ı ĥarem-i ravżası gülzâr-ı naǾîm

17

Ġonca-i gülşen-i cûd u keremi heşt-behişt
ŞuǾle-i külħan-ı ķahr u ġażabı heft-caĥîm

18

Şebnem-i luŧfı niŝâr olsa zemîn-i yeǿse
Gül-i ümmîdi vire her ser-i ħâr u ħasa bîm

19

Şerer-i nâǿire-i ķahrı maǾâźallâh eger
Âb-ı ĥayvâna eŝer itse olur mâ-i ĥamîm

20

Ħâk-i pâyi ruħ-ı tekrîme maķâm-ı rû-mâl
Âsitânı leb-i taǾžîme maĥall-i telŝîm

21

Sâǿil-i dergehine Ǿabd-i kemer-beste mülûk
Bende-i bendesidir pâdişeh-i heft-iķlîm

22

Râyet-iǾizzetine zeyl-i zer-efşân ħurşîd
ǾAlem-i rifǾatine cirm-i ķamer mehçe-i sîm

23

Eblaķ-ı Ǿazmine tevfîķ-i ilâhî perçem
Tevsen-i rezmine şehbâl-i žafer Ǿavn-i ĥakîm

24

Çeşm-i ĥaķ-bînin ider nergis-i bâġ-ı mâ-zâġ
Gül-i ruħsâresini eyledi ħandân u besîm

25

Žıll-ı şerǾinde ĥużûr itmededir mevcûdât
Nola Ĥaķ sâyesini miŝli gibi itse Ǿadîm

26

Olur emriyle siyâset-geh-i tehnîde ķażâ
İmtiŝâl itmeyene şerǾine tîġ u dü-nîm

27

Dâħil-i maĥkeme-i Ǿafvı seĥer-gâh-ı ĥisâb
Ne ķadar cürm ü ħaŧâ itse olunmaz tecrîm
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28

Terbiyet-kerde-i ħulķ-ı ĥaseni olsa ŧıbâǾ
Ĥüsn-i aħlâķa mübeddel ola efǾâl-i źemîm

29

İtmede kâm-ı dil-i Ǿâlemiyânı taǾŧîr
İdeli bâd-ı şimâl-i ĥaremi neşr-i şemîm

30

Bûy-ı ezhâr-ı nuǾûtı nola cân-baħş olsa
Dem-i Rûĥü'l-Ķudüs oldı o çemen-zâr-ı nesîm

31

Oldı her ĥarfi girih-bend-i zebân-ı taǾbîr
İdemez nâŧıķa evśâf-ı śıfâtın tefhîm

32

Nola evśâfına meyl itse hümâ mâǿil olur
Üstüħân her ne ķadar olsa gelû-gîr ü remîm

33

Devr-i ĥıfžında ser-i mûyı daħi olmaya ter
Śalsa bir bî-kesi girdâb-ı fenâ üzre kelîm

34

CemǾ-i aśĥâba olup şemǾ-i hidâyet lemeǾân
Çâr-yâr oldı o cemǾ içre vefâ-dâr-ı ķadîm

35

O çehârıñ biridir ĥażret-i Śıddîķ-i Ǿatîķ
Yâr-ı ġârı olup eylerdi o şâhı taǾžîm

36

Biri de ĥazret-i Fârûķ-ı Ǿadâlet-güster
Ki anıñ sâyesine uġrayımaz dîv-i racîm

37

Biri de câmiǾ-i Ķurǿân-ı mübîn Źi'n-nûreyn
MenbaǾ-ı ĥilm ü ĥayâ ĥażret-i ǾOŝmân-ı ĥalîm

38

Biri anıñ esedullâh ǾAlî'dir ki henüz
Źü'l-fiķârın daħi añdıķça olur ħaśm dü-nîm

39

Bâ-ħuśûś ol iki şehzâde Ĥasan ile Ĥüseyn
Birisi rûĥ-ı muśavver birisi nûr-ı cesîm

40

Gördiler her biri biñ cevr ü cefâ düşmenden
Çekdiler her biri bu ġam-gedede renc ü elîm

41

Buldılar ķurb-ı ilâhîde Ǿulüvv-i derecât
Oldılar her birisi nâǿil-i śad-ecr-i Ǿažîm

42

İki Ǿâlemde olup mažhar-ı ķahr-ı Ķahhâr
Ola düşmenleriniñ cânına Allâh ġarîm

43

ǾArş-dergâh şehâ ħüsrev-i ķudsî-sipehâ
Ey Ǿuśâta sebeb-i maġfiret-i Rabb-i Raĥîm
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44

Sen o memdûĥ-ı Ħudâ faħr-i dü-Ǿâlemsin kim
Olsa ħalķ-ı dü-cihân nâdire-sencân ü fehîm

45

Fihris-i vaśfıñı şerĥ itmeyeler eyleseler
Ĥaşre dek levĥ-i şühûr ile sinîne terķîm

46

Ĥamdülillâh ķalemim rıķķ-ı beyân üzre yine
Ĥilye-i naǾtıñı bir gûne daħi oldı resîm

47

Gülşen-i vaśf-ı cemîliñde olup zemzeme-sâz
Eyledi bu ġazeli bülbül-i ŧabǾım taķsîm

48

Dem-i ħilķatde daħi eylemiş ey dürr-i yetîm
Mâder-i dehri Ħudâ şibh ü nažîriñde Ǿaķîm

49

Yazmamışdı rusülüñ nâmını ĥakkâk-i ezel
Sen ĥaķ itmiş iken mihr-i nübüvvetle vesîm

50

Gevher-i źâtıñı vaśf eyleyemez cevher-i kül
Rütbe-i ķadriñi ancaķ yine Allâh Ǿalîm

51

CâmiǾ-i şerǾiñe ey ķıble-i ĥâcât-ı ümem
ǾArş-ı Ĥaķ gibi ne taǾmîr gerek ne termîm

52

Meded-i źât-ı güzîniñle bulup şerǾ ķıvâm
Ķuvvet-i şerǾ-i metîniñle ķavî dîn-i ķavîm

53

Nâǿil-i luŧfuñ olup rütbe-i aǾlâda saħî
Mažhar-ı ķahrıñ olup pâye-i esfelde leǿîm

54

Ĥâşe-lillâh keremiñden ola maĥrûm seniñ
ǾAfvıña şefķatiñe ķalmış iken Ǿabd-i eŝîm

55

Levĥ-i Ǿiśyânımı Ǿafvıñ nola ŧûmâr itse
Köhne olduķça oķunmaz śafaĥât-ı taķvîm

56

Ben de bir sâǿiliñim redd ile maĥrûm itme
Ey iden ümmetini nâǿil-i elŧâf-ı Ǿamîm

57

Umaram ey güher-i kân-ı kerem luŧfuñdan
Lâyık-ı silk-i ķabûlüñ ola bu dürr-i Nažîm

58

Söz tamâm oldı gel ey hindû-yı kilk-i dü-zebân
Raŧb ü yâbis kelimât ile yeter olma zaǾîm

59

Geldi hengâm-ı duǾâ başla niyâza demidir
Yetişür Ǿarż-ı maķâl eylediñ ey ŧabǾ-ı selîm
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60

Tâ ki naǾt-ı şeh-i kevneyni edâya şeb u rûz
İdeler ehl-i süħan cân ile dilden taśmîm

61

Ola ħalķ-ı dü-cihânıñ nefesinden efzûn
Ravża-i pâkine envâǾ-ı dürûd u teslîm

62

Ħayr ola ümmetiniñ ĥâli bi-ĥaķķ-ı Yâsîn
Ķalmaya heftesine ħaśmı bi-sırr-ı Ĥâ-Mîm

63

Ümmeti cennet-i aǾlâda maķâm itdikçe
Düşmen-i câhı ola çâh-ı cehennemde muķîm

58 Ķaśîde-i Beççe Berây-ı Selîm Girây Ħân78
(T: 83b, R: 78b, A: 134b) (MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün)
1
Ne seyr-i bâġ ne çemen-i śoĥbet isterim
Bir serv-i ħoş-ħırâm sehî-ķâmet isterim

78

2

Burc-ı sipihr-i sînede tâbân ola müdâm
Bir âfitâb-ĥüsn ü ķamer-ŧalǾat isterim

3

Yâriñ śafâ-yı bûse kenârı yeter baña
Ne câm-ı Cem ne nuķl-i mey-i Ǿişret isterim

4

Geldikçe yâr ħâneme teklîfsiz gelir
Ben böyle ol perî-veşi bî-daǾvet isterim

5

Emdirse laǾlini demidir ol ŧabîb-i cân
Dil-ħaste-i maĥabbetiyim şerbet isterim

6

Yoķdur firâķ-ı yâre ilâhî taĥammülüm
Bâr-ı girân-ı ĥasretine ŧâķat isterim

7

Göñlüm ne deñli olsa perîşân-ı rûzgâr
Yâ Rab hezâr o mertebe cemǾiyyet isterim

8

Keyfiyyeti ħumâra vire tevbe-i naśûĥ
Bî-sâġar u şarâb ola bir ĥâlet isterim

9

Dîdârdır murâd olan ey çeşm-i intižâr
Ne ĥûr-ı Ǿîn ne baġçe-i cennet isterim

10

Ĥâcî Selîm Girây'ıñ olup dergehinde ķul
Senden Nažîm o derde Ǿubûdiyyet isterim

11

Ĥaķ'dan duǾâ-yı dergehin itdikçe ol şehiñ
Maħśûś ola icâbete bir sâǾat isterim

Başlık, A nüshasından alınmıştır.
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12

Bâlîn-i farķ-ı baħtım idüp âsitânını
Ħâk-i derinde śubĥ u mesâ râĥat isterim

13

Ħân-ı kerem-şiǾârı ki ĥüsn-i beyân ile
Vaśfıñda şiǾrimi oķuyup ħilǾat isterim

59 (T: 137a, H: 80a, R: 128b, A: 48b) (MefǾûlü MefâǾîlü MefâǾîlü FeǾûlün)
1
Pinhân iken âb ü gil içinde daħi Âdem
Sen seyyid-i kevneyn idiñ ey mefħar-i Ǿâlem
2

Kûyuñ ǾArafât ehl-i dile KaǾbe cemâliñ
Ĥâliñ Ĥacerü'l-Esved o fem çeşme-i zemzem

3

Mellâĥ-ı yem-i Ǿâŧıfetiñ Nûĥ ile İlyâs
Ervâĥ-ı rusül Ǿizzet-i şânıñla mükerrem

4

Ħayyâŧ-ı libâs-ı ümemiñ ĥażret-i İdrîs
Ey aŧlas-ı gerdûna şeref-güster-i maķdem

5

Müstaġraķ-ı deryâ-yı ġamıñ ĥażret-i Yûnus
Derdiñ dil-i Eyyûb'daki yâreye merhem

6

Bülbül çemen-i midĥatiñe ĥażret-i Dâvud
Gülzâr-ı nuǾûtuñda Ĥıżır ŧûŧî-i ħoş-dem

7

Ħâdim der-i eyvân-ı celâliñde Süleymân
ǾAnķâ meges-i ħân-ı nevâliñ ile tevǿem

8

Mihmân-ı simâŧ-ı niǾamıñ rûĥ-ı Birâhîm
Ey cümle nebî bezmiñe ħuddâm-ı rusül hem

9

Ķurbân-şode-i mekrümetiñ cân-ı SimâǾîl
Ey Ǿîd-ı ġamıñ ĥâleti ber-hem-zen-i mâtem

10

YaǾķûba ġubâr-ı ķademiñ kuĥl-i cevâhir
Yûsuf şeref-i feyż-i cemâliñ ile ħurrem

11

Ĥayrân-ı tecellâ-yı ruħuñ Mûsî-yı Ǿİmrân
Dil-ħaste-i dârû-yı lebiñ ǾÎsî-i Meryem

12

Cibrîl-i Emîn ġâşiye-ber-dûş-ı Burâķıñ
Levlâk u leǾamrük saña maħśûś u müsellem

13

Ser-tâ-be-ķadem olduġuña levĥ-i kirâmı
İŝbât yeter žahr-ı şerîfiñdeki ħâtem

14

Śûret-ger-i ħilķat ezelî cism-i laŧîfiñ
Yazmış yed-i ķudretle seniñ rûĥ-ı mücessem
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15

İsmiñ nola Maĥmûd ise ey Aĥmed-i muħtâr
Źâtıñ gibi esmâ-yı Ǿižâmıñ da muǾažžam

16

İtmiş seni Ĥaķ âyîne-i śûret ü maǾnâ
Yoķ žâhir ü bâŧında seniñ Ǿilmiñe mübhem

17

Gerçi laķabıñ ümmî-i nâ-ħandedir ammâ
Her baĥŝ ile itdiñ yine düşmenleri mülzem

18

Bu meclisi itseñ nola âħirde müşerref
Sensin yine her vech ile maǾnîde muķaddem

19

İns ü melek ü arż u semâ emriñe münķâd
Ey cümle ħalâyıķdan olan eşref ü ekrem

20

MiǾmâr-ı ezel maĥfil-i iclâliñe itmiş
Nüh-kürsî-i eflâkı ŧoķuz pâreli süllem

21

İclâl senin şân-ı celîliñde hemîşe
İķbâl seniñ źât-ı cemîliñde dem-â-dem

22

Kem-ķaŧre-i Ǿummân-ı kemâliñ yedi deryâ
Kem-źerre-i ħurşîd-i cemâliñ yedi ŧârem

23

Muĥtâc-ı der-i merĥametiñ śâliĥ u ŧâliĥ
Ey cümle Ǿuśât-ı ümeme eşfaķ u erĥam

24

TaǾžîmiñe dâmen be-miyân ĥayl-i melâǿik
Tekrîmiñe ķaddi felegiñ śubĥ u mesâ ħam

25

Bir ķıŧǾa-i bâġ-ı keremiñ ravża-i cennet
Bir lemǾa-i berķ-ı ġażabıñ nâr-ı cehennem

26

Bir pertev-i hurşîd-i cemâliñ meh-i enver
Bir bâriķa-i nûr-ı ruħuñ neyyir-i aǾžam

27

Esrâr-ı İlâhîde diliñ Ǿârif-i billâh
Ey meclis-i İsrâda olan maĥrem ü hem-dem

28

Mirǿât-ı Sikender nem-i luŧfuñla muśayķal
Meksûr-ı celâl-i ġażabıñ câm-ı dil-i Cem

29

Ħâk-i ĥarem-i maǾdeletiñ efser-i Kisrâ
Ĥâşâ ki yem-i mekrümetiñ baħşiş-i Ħâtem

30

Deryâ-yı nevâliñ seniñ olduķça güher-rîz
Her ĥâl ile itmiş seni Ĥaķ aǾlem ü aĥkem
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31

Ǿİrfân-ı kemâlâtıña olsañ nola yektâ
Ne bîş bilür beźl ü niŝâr itmede ne kem

32

Her saŧr-ı siyâh kütüb-i şerǾ-i şerîfiñ
Çâk-i ciger-i düşmen içün deşne-i mübrem

33

Sevdâñ ile tâ-ĥaşr ola ser-geşte ġazâlân
Bûy-ı ħoş-ħulķuñ ki seniñ eylediler şem

34

Olsa ne Ǿaceb eşhebiñe ġâşiye-ber-dûş
Ħurrem şeref-i bûs-ı rikâbıñ ile Edhem

35

Âyât-ı žafer cevher-i şemşîr-i hücûmuñ
Ey şâm-ı ķader nîze-i iķbâline perçem

36

Nuśret Ǿalem-i fetĥiñe bir źeyl-i hümâyûn
Şemşîr-i žafer ķabża-i iķdâmıña ġamġam

37

Taķsîm ideli emriñ ile nehyiñi itmiş
Ķassâm-ı ezel dûsta vü düşmene maķsem

38

Ŧâķat mi ider śavletiñe düşmen-i rûbâh
Şîrân-ı ecem görse ola teb-zede-i rem

39

Teb-lerze-i ķadriñle düşer ħak-i helâke
Saŧvetde Ǿadû olsa hizebr-efgen ü żayġam

40

İtdikçe seniñ heybetiñi ķalbine taśvîr
Ħaśm olmadadır śûret-i dîvâr-veş ebkem

41

Elbette mekânı çeh-i bî-ķaǾr-ı Ǿademdir
Rezmiñde vücûd-ı ħuśamâ olsa da Rüstem

42

Tîġıñla Ǿadû üzre ola gürz-i girânıñ
İǾrâb-ı Ǿademde birisi fetĥa biri żam

43

Şemşîr-i ķażâ-cevheriñiñ ŧuǾmesidir hep
Ħûn-ı ciger-i ħaśm ile olsa nola pür-dem

44

Ķudsî-sipehâ pâdişehâ Ǿarż-penâhâ
Ey her dü-cihân kişver-i iclâliñe munżam

45

Ey ħusrev-i kevneyn olur pîş-gehiñde
Âdâb ile dâmân-ı rusül cümle ferâhem

46

Şâm u seĥerim ķadr ile Ǿîd eyleye Mevlâ
Bir kerre eger yoluña ķurbân olabilsem
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47

ǾÂśî diyü redd itme ķabûl eyle ki ŧutdum
Źeyl-i keremiñ dest-i dil ü cân ile muĥkem

48

Maĥv itse nola cürmümüzi nûr-ı şefâǾat
ǾAfvıñ ile Ǿiśyân-ı ümem mihr ile şebnem

49

Demdir ki ola mehbıŧ-ı envâr-ı hidâyet
Kâşâne-i ķalbim ķoma Ǿiśyân ile mužlem

50

Pâk itmede çârûb-ı müjem kîr ü sivâdan
Ferrâş olup eyvân-ı ĥayâliñde dü-dîdem

51

Ey iki cihânıñ güneşi ħâk-i fenâda
Ben źerre-i nâçîzi ķoma derd ile derhem

52

Göñlümde temennâ-yı ġamıñ fikreti mużmer
Cânımda temâşâ-yı ruħuñ ĥasreti mudġam

53

Sînemde ħulûśûnla nihân midĥat-i źâtıñ
Ķalbimde nuǾûtuñ dil ü cân ile muśammem

54

Gezse ne Ǿaceb elden ele sübĥa-i nažmım
Evśâf-ı cemîliñde kemer-beste Nažîmem

55

Śad-şükr-i Ħudâ-śayķal-i medĥ-i śıfatıñla
Mirǿât-ı dilim reng-pezîr eylemedi źem

56

İtsem nola maǾnâsını yüz vech ile tefsîr
Âyât-ı nuǾûtuñ olalı ķalbime mülhem

57

Olsa yeridir cilve-gehi sâĥa-i maǾnâ
Vaśfıñda semend-i ķalemim oldı muǾallem

58

ŦabǾım güher-i medĥiñ ile genc-i cevâhir
Şemşîr-i zebânımdır aña tîġ-ı muŧalsam

59

Śad-sûz ile vaśfıñda ider zemzeme-sâzı
Yoķdur ney-i ħâmemde gerek zîr ü gerek bem

60

Elbette şefâǾatle ider şâd u feraĥ-nâk
Besdir bu ķadar sûz u güdâz ey dil-i pür-ġam

61

Tâ kim şuǾarâ naǾtın ide defter-i destân
Tâ kim ola ehl-i süħana midĥati elzem

62

AǾdâsına sâķî-i fenâ mihr ile mehden
Rûzân u şebân śuna iki kâse-i pür-sem
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63

Bed-ħâhların her dü-cihânda ide Allâh
Merdûd-ı ebed rû-siyeh âvâre vü sersem

60 (T: 155a, H: 97b, R: 146a, A: 126a)
(MüstefǾilün MüstefǾilün MüstefǾilün MüstefǾilün)
1
Ey mâder-i çarħ-ı dü-tâ şibh ü nažîrinde Ǿaķîm
Mümtâz idüp źâtın Ħudâ miŝlin Ǿadîm itmiş Ǿadîm
2

Şâh-ı cihân žıll-i İlâh Sencer-ĥaşem Cemşîd-câh
Ħân-ı saǾâdet-bâr-gâh şâhen-şeh-i Ǿizzet-ĥarîm

3

Risŧûy-ı Eflâŧûn-ĥikem ǾÎsî-dem ü Ĥıżr-ı niǾam
CaǾfer-seħâ Ħâtem-kerem şâh-ı saħî ħân-ı kerîm

4

Tevfîķ-i Ĥaķ dâǿim refîķ fetĥ ü žafer yâr-ı śadîķ
Ķalbi żaǾîfânı şefîķ ŧabǾı selîm ü hem ĥalîm

5

Sulŧân-ı gerdûn-âsitân sermâye-i emn ü emân
Devrinde hep ħalķ-ı cihân müstaġraķ-ı nâz ü naǾîm

6

İskender-i Dârâ-serîr Dârâ-yı İskender-nažîr
Ħâķân-ı Keyħüsrev-żamîr Keyħüsrev-i Ħâķân-nedîm

7

Efrâsiyâb-ı rûz-ı ĥarb Rüstem-fer ü Hûşeng-đarb
Śâĥib-ķırân-ı şarķ u ġarb Cengîz-i ŝânî Ħân Selîm

8

Ol ħüsrev ü Ǿâlî-güher ol pâdişâh-ı baĥr ü ber
Gökde melek yerde beşer vaśfıyla gûyâ Ǿan-śamîm

9

Ol dâver-i dehriñ müdâm olsa revâdır śubĥ u şâm
Her server-i vâlâ-maķâm bâb-ı celâlinde muķîm

10

Nuŧķı ĥikem-senc ü faśîĥ Yûsuf gibi ĥüsni melîĥ
Çarħ-ı maǾânîde Mesîĥ Ŧûr-ı maǾârifde kelîm

11

Remz ü nikât itse beyân ebkem ola işrâķiyân
Baĥŝ eylese eyler revân śuya suŧurlâbın ĥakîm

12

İtmiş ĥakîm-i źü'l-minen źâtın müberrâ kîneden
Şâyeste-i ħulķ-ı ĥasen bî-Ǿayb-ı aħlâķ-ı źemîm

13

Nuŧķ eylese ŧûŧî-miŝâl olur şeker-rîz-i kemâl
Bülbül gibi şîrîn-maķâl gül gibi ħandân u besîm

14

Kâm-ı dil ü cândır perî olsam Ǿaceb mi müşterî
Gerd-i rehi ħâk-i deri müşg-i ter ü Ǿanber-şemîm
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15

Bir teng-dest olsa eger feyż-i kefinden behredir
Mânend-i ħurşîd ü ķamer çarħ-ı zer eyler śarf-ı sîm

16

Rû-mâl iderlerse revâ dergâhına śubĥ u mesâ
İclâl bir şaħś-ı gedâ iķbâl bir ŧıfl-ı yetîm

17

Devrinde Ǿarż-ı fitne pest ârâm u râĥat çîre-dest
Dest-i Ǿaŧâsıyla şikest âyîne-i ķalb-i leǿîm

18

Peykân-ı tîri cân-sitân tîġı neheng-i bî-amân
Ħaśmı biri eyler nişân birisi aǾdâyı dü-nîm

19

Nevk-i ħadengi sîne-dûz şemşîri berk-i küfr-sûz
Seylî-i çeşminden henûz ħaśm olmada ser-der-kilîm

20

Eyler ĥasûd-ı kîne-cû añdıķça tîġın ser-fürû
Peykân-ı ķahrıyla Ǿadû gûyâ şihâb ile racîm

21

Cûşân olup baĥr-i veġâ olsun Ǿadûsı dâǿimâ
Ġarķ-âb-ı girdâb-ı fenâ müstaġraķ-ı mâ-i ĥamîm

22

İķbâli olsun ber-mezîd leyl ü nehârı ķadr ü Ǿîd
Aĥbâbı mey-nûş-ı ümîd aǾdâsı zehr-âşâm-ı bîm

23

Ol fâris-i śaĥn-ı žafer olsa feres-rân-ı hüner
Raķś eyleye olsa eger meydân-ı raħşı ŧavķ-ı mîm

24

Gâhî ki tevsen-rân olur kûh u feżâ lerzân olur
Ħurşîd-i nûr-efşân olur reh-vârına zîbâ laĥîm

25

Ħân-ı Ǿadâlet-perverâ sulŧân-ı Cengîz-efserâ
Ħâķân-ı vâlâ-gevherâ ey sâye-i Rabb-i Raĥîm

26

Ey esb-i nuśret râkibi râyât-ı fetĥiñ śâĥibi
Kec-revlere tîġıñ gibi olmaz ŧarîķ-i müstaķîm

27

Ey śafder-i śâĥib-hüner bed-ħâhıñıñ şâm u seĥer
Tîġ-ı ķażâ tîr-i ķader çaķ cânına olsun ġarîm

28

Ey şeh-süvâr-ı ser-firâz vey kâr-sâz-ı dil-nüvâz
Vaśfıñla buldı imtiyâz her ŧabǾ-ı derrâk ü fehîm

29

Ey mâh-ı ħurşîd-âyine meddâħıñ olsa elsine
Ĥaķ üzre bilmezler yine vaśf-ı śıfâtıñ Ĥaķ Ǿalîm

30

Ey pâdişâh-ı pâk-źât nîgû-siyer nîgû-śıfât
Bulsun yine nev-iltifât bu kemterîn Ǿabd-i ķadîm
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31

Śad-Ǿizzet ü iķbâl ile dergâh ile rû-mâl ile
Olmuş idim her ĥâl ile şâyeste-i luŧf-ı Ǿamîm

32

Senden cüdâ zârım henûz hecriñle bîmârım henûz
Dûrum güneh-kârım henûz estaġfirullâh el-Ǿažîm

33

Bezmiñden ey dârâ-ĥaşem dûrum Ǿaceb mi dem-be-dem
Çün girye vü âh eylesem gül-ħîz olur lâ-büd nesîm

34

ǾÖźrüm ķabûl it itme red śun şerbet-i luŧfuñ meded
İtsün tef ü tâb-ı ĥased ĥussâd-ı bed-ĥâli dü-nîm

35

Yap ħâŧır-ı vîrânesin güldür dil-i dîvânesin
EvżâǾ-ı güstâħânesin Ǿafv it ġarîbiñdir Nažîm

36

Źât-ı şerîfiñ śubĥ u şâm bulduķça ķadr ü iĥtirâm
Düşmenlerin olsun tamâm zindânî-i ķaǾr-ı caĥîm

61 (T: 156a, H: 98b, R: 147a, A: 126b) (FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün)
1
Yine dest-i bahâr-ı ħoş-maķdem
Çekdi çeşm-i ħazâna kuĥl-i Ǿadem
2

Yine bâd-ı bahâr-ı ġâliye-sâ
Eyledi dehri reşk-i bâġ-ı İrem

3

Yine ebr-i bahârî olmadadır
Şâhid-i bâġa sünbülîn perçem

4

Yine meşşâŧa-i nesîm oldı
Çihre-perdâz-ı gülşen-i Ǿâlem

5

Yine ezhâra oldı bâd-ı śabâ
Dem-i cân-baħş-ı ǾÎsî-i Meryem

6

Yine bülbülleriñ sürûdından
Gûş-ı gül pür-śadâ-yı śavt ü neġam

7

Yine engüşt-i şâħ-ı naħl-ı güle
Ŧaķdı her ġonca laǾl bir ħâtem

8

Gûş-vâr oldı nev-Ǿarûs-ı güle
Ĥacle-gâh-ı çemende her şebnem

9

Gûyiyâ nev-demîde sünbüller
Oldı mânend-i kâkül-i pür-ħam

10

Çeşm-i şehlâ ile o nergisler
Ĥayret-efzâ-yı âhuvân-ı ĥarem
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11

Sûsenin görse ġayretinden ola
Ħançer-i ġamze jeng-dâr-ı elem

12

Oldı her bir nihâl-i mevzûnı
Ķâmet-i dil-rübâ ile tevǿem

13

Reşk-i bûy-ı benefşe ser çekdi
Ħaŧŧ-ı dil-dâra perde-i mâtem

14

Lâlesi bezm-gâh-ı gülşende
Śundı şaħś-ı ħazâna kâse-i sem

15

Oldı gûyâ şükûfe-zâr-ı ĥudûŝ
Ġıbŧa-gâh-ı çemen-sitân-ı ķıdem

16

Bir perî-rûya döndi bâġ-ı bahâr
Nice dîvâne olmasun âdem

17

Cûylar feyż-i vaķt-i nâmiyeden
Oldı mirǿât-ı rûy-ı Ǿişret ü dem

18

ŦâliǾin dutdı şâh-ı mülk-i bahâr
Yâsemenden idüp niŝâr-ı dem

19

Dökdi remmâl-i ebri nev-rûzî
Jâleden śafĥa-i çemende raķam

20

Zanbaķ-ı bâġı eyleyüp ŧûmâr
İtdi bir vefķ ile anı ħurrem

21

Bülbül-i ħoş-nevâ olur şimdi
Gelse seyr-i bahâra bir ebkem

22

Olmada dest-bürd-i şâdîden
Hep ser-â-ser derîde câme-i ġam

23

Dil-i endûh çâk-i tîġ-ı neşâŧ
Ħâŧır-ı ġuśśa derd ile derhem

24

Bâġ-ı ŧabǾım benim de açıldı
Gül gibi ben de demdir açılsam

25

Oldı ser-sebz-i ravża-i süħanım
Anda bir serv-i ħoş-ħırâm ķalem

26

Cûy-ı maǾnâyı eyledi icrâ
Âb-yâr-ı beyân olup ħâmem
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27

Her siyeh-noķŧa-i midâdımdır
Dil ü cân-ı ĥasûda dâġ-ı verem

28

Saŧr-ı eşǾâr dil-pesendimdir
Ser-i hummâda deşne-i mübrem

29

Ķalemim ŧaǾne-dâd-ı sâĥir-i Hind
Süħanım reşk-i şâǾirân-ı ǾAcem

30

Neġamâtı pür itdi dehri henûz
Ney-i ħâmem ne zîr bildi ne bem

31

Nefes-i pâkim eylemem tażyîǾ
ŦabǾıma olmadıķça tâ mülhem

32

Bezm-i esrâr-ı nuŧķuma ancaķ
Dem-i rûĥü'l-ķudüs olur maĥrem

33

Fıŧratımdan iderler istimdâd
Olsa ehl-i kemâle bir mübhem

34

Oldılar dest-der-ber-i inśâf
Ser-be-ser şâǾirân-ı muǾciz-dem

35

Kilk-i çâlâkdır silaĥ-dârım
Ħusrev-i mülk-i nažm yaǾni benem

36

Oldı Sührâb-ı nuŧķuma maġlûb
Rûz-ı ŧabǾıyla her olan Rüstem

37

Şân-ı nažmım o deñli Ǿâlî kim
Cebhe-i âfitâba baśdı ķadem

38

Ben bu daǾvâyı eylerim iŝbât
ŦabǾ-ı ħân-ı kerîm olursa ĥakem

39

Mâh-ı burc-ı himem kevâkib-ħayl
Felek-evreng ü âfitâb-Ǿalem

40

Revnaķ-efrûz-ı mülket-i ħânî
Âsumân-mesned ü sitâre-ĥaşem

41

Tâc-dâr u ķalem-rev-i iĥsân
Pâdişâh-ı serîr-i mülk-i kerem

42

Kûh-sâr-ı Ǿaŧâda Ǿanķâ-fer
Bîşe-zâr-ı seħâda şîr-i ecem
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43

Ħân-ı Cem-debdebe Selîm Girây
Didi târîħini dil-i ħoş-dem

44

O ser-efrâz-ı dehr kim olmuş
Ħâk-i dergâhı bûse-cây-ı ķasem

45

O muĥîŧ-i kerem ki olsa revâ
Ġarķ-ı baĥr-i mürüvveti Ĥâtem

46

O sütûde-śıfat ki ehl-i dile
Vaśf-ı źât-ı şerîfidir elzem

47

Âstîni olursa erzânî
Rûzî-i ħalķ-ı Ǿâleme maksem

48

Âsitânı olursa şâyeste
Tekye-gâh-ı ĥużûr-ı Ĥıżr-ı niǾam

49

Bârgâhı penâh-ı ħalķ-ı cihân
Dergehi ķıble-i ümîd-i ümem

50

Fażl u Ǿirfânda cümleden efđal
Ǿİlm ü dânişde cümleden aǾlem

51

Dili gencîne-zâr-ı gevher-i cûd
ŦabǾı baĥr-i muĥîŧ-i dürr-i himem

52

Biri ĥâcib birisi kâtibdir
Gûyiyâ dergehinde tîġ u ķalem

53

Baĥŝ-i esrâr-ı ĥikmet itse olur
Śad-Felâŧûn u Bû-ǾAlî mülzem

54

Nûş iden câm-ı luŧfını oldı
Bezm-i Ǿişret-serâ-yı Ǿizzete Cem

55

Nigeh-i ħışm-ı çeşmi itmededir
Dil-i ârâmı teb-girifte-i rem

56

Maŧbaħ-ı ķadriniñ buħârı seħâb
Aña bir şuǾle neyyir-i aǾžam

57

Feyż-i bûy-ı buħûr-ı ħulķından
Dem-be-dem behre-dâr ķuvvet-i şem

58

Oldı sulŧân-ı ĥıfžı devrinde
Sîne-i gürg ħâb-gâh-ı ġanem
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59

Cem-sipâhâ bülend-dergâhâ
Ey olan cûd u Ǿâŧıfetle Ǿalem

60

Sensin ol pür-hüner ki źâtıñdır
Śad-maǾârifle cümleden ekrem

61

Sensin ol kim kemâl-i şefķatden
Eyleseñ luŧf ile nažar bir dem

62

ǾÖmri olduķça dâr-ı dünyâda
Ķala tâze-cüvân baħt-ı herem

63

Geldi vaķt-i duǾâ ħamûş Nažîm
Durma eyle ħulûś-ı ķalbiñi żam

64

Tâ ki sulŧân-ı gül çemende ide
Sünbüli tûġ-ı Ǿanberîn-perçem

65

Gül gibi sen güşâde ol olsun
Düşmeniñ dil-ħırâş-ı ħâr-ı sitem

66

Menziliñ gülşen-i saǾâdet ola
Külħan-ı ġuśśa cây-ı ħaśm-ı dijem

62 Ķaśîde-i Ġarrâ Der-vaśf-ı Aĥmed Pâşâ Bâ-iltizâm-ı Tîġ u Ķalem79
(T: 158a, H: 100a, R: 148b, A: 145a) (FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün)
1
Tîġ-ı naħvetle ķalem-veş dili çâk itdügi dem
Didiler ġamze vü ebrûña seniñ tîġ u ķalem

79

2

Tîġ-ı ġamzeñ gibi ħûnî ķalem-i müjgânıñ
Bîm-i tîġ u ķalemiñden nola olsam derhem

3

Tîġ-ı Ǿaşķıñla ķalem gibi girîbânım çâk
Men zi-tîġet çü ķalem âh çi sâzem çi konem

4

Nigehiñle müjeñi tîġ u ķalem itdi beni
Tîġ-ı cevriñle ķalem gibi iden çâk-ı elem

5

Öldürür tîġ-ı nigâhıñ ķalem-i müjgânıñ
Nice ķan aġlamasun tîġ u ķalem-veş âdem

6

Belde tîġıñ ķalemiñ elde görelden cânâ
ǾÂķıbet tîġ gibi itdi ķalem-i ķaddini ħam

7

Dönmezem tîġ-ı ġamından ķalem-âsâ itse
Tîġ-ı hecr ile ķalem-veş beni mecrûĥ-ı sitem

Başlık, A nüshasından alınmıştır.
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8

Tîġ-ı ebrûsı meger düşdi lisân-ı ķaleme
Tîġ-ı ġayret ķalemiñ kesdi zebânın muĥkem

9

Ħavf-ı tîġ-ı nigehiyle ķalem-i ebrûsı
Tîġı lerzân ķalemi eyledi lâl ü ebkem

10

Zaħm-ı tîġıyla ķalem gibi olurdum giryân
Vaśf-ı tîġ u ķalemiyle nola olsam ħurrem

11

Nâħunun tîġ ile mânend-i ķalem kesdikçe
Gûyiyâ tîġ ile ķaŧǾ-ı ķalem eyler o śanem

12

Tîġ ķanın aķıdup yazdı ķalem ĥüccetini
Ĥükm-i tîġ u ķalem Ǿaşķa dimez ol ki neǾam

13

Tîġ ucından ķalem itmezdi serin terk eger
Sırrına tîġ u ķalem eylemeseydi maĥrem

14

Nola dil-dâde ise tîġ śarîr-i ķaleme
Tîġ ħûn-girye ider itse ķalem śavt u neġam

15

Ser-fürû itmek ile tîġa ķalem hem-vâre
Tîġ-ı naħvetle ķalem oldı tevâżuǾla Ǿalem

16

Eylemiş tîġa ķalem ceybini teslîm nola
Tîġ ħavfından olursa ķalem âzürde-i ġam

17

İdeli tîġ-ı dü-rûya ķalemi kendi gibi
ǾÂķıbet tîġ u ķalem geydi libâs-i mâtem

18

İtdi tîġ u ķalemi reşk-i hilâl ile şihâb
Ĥükm-i tîġ u ķalem-i Âśaf-ı Cemşîd-ĥaşem

19

Śâĥib-i tîġ u ķalem ĥażret-i Aĥmed Pâşâ
Ki der-i devletiniñ śâĥibidir tîġ u ķalem

20

ǾÂlemi tîġ u ķalemle nola açsa yazmış
Tîġına âyet-i fetĥi ķalem-i muǾcize-dem

21

Olalı tîġ u ķalem śâĥibi bâġ-ı dehre
Cûydur tîġı müdâm u ķalemidir şebnem

22

Âb-ı tîġ u ķalemi Ǿâleme cârî olalı
Dehri ol tîġ u ķalem eyledi gülzâr-ı İrem

23

Nola tîġ u ķalemi eylese faśl-ı daǾvâ
Düşmen ü dïsta ol tîġ u ķalem oldı ĥakem
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24

Gireli tîġ u ķalem destine çeşm-i ħaśma
Tîġ ile çekdi benân ķalemi kuĥl-i Ǿadem

25

Ħân-ı aǾdâyı döker tîġ u ķalemle lâ-büd
Eylese tîġ ile gâhî ķalemi Ǿişret ü dem

26

Destine tîġ u ķalem alsa eger heycâda
İçürür dâfiǾ-i tîġ u ķalemi düşmene sem

27

ǾÂlemi itmez idi tîġ u ķalemle tesħîr
Olmasa tîġ-ı cihân-gîr u ķalemle tevǿem

28

Ĥiśśe-yâb olmada tîġ u ķaleminden şeb u rûz
Düşmen-i dïsta tîġ u ķalemidir maķsem

29

Nola tîġı ķalem eylerse ser-i aǾdâyı
Ki ider tîġ u ķalem ķaŧǾını zîrâ her dem

30

Feyż-i tîġ u ķalemin gör çemen-i himmetde
Tîġını cû ķalemin eyledi mîzâb-ı kerem

31

Fetĥ-i her müşkil ider tîġ u ķalemle ne Ǿaceb
İtse ol tîġ u ķalem ĥall-i umûr-ı mübhem

32

Źikr-i tîġ u ķalemi ħalķa yemîn itmekdir
Oldı o tîġ u ķalem tâc-ı şeref-baħş-ı fem

33

Âśaf-ı Cem-himemâ śâĥib-i tîġ u ķalemâ
Ey iden düşmeni tîġ u ķalemiyle mülzem

34

Mâlik-i tîġ u ķalemsin nola ey âśaf-ı dehr
Ħaśmıñı tîġ u ķalem eylese ser-tâ-be-ķadem

35

Kim gelür rezmiñe tîġ u ķalemiñ ħavfından
Ser virir tîġıña mânend-i ķalem śad-Rüstem

36

Saña teslîm olalı tîġ u ķalem her demde
Medĥ-i tîġ u ķalemiñdir şuǾarâya elzem

37

Göreli cünbiş-i tîġıñla ħırâm-ı ķalemiñ
Midĥat-i tîġ u ķalem ehl-i dile oldı ehem

38

Vaśf-ı tîġ u ķalemiñde bu ķaśîdem oldı
Reşk-i tîġ u ķalem ǾUlvî-i pâkîze-raķam

39

Böyle tîġ u ķalemim var baña dirlerse nola
Śâĥib-i tîġ u ķalem yaǾni Nažîm-i ħoş-dem
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40

Mülk-i nažm içre bugün śâĥib-i tîġ u ķalemem
Tîġ-ı ŧabǾımla o burca ķalemim dikdi Ǿalem

41

Tîġ-ı ser-tîz-i zebânam ķalemim tîr-endâz
Oldı tîġ u ķalemim ŧaǾne-zen-i Hind ü ǾAcem

42

Tâ-be-key tîġ u ķalem ey ķalem-i nâdire-senc
Geldi hengâm-ı duǾâ durma yeter tîġ u ķalem

43

Tâ ki tîġ u ķalemiñ ĥükmi olup dehre revân
İde tâ tîġ u ķalem ŧarĥ-ı nižâm-ı Ǿâlem

44

Sende tîġ u ķalem olduķça ola düşmeniñe
Cevher-i tîġ u midâd-ı ķalemiñ dâġ-ı verem

45

Ola tîġ u ķalemiñ ĥükmi cihâna cârî
Ehl-i tîġ ehl-i ķalem dergeh ile ħayl u ĥaşem

63 NaǾt-ı Şerîf Be-Ĥarfi'n-Nûn80
(T: 114b, H: 58a, R: 107a, A: 51b) (FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün)
1
Aldı burc-ı bedeni doldı derûn u bîrûn
Meded Allâh beni nefs ü hevâ itdi zebûn

80

2

Her ŧarafdan yüridi mülk-i dile ceyş-i hevâ
Oldı târâc ser-â-ser ħıred ü śabr u sükûn

3

ǾAķlımı fikr ü dil ü ŧabǾımı nâ-çâr itdi
Nefs-i ħod-bîn ü ħod-ârâ vü hevâ-perver ü dûn

4

Mekr ile Ǿaķlın alup eyledi dîvâne dili
İtdi ol Ǿâķıl-ı ferzâneyi meftûn-ı füsûn

5

Rûĥ-ı miskîni olup gûşe-nişîn-i mâtem
Dil-i şîven zede-veş geydi ķabâ-yı eksûn

6

Rengden renge ķodı arzû-yı surħ u sefîd
Gâh mey gâh Ǿaraķ ĥâl-i dilim diger-gûn

7

Dest-i nessâc-ı ħaŧâî-i ħâŧâ naķş geçüp
Oldı minvâl-i nesîc-i Ǿamelim bûķalemûn

8

Göñlümi kendi gibi itdi hevâyî âħir
Kime feryâd ideyim dâd bu nefs-i vârûn

9

Bir melek manžara ki çeşmimi nežžâre gedâ
Bir perî peykere ki Ǿaķlımı eyler meftûn

Başlık, H nüshasından alınmıştır.
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10

Ârzû-yı ser-i gîsû-yı ħam-ender-ħam ile
Dil-i dîvânemi ki silsile-cünbân-ı cünûn

11

Ĥarem-i behçete düzdîde nigâh itdi deyu
Cân-ı şûrîdemi ki çâh-ı źeķanda mescûn

12

Gâh esrâr ile ĥayrân u gehi mest-i nebîz
Gâh şevķ-ı leb-i dilberde esîr-i maǾcûn

13

Gâh mey nûş-ı ŧarab gâh ħumâr ile melûl
Gâh tiz meşreb ü geh ħuşk-demâġ-ı efyûn

14

Cân-ı Ferhâd ile ki dûş-be-dûş kühsâr
Rûĥ-ı mecnûn ile ki dest-be-dest Hârûn

15

Oldı dîvâne diliñ şîşe-i nâmûsı şikest
Eylemez belki henüz itdigi fiǾli Mecnûn

16

Ŧarzı Mecnûn'a daħi fenn-i cünûnda uymaz
ǾUķalâ didi meŝeldir ki cünûn oldı fünûn

17

Ħâba varsam ider evhâm-ı ħayâlât hücûm
Gözüm açsam olur eşkâl-i menâhî efzûn

18

Her müjem bir nigeh-i maǾśiyete cây-ı kemîn
Döndüm ol şaħśa ki bekler ķapusın ehl-i düyûn

19

Seyyiǿâtım o ķadar kim ola âĥâdı ülûf
Defter-i maǾśiyetim rûz-ı ĥisâb olsa yekûn

20

İtdi âlûde beni meşġale-i menhiyyât
Olmadım ġâǿile-i sehv ü źülülden meǿmûn

21

Ġaflet ü ħâb u şebim cürm-i peyâmı seĥerim
Nefs-i žâlim beni her ĥâl ile itdi maġbûn

22

Ŧayy-i hâmûn-ı meǾâśiyle dil esb-i reh-vâr
Śaĥn-ı meydân-ı Ǿibâdetde velî raħş-ı ħarûn

23

Leke-i cürm-i libâs-ı Ǿamelimden çıķmaz
Eger olmazsa aña Ǿafv-ı inâyet śâbûn

24

Demidir ħûn-ı ciger dîdelerinden döküle
Ġonca-veş ħâriş-i Ǿiśyân dilimi eyledi ħûn

25

Baġrımı lâle gibi nâr-ı maǾâśî yaķdı
Yeridir sûz-ı nedâmetde yine dâġ-ı derûn
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26

Şeb-i târîk-i menâhîde meded ķaldım âh
Cigerim sûħte dil-ħûn-ı derûnum maĥzûn

27

Kereminden umarım şuǾle-i luŧfın ide
Ĥażret-i ķâfile-sâlâr-ı hüdâ râh-nümûn

28

Hâdî-i ins ü melek râh-ber-i cinn ü peri
BâǾiŝ-i kevn ü mekân ü sebeb-i kün-feyekûn

29

Dürr-i yektâ-yı śadef-perver-i ĥikmet ki henüz
Bulmadı miŝl ü nažîrin ne Batûn u ne Ķarûn

30

Bihterîn maŧlaǾ-ı dîvân-ı nübüvvet ki Ħudâ
Eylemiş źâtıñı şeh-beyt-i risâlet mażmûn

31

Kân-ı esrâr-ı ĥaķîķat yem-i râz-ı ķudret
ŦabǾı gencîne-i ĥikmet sözi dürr-i meknûn

32

Dü-cihân pâdişehi Ǿarş-ı berîn taħt-gehi
Bende-i ħâk-i rehi ħüsrev-i rubǾ-ı meskûn

33

Bedr-i tâbân-ı dücâ mâh-ı sipihr-i İsrâ
Neyyir-i burc-ı hüdâ mihr-i nübüvvet gerdûn

34

Nâzenîn-i dü-cihân yaǾni ĥabîbü'r-Raĥmân
Aĥmed-i mürsel o maĥbûb-ı Ħudâ-yı bî-çûn

35

O şehiñ levĥ-i kirâmî-i vücûdı bulmuş
Ezelî mihr-i nübüvvet ile Ǿunvân u şuǾûn

36

O şehiñ ins ü melek arż u semâda bulsa
Gerd-i naǾl-i süm-i reh-vârın ider kuĥl-i Ǿuyûn

37

Sidre-i himmeti ol pâdişehiñ ŧûbâ-berg
Ŧûbî-i rifǾati ol pâdişehiñ sidre-ġuśûn

38

Ve'đ-đuĥâ Ǿârıżı gîsû-yı laŧîfi Ve'l-leyl
Ķâbe ķavseyn ķalem ķaşları yâ Sûre-i Nûn

39

Vâlih-i Ŧûr-ı tecellâ-yı cemâli Mûsâ
ǾÂşıķ-ı bâriķa-i nûr-ı kemâli Hârûn

40

Ĥasret-i menziletiyle göge çıķdı ǾÎsî
Ĥaclet-i mekrümetiyle yere geçdi Ķârûn

41

Ĥarem-i gülşen-i iclâline cennât-ı ķuśûr
Ravża-i Ǿizzetine Kevŝer-i tesnîm-i Ǿuyûn

278 • Mustafa Sefa Çakır

42

Dergeh-i Ǿilm-i kemâlinde gedâ meşşâǿîn
Nüsħa-i ĥikmeti dem-bestesi işrâķıyyûn

43

Vaśf-ı eyvân-ı celâlinde olur maħlûķuñ
İki desti zenaħ-ı ħayme-i ĥayretde sütûn

44

Encüm ü şems ü ķamer bâġçe-i ķadrinde
Yâsemen-zârda gûyâ ki turunc u lîmûn

45

Cûd-ı bî-fâśılasından eger alsaydı naśîb
Ĥaşre dek vaǾdeden evvel açılurdı kemmûn

46

Mıśr-ı endîşede miķyâs-şinâsende olur
Ġarķa-i Nîl-i tahayyür dil ü cân u Źü'n-nûn

47

Olur elbette hücûm-ı saf-ı iclâlinden
Sürer âyâtı gibi ħaśmınıñ iķbâli nigûn

48

Devr-i ĥıfžında o śâĥib-ĥikem ü esrârıñ
Dil-i bîmârıña hem-vâre şifâdır ķânûn

49

Bû-ǾAlî nüsħa-i Loķmân gibi ġarķ-âb olsun
Pârelensün ser-i dûşında ħum-ı Eflâtûn

50

Ķurb-ı Ĥaķ-menziletâ şâh-ı sütûde-śıfatâ
Ey iden Ǿafv-ı şefâǾatle Ǿuśâtın memnûn

51

Sensin ol kim ĥarem-i dergehine ħâdim olan
Âfet-i her dü-cihândan olur elbette maśûn

52

Çihre-i zerdini ħâk-i deriñe kim ki süre
Anıñ iksîr-i saǾâdet işin eyler altun

53

Nola Ǿiśyânımızı eylese Ǿafvıñ mestûr
Maĥv olur baĥr-i muĥîŧe dökülünce Ceyħûn

54

Yine ĥaķ üzre edâ eyleyemem biñde birin
Tâ-ĥaşr Ǿömrüm olup vaśfına olsam meǿźûn

55

Feyż-i evśâfı cemîliñde olur dürr-i Nažîm
Süħanım her ne ķadar olsa kelâmım mevzûn

56

Daħme-i vaśfıñı buldum dil-i vîrânımda
Olur elbette ħarâbâtda genc-i medfûn

57

Çeker elbette ġamıñ ben ķuluñ ġam çekmem
Çünki her emr olur vaķtine şâhım merhûn
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58

Yeter ey ħâme süħan girye-künân eyle niyâz
Bir duǾâ ķıl ki ola ĥüsn-i ķabûle maķrûn

59

Tâ ki burc-ı bedene ĥükmün ide rûĥ-ı revân
Tâ ola nefs ü hevâ mülk-i derûnından bîrûn

60

Ravża-i pâkine îŝâr u niŝâr ola müdâm
Śalavât ile taĥiyyât-ı śadâķat-meşĥûn

61

Dil-i aĥbâbı selâmetde vü cân-ı ħaśmı
Ola dâǿim siper-i nîze-i ŧaǾn-ı ŧâǾûn

64 (T: 46b, R: 43a, A: 53a) (FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
Ey ħudâvend-i mükerrem raĥmeten li'l-Ǿâlemîn
Hem ĥabîb-i Kibriyâ hem raĥmeten li'l-Ǿâlemîn
2

Zîr ü bâlâsında imżâ ĥüccet-i evśâfınıñ
Hem muǾaħħar hem muķaddem raĥmeten li'l-Ǿâlemîn

3

Tâ midâd-ı ıśŧıfâ kim śunǾ-ı ĥakkâk-i ezel
Aña yazmış naķş-ı ħâtem raĥmeten li'l-Ǿâlemîn

4

Ĥaķ vücûd-ı kâmilin itmiş daħi maǾdûm iken
Cism-i Ǿâlem cân-ı âdem raĥmeten li'l-Ǿâlemîn

5

Pîş-gâh-ı Ǿizzetinde dâmen-i Rûĥü'l-Ķudüs
Biñ ĥicâb ile ferâhem raĥmeten li'l-Ǿâlemîn

6

Didiler Kerrûbiyân teşrîfini tebşîr idüp
Müjde geldi ħayr-maķdem raĥmeten li'l-Ǿâlemîn

7

Şâhid-i vaĥdet-serâ-yı ķurb-ı maĥbûb-ı Ħudâ
Bezm-i ġaybü'l-ġaybe maĥrem raĥmeten li'l-Ǿâlemîn

8

Ħüsrev-i kürsî-nişîn şâhen-şeh-i Refref-mekîn
Zîb-i śadr-ı Ǿarş-ı aǾžam raĥmeten li'l-Ǿâlemîn

9

Serv-i gülzâr-ı le-Ǿamrük naħl-ı mâ-evĥâ-çemen
Gülbin-i levlâk-şebnem raĥmeten li'l-Ǿâlemîn

10

Enbiyânıñ iftiħârı mürselîniñ mefħarı
ǾÂlem-i cân cân-ı Ǿâlem raĥmeten li'l-Ǿâlemîn

11

ǾÂşıķ-ı dîdârı Yûsuf vâlih-i nuŧķı Kelîm
Ĥüsn ü ħulķ ile müsellem raĥmeten li'l-Ǿâlemîn

12

Zinde-i nuŧķ-ı revân-baħşı dil-i Ĥıżr-ı nebî
Rûĥ-ı Îsâ cân-ı Meryem raĥmeten li'l-Ǿâlemîn
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13

Râz-dân-ı lî-maǾallâh maĥrem-i bezm-i şühûd
Ħalvet-i İsrâ'da hem-dem raĥmeten li'l-Ǿâlemîn

14

Çarħ ü mînâ sidre vü ŧûbâ ile kürsî-i Ǿarş
Ķaśr-ı miǾrâcında süllem raĥmeten li'l-Ǿâlemîn

15

Gîsûvân-ı müşg-fâmı kisve-i Beytü'l-ĥarâm
Teşne-i dîdârı zemzem raĥmeten li'l-Ǿâlemîn

16

Nûrdur naħl-ı revânı sâye olmaz nûrda
Cümleten rûĥ-ı mücessem raĥmeten li'l-Ǿâlemîn

17

Minber-ârâ-yı risâlet muķtedâ-yı enbiyâ
Ħuŧbe-i vaśfında munżam raĥmeten li'l-Ǿâlemîn

18

Cins-i evśâfıyla envâǾ-ı ħalâyıķ leb-güşâ
Her lisânda vaśfı elzem raĥmeten li'l-Ǿâlemîn

19

ǾÂrif-i sırr-ı Ǿulûm-ı evvelîn ü âħirîn
Kâşif-i her râz-ı mübhem raĥmeten li'l-Ǿâlemîn

20

Ümmî-i nâ-ħande ammâ ħâce-i müşkil-güşâ
MüddeǾî baĥŝ ile mülzem raĥmeten li'l-Ǿâlemîn

21

Ĥüccet-i ķâŧıǾla ĥaķķ u bâŧılı farķ itmege
Tîġ-ı şerǾi seyf-i mübrem raĥmeten li'l-Ǿâlemîn

22

Âferînişden vücûh-ı tâm ile mümtâz olup
Ǿİlm ü Ǿirfân ile aǾlem raĥmeten li'l-Ǿâlemîn

23

Eylemiş Ĥaķ pâye-i câh-ı celâl ü Ǿizzetin
ǾArş-ı aǾžamdan muǾažžam raĥmeten li'l-Ǿâlemîn

24

Rîzesiniñ şâh-râh-ı rifǾati ħurşîd ü mâh
Tûdesi nüh-ŧâķ-ı ŧârem raĥmeten li'l-Ǿâlemîn

25

Zer-niŝâr-ı mekrümet gevher-feşân-ı Ǿâŧıfet
ŦabǾ u desti kân ile yem raĥmeten li'l-Ǿâlemîn

26

ǾAdl ü dâd ile ĥacâlet-baħş-ı śad-Nûşirevân
Şerm-sâr-ı cûdı Ĥâtem raĥmeten li'l-Ǿâlemîn

27

Eylemiş yümn-i ķudûmı leyletü'l-miǾrâcda
Ķâmet-i eflâki pür-ħam raĥmeten li'l-Ǿâlemîn

28

Ķabża-i Ǿazminde nuśret tîġıdır nûr-ı siyâh
Nîze-i rezminde perçem raĥmeten li'l-Ǿâlemîn

Yahyâ Nazîm Divanı • 281

29

Dest-bürd-i Ķahramân-ı ķahrınıñ bî-ŧâkati
Ħaśmı olsa Sâm ü Rüstem raĥmeten li'l-Ǿâlemîn

30

ǾAcz ile nâmûs-ı ekber midĥat-i źâtında lâl
ǾAķl-ı küll vaśfıñda ebkem raĥmeten li'l-Ǿâlemîn

31

Cebhe-fersâ-yı rikâbı eşheb-i evśâfınıñ
Nice İbrâhîm-i Edhem raĥmeten li'l-Ǿâlemîn

32

Ħâdimân-ı ravża-i cennet-zemîn-i dergehi
Ĥûr u ġılmân ile tev'em raĥmeten li'l-Ǿâlemîn

33

NaǾt-ı gûn-â-gûnı dilde tâ kim cânım tendedir
Biñ ħulûś ile muśammem raĥmeten li'l-Ǿâlemîn

34

Ümmeti pür-sûr-ı iķbâl ü žafer idbâr ile
Düşmen-i pür-şûr-ı mâtem raĥmeten li'l-Ǿâlemîn

35

Gûy-ı sîlî-ħorde-i çevgân dest-i saŧveti
Farķ-ı Đaĥĥâk ü ser-i Cem raĥmeten li'l-Ǿâlemîn

36

Kârvân-ı ins ü câna rehber-i fevz-i necât
Ķâfile-sâlâr-ı ekrem raĥmeten li'l-Ǿâlemîn

37

Lûledir Ǿaŧşân-ı iĥsâna ķalem parmaķları
ŦabǾ-ı cûy-ı luŧfa maķsem raĥmeten li'l-Ǿâlemîn

38

Neşve-i câm-ı sürûr-encâm-ı bezm-i şefķati
Źevķ-baħş-ı cân-ı pür-ġam raĥmeten li'l-Ǿâlemîn

39

Râyet-efrâz-ı şefâǾat sâye-endâz-ı ümem
ǾÂcizân-ı ĥaşri erĥam raĥmeten li'l-Ǿâlemîn

40

Güm-rehân-ı žulmet-i Ǿiśyâna nûr-ı Ǿafv ile
Reh-nümûn-ı semt-i eslem raĥmeten li'l-Ǿâlemîn

41

Müşfiķ-i eşk-i nedâmet-rîz-i dâmân-ı niyâz
Mihribân-ı çeşm-i pür-nem raĥmeten li'l-Ǿâlemîn

42

Dârû-yı dârü'ş-şifâ-yı Ǿafvı her dil-ħasteye
Derd-i bî-dermânına em raĥmeten li'l-Ǿâlemîn

43

Ǿİllet-i bîmâr-ı Ǿiśyâna ŧabîb-i çâre-sâz
Ħâŧır-ı mecrûĥa merhem raĥmeten li'l-Ǿâlemîn

44

Ġuśśa-i Ǿiśyân Nažîm-i zâra kâr itdi meger
Eyleye Ǿafv ile ħurrem raĥmeten li'l-Ǿâlemîn
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45

Ĥasret-i ħâk-i deri mużmer żamîrimde müdâm
Ey ġamı cânımda müdġam raĥmeten li'l-Ǿâlemîn

46

Maĥmidet-ħân-ı śıfât-ı pâķi ĥâlâ her zebân
Vaśf-ı źâtı zîb-i her fem raĥmeten li'l-Ǿâlemîn

47

Nâmını tesbîĥ idüp gökde melek yerde beşer
İtdiler evrâdına żam raĥmeten li'l-Ǿâlemîn

48

Bin taĥiyyât ü selâm olsun revân-ı pâkine
Virdim olduķca dem-â-dem raĥmeten li'l-Ǿâlemîn

65 (T: 47b, R: 44a, A: 54a) (FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
Şiddet-i deyden olup efsürde ser-tâ-ser zemîn
Ħâne-i âyînede sermâ çıķardı erbaǾîn
2

ǾÂlemi śırça-serây itdi yine şâh-ı şitâ
Çekdi mînâdan basîŧ-i ħâke bir naŧǾ-ı güzîn

3

ŞuǾle mâh encüm şerâr aña şihâb oldı Ǿalev
Faśl-ı deydir yaķdı âteş-dânını çarħ-ı metîn

4

Mâh-ı nev žann eyleme âvîħte yaħ-pâredir
Zîr-i bâmından nümâyân itdi bu nüh şeh-nişîn

5

Berf śanma źeyl-i bâġ-ı dehre bâd-ı śunǾ ile
Ŧârem-i Ǿulvîden îŝâr oldı berg-i yâsemîn

6

Dirhem-i berf-i nücûmuñ destine ġırbâl alup
Ħurdesin dökdi yere śarrâf-ı çarħ-ı ħurde-çîn

7

Penbe-rîz oldı kemânından yine ĥallâc-ı dehr
Berf śundı ditredi cism-i yetîmân-ı ĥazîn

8

Müşg ile kâfûrdur şâm-ı sîne berf-i sefîd
İtdi ârâyiş dükânın behmen-i serd ü ħaşîn

9

Âsumâna eyledi teǿŝîr bâd-ı mihr-i cân
İtdi yaħdân manķal-i mihri sipihr-i çârümîn

10

Śavlet-i deyden olurdı lerze-nâk ü sîne-çâk
Şîr-i berfîne düçâr olsa bu dem şîr-i ġarîn

11

Keŝret-i berf ol ķadar kim yolda eylerdi ħaŧâ
Çıķsa śaĥrâya künâmından eger âhû-yı Çîn

12

Pâre pâre kef niŝâr oldı dehânından yere
Berfdir śanma esirdi üştür-i çarħ-ı berîn
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13

Serdî-i dey baĥr-i mevvâcı musaŧŧaĥ gösterüp
Ķaldı zîr-i yaħda deryâda olan çîn-i cebîn

14

İtdi ižhâr-ı bürûdet tünd-bâd-ı zemherîr
Cebhe-i ebr-i maŧîr olsa Ǿaceb mi çîn çîn

15

Ĥabs idüp enhâr-ı kec-reftârı sulŧân-ı şitâ
Dest-bürd-i berd ile çekdi ħiśâr-ı âhenîn

16

Bîm-i deyden geydi sincâb-ı sehâbı âfitâb
Ķaldı ħâkisterde aħker-veş o rûy-ı âteşîn

17

Ŧoñdurup eşcâr-ı bâġı serdî-i bâd-ı ĥarîf
Bir perîdir şîşede yaħ-beste her naħl-ı güzîn

18

Ĥükm-i sermâ ol ķadar eşyâya teǿŝîr itdi kim
Oldı efsürde śadefde ķaŧre-i dürr-i ŝemîn

19

Pençe-i behmen ķabâ-yı sebz-i eşcârı yine
Pâre pâre itdi ne dâmen ķodı ne âstîn

20

Ķalb-i saħt-ı yâre teǿŝîr itmez oldı sûz-ı dil
Gûyiyâ ŧoñdı şitâdan nâle-i âh ü enîn

21

Serdî-i bâd-ı şitâdan mihr ü mâhı ħıfž içün
Gökde ķat ķat perdeler çekdi seħâb-ı Ǿanberîn

22

Yer yer âvîze olan yaħ-pâre śanma çekdiler
Ħaśmına sulŧân-ı dîniñ cünd-i sermâ tîġ-i kîn

23

Pertev-i nûr-ı Ħudâ kim oldılar pervâne-vâr
CemǾ-i şemǾ-i bezm-i mihri enbiyâ vü mürselîn

24

Nükte-dân-ı lî-maǾallâh maĥrem-i bezm-i şühûd
Vâkıf-ı esrâr-ı ħalvet-ħâne-i Ǿayne'l-yaķîn

25

Pâdişâh-ı Ǿarş-mesned kim muŧîǾ-i şerǾidir
Enbiyâ vü mürselîn ü evliyâ-yı kümmelîn

26

Ķulzüm-i Ǿummân-ı Ǿirfân kim yanında ķaŧredir
Baĥr-i bî-kaǾr-ı Ǿulûm-ı evvelîn ü âhirîn

27

Râyet-efrâz-ı żafer kim oldı itdikçe cihâd
Tîr-i nuśret der-kemân ü cünd-i furśat der-kemîn

28

Cân-ı âlem Ǿâlem-i cân rûĥ-ı śadr-ı kün-fekân
Nûr-baħş-ı cebhe-i îmân çerâġ-efrûz-ı dîn
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29

Lücce-i Ǿafv u şefâǾat kân-ı cûd-ı merĥamet
Çâre-sâz-ı Ǿillet-i ümmet şefîǾü'l-müźnibîn

30

Mefħar-i her dü-cihân bâlâ-nişîn vâlâ-nişân
Dâver-i Ǿarş-âstân Sidre-mekân Refref-mekîn

31

Şâhid-i kâşâne-i İsrâ ĥabîb-i Kibriyâ
Şehriyâr-ı Ǿâlem-ârâ şehsüvâr-ı nâzenîn

32

Aĥmed-i mürsel ĥabîbullâh Muĥammed Muśŧafâ
Nâzenîn-i ķurb-ı Ĥaķ maĥbûb-ı Rabbü'l-âlemîn

33

Ol şeh-i kevn ü mekânıñ çâr-yâr-ı bâ-śafâ
Her biri oldı binâ-yı şerǾine rükn-i rekîn

34

Ol şehiñ maĥşerde iki ġâşiye-ber-dûşıdır
Muttaśıl Ǿafv ü şefâǾat der-yesâr ü der-yemîn

35

Śâĥibü'l-miǾrâc o peyġamber ki esb-i ķadriniñ
Cilve-gâhı Ǿarş-ı aǾlâ oldı gâm-ı evvelîn

36

Žıllı ol nûr-ı Ħudâ'nıñ düşmese ħâke nola
Cismini rûĥ-ı muśavver eylemiş cân-âferîn

37

Ravża-i cennet-ĥarîm-i câhına ferrâş olup
Eyledi çârûb-ı müjgânın dü-çeşm-i ĥûr-ı Ǿîn

38

Şevķ-yâb-ı feyż-i güftârı dil ü cân ü kelîm
Źevķ-baħş-ı rûĥ-ı Îsâdır o nuŧķ-ı sükkerîn

39

Âsitân-ı câhınıñ züvvârı ervâĥ-ı kirâm
Śuffe-i dergâhınıñ ħuddâmı aśĥâb-ı güzîn

40

Sâkin-i cennet-zemîn-i dergehi Kerrûbiyân
Zâǿir-i Beytü'l-ĥarâm-ı ravżası rûĥü'l-emîn

41

Rîzesiniñ reh-güzâr-ı rezmi farķ-ı ferķadân
Kürsî-i pây-ı riķâb-ı Ǿazmi çarħ-ı heftümîn

42

Zîr-i rânında o bî-hemtâ Burâķ-ı dil-keşiñ
Bâli şehbâl-i Hümâ ŧâvûs-düm Ǿanķa-sürîn

43

Şânına şâyân degildir fi'l-meŝel olsa eger
Mâh-ı nev sîmîn-rikâb ü mihr aña zerrîn zîn

44

Ķande kim Ǿaŧf-ı Ǿinân itse livâ-yı Ǿazmine
Şuķķadır naśrun minallâh ser-Ǿalem fetĥ-i mübîn
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45

Mâlik olmuşdı risâletle nübüvvet mülkine
Olmamışken rûĥ-ı Âdem cilve-baħş-ı mâ ü ŧîn

46

Dehre ĥükm itdi Süleymân-ı nebî bir mühr ile
Oldılar ammâ Süleymânlar aña zîr-i nigîn

47

Her kemîne bende-i fermânınıñ vaķt-i Ǿaŧâ
Kemterîne baħşişi maĥśûl-i śad-genc ü defîn

48

Vâśıl-ı dergâh-ı ħuld eyvânınıñ tesbîĥidir
Hâźihi cennâtü Ǿadnin fedħulûhâ ħâlidîn81

49

Sâǿil-i dergâhınıñ ser-nâme-i iķbâliniñ
Yazdılar Ǿünvânını Ǿizzet-ķarîn devlet-rehîn

50

Ĥâşe lillâh dâħil-i dâru'l-emân-ı ħıfžına
Ĥaşre dek furśat bula iġvâya iblîs-i laǾîn

51

Pâdişâhâ ķurb-câhâ Ǿarş-dergâhâ şehâ
Ey vücûh-ı tâm ile vâlâ-ter ü bâlâ-terîn

52

Sen o sulŧân-ı dü-âlemsin ki itseñ iltifât
Dehre ĥükm eyler Süleymân gibi her Ǿabd-i kemîn

53

ǾÂcizân-ı ĥaşre itmiş Ĥaķ seni kehfü'l-emân
ǾAfv-ı luŧfuñdur Ǿuśât-ı ümmete ĥıśn-ı ĥaśîn

54

Gülşen-i vaśf-ı śıfâtıñda yine cûşân olup
Aķdı bir âb-ı revân gibi bu şiǾr-i dil-nişîn

55

Mihr-i mührüñ ĥasretinden oldum engüşt-i pesîn
Yâ nebî eyle beni şâyeste-i engüşterin

56

Pîr ü bernâ ħâk-i pâk-i ravżaña sevgend ider
Ey ġubâr-ı dergehiñ tâc-ı şeref-baħş-ı yemîn

57

Feyż-i naǾtıñ virdi śad-gûne ĥalâvet nažmıma
Şîr ile şîrîn olur perverde olsa engübîn

58

Rûmda Ĥassân olam vaśf-ı śıfâtıñda eger
Feyż-i źâtıñla olursañ ben ŝenâ-kâra muǾîn

59

ǾÖmrüm olduķca ŝenâña bezl idem maķdûrumı
Söyleye ins ü melek arż u semâda âferîn

İkinci mısrada, Kur'an-ı Kerîm'in farklı yerlerinde geçen "cennâtü 'adnin/adn cennetleri" ibaresinin başına "hâzihî" kelimesi eklenmiş, ardından da, Zümer Sûresi'nin 73. ayetinin "Ebedî olarak
kalmak üzere oraya girin" anlamındaki parçası eklenmiştir.
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60

Luŧfuña iĥsânıña ķaldım iki destim tehî
Sâǿilim eyle simâŧ-ı şefķatiñden rîze-çîn

61

Yâ Resûlallâh Nažîm-i bî-kesi eyle ķabûl
Anı redd itme be-ĥaķķ-ı śaĥb ü âl ü tâbiǾîn

62

Seyyiǿâtım śıġmaz oldı defter-i aǾmâlime
Cürmümü taĥrîrden ķaldı Kirâmen Kâtibîn

63

Şerr-i şûrından rehâ bulmaķ müyesser olmadı
MâniǾ-i ħayr-ı Ǿameldir nefs-i şirrîr ü mühîn

64

Sehv ile uydum hevâ-yı nefse itdim maǾśiyet
Âdemi lâ-büd belâya uġradır sû-i ķarîn

65

Geçdi ġafletle şeb u rûzum dirîġâ bilmedim
ŻâyiǾ oldı bîhûde bunca şuhûr ile sinîn

66

Oldı cüzǿ-i aǾžam-ı terkîbi Ǿiśyân ü fesâd
Ŧurfa maǾcûndur bu nefs-i bed-sirişt ü bed-Ǿacîn

67

Besdir ey ħâme yeter ŧarĥ-ı maķâl-i germ ü serd
Tâ-be-key tekŝîr-i güftâr eylediñ ġaŝŝ ü ŝemîn

68

Geldi hengâm-ı duǾâ dergâh-ı Ĥaķķa el açup
Bir duǾâ ķıl kim ķabûl ide mucîbü's-sâǿilîn

69

Tâ ki mâl-â-mâl idüp dehri zemistân berf ile
Ĥükmün icrâ eyleye faśl-ı şitâda erbaǾîn

70

Tâ ki ger ġâlib gehî maġlûb olup śaff-ı şitâ
Olalar germâ vü sermâ în berân ü ân berîn

71

Başına yaġa tegerk-i ġuśśa ħaśm-ı şerǾiniñ
Şiddet-i berf-i meśâǿible ola endûh-gîn

72

Dûstân-ı ħânedânı ħurrem ü ħandân ola
Düşmen-i câhı ola maĥzûn nâ-şâd u ġamîn

73

Ehl-i diller vaśfın itdikçe disünler ol şehiñ
Gûş idenler raĥmetullâhi Ǿaleyhim ecmaǾîn

66 (T: 72b, R: 67b, A: 128a) (FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün)
1
Ey cihân-ı amân amân-ı cihân
ǾAlem-i cân cân-ı Ǿâlemiyân
2

Ey Ferîdûn-fer ü Sikender-der
Şeh-i Dârâ-ħaşem Cem-i devrân

Yahyâ Nazîm Divanı • 287

3

Ey felek-kevkeb ü sitâre-sipâh
Vey ķader-ķudret ü ķażâ-fermân

4

Kilk-i Bercîs levĥ-i mâh üzre
Böyle yazmış ŝenâsına Ǿünvân

5

Mâh-ı kevkeb ħıdîv-i mihr-direfş
Şâh-ı seyyâre-ceyş ü çarħ-tüvân

6

Ķahramân-saŧvet ü Nerîmân-bezm
Śaf-der-i dehr ü Rüstem-i destân

7

Śadr-pîrâ-yı mülket-i ħânı
Âsumân-mesned ü felek-eyvân

8

ǾAlem-efrâz-ı fetĥ ü nuśret-ħayl
Mažhar-ı tâm-ı himmet-i merdân

9

Bî-ħazân verd-i gülşen-i İslâm
Gül-i bî-ħâr-ı gülbün-i îmân

10

Şehriyâr-ı ķalem-rev-i dâniş
Pâdişâh-ı memâlik-i Ǿirfân

11

Dürretü't-tâc-ı ħüsrevân-ı güzîn
Ķurretü'l-Ǿayn-ı cümle-i şâhân

12

Fihris-i nüsħa-i ħudâvendî
Levĥa-i defter-i ħudâvendân

13

İftiħâr-ı sülâle-i Cengîz
Ħân-ı vâlâ-tebâr-ı Ǿâlî-şân

14

KaǾbe-i cûd Ħân Selîm Girây
Şeref-i dûde-i Bahâdır Ħân

15

O Süleymân-serîr kim olmuş
Bende-i âsitânı ins ile cân

16

O şeh-i taħt-gâh-ı mekrümetiñ
Her gedâ dergehinde bir sulŧân

17

O şehiñ kemterîne baħşîşidir
Kişver-i Hind ü ħıŧŧa-i Îrân

18

O şehiñ bezl-i Ǿâŧıfetde olur
Dil ü dest-i kerîmi baĥr ile kân
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19

O kemân-dâr-ı nuśretiñ tîri
Dikdi ser-menzil-i žaferde nişân

20

Hem seħâ vü keremde bî-enbâz
Hem Ǿaŧâ vü himemde bî-aķrân

21

Mekrümetde miŝâli nâ-mevcûd
MaǾrifetde kemâli bî-noķśân

22

Der-i cûdında Bermekî sâǿil
Ħâtem-i Ŧayy o bâbda der-bân

23

ǾArśa-gâh-ı ġazâda Rüstem-rezm
Pîşe-zâr-ı veġâda şîr-i jiyân

24

Ħâk-i dergâhı tûtiyâ-yı Ǿuyûn
Belki kuĥlü'l-cevâhir-i aǾyân

25

Pîş-i dânâ-yı dânişinde olur
Heme nâdân efâżıl-ı Hemedân

26

ŦalǾat-i baħtı kim bir âyînedir
Âfitâb olmuş aña âyînedân

27

Kâse-şûy-ı tenûr-ı iclâli
Şeh-i faġfûr u ħüsrev ü ħaķân

28

Dergeh-i Ǿizzetinde şâyeste
Olsa Bercîs kâtib-i dîvân

29

Doldı kûs u nađîr-i Ǿadliyle
Ķubbe-i şeş-cihât ü çâr-erkân

30

Der-i dâru'ş-şifâ-yı luŧfında
Derdi bîgâne âşinâ-dermân

31

Ķulzüm-i bî-ķıyâs-ı cûdından
Ķaŧredir heft-lücce-i Ǿummân

32

Ĥilm ü temkîn źâtına nisbet
Źerreden de ĥafîf kûh-ı girân

33

Kâm-ı ħalķ-ı cihân muǾaŧŧardır
Tâ ki oldı nesîm-i ħulķı vezân

34

ǾAdl ü dâdı miyân-ı eżdâda
O ķadar śaldı ŧarĥ-ı emn ü emân
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35

Ki civârında bulsa cîrânı
Gözedir şîr-i ner ĥaķķ-ı cîrân

36

İtse bir sûķa emr-i yek-rengî
Eyleye ittiĥâd sûd u ziyân

37

Ķılsa nehy-i şiķâķ-ı beyn eger
Bir ola ĥaşre dek bahâr u ħazân

38

Dest-i miǾmâr-ı ĥıfžı itmededir
Yeǿsi vîrân ümîdi âbâdân

39

Źât-ı pâki miyân-ı leşkerde
Mâh-ı bedr ile encüm-i raħşân

40

Rûz-ı heycâ kesüp biçer ħaśmı
İstemez tîġ-ı tîzi seng-i fesân

41

Düşmeni Sâm u Rüstem olsa olur
Ķabża-i ķudretinde ķaddi kemân

42

Oldı gûyâ kemân-ı ħışmında
Merg-i sûfâr tîr ecel peykân

43

Ħaśmı çâha śalup śoyar derisin
Olsa Rüstem libâsı bebr ü beyân

44

Çıķsa śayd u şikâra şîrâne
Ola Nûşîrevân öñince revân

45

Behle-i dest-i bâz-dârı ile
Ŧutamaz pençe Ķahramân-ı zamân

46

Ķaśd-ı śayd-ı ġazâl-i ĥâver idüp
Râkib-i Ǿazmi olsa eşheb-rân

47

Edhem-i ķadriniñ olur lâ-büd
NaǾl-i sîm-i sümi meh-i tâbân

48

Oldı bâzîçe-gâh-ı rifǾatine
Mihr-i zer gûy mâh-ı nev çevgân

49

Śadme-i tünd ü tîz reh-vârı
Pây kûpâl olunca gerd-efşân

50

Gökde ŝevr-i felek olup mużŧarr
Yerde gâv-ı zemîn ola lerzân
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51

Germ-reftâr-ı âhuvâne ile
Türk-tâz itse ol sebük cevelân

52

SürǾatinden gelür basîŧ-i zemîn
Evvelîn cilve teng ber-meydân

53

Pâdişâhâ sipihr-dergâhâ
Ey iden ħaśmı bî-ser ü sâmân

54

Pây-mâl-i süm-i semendiñdir
Nereye eylediñse Ǿaŧf-ı Ǿinân

55

Düşmenân oldı bîm-i tîġıñdan
Bâzgûn-naǾl ile feres-cünbân

56

Sensin ol şeh ki śubĥ u şâm olur
Saña meddâĥ ħaśma merŝiye-ħân

57

Ey miŝâl-i bihişt dergâhı
Ħâdim-i bezmi ĥûr ile ġılmân

58

Bâġ-ı vaśfıñda bülbül-i nuŧķum
Bu ķasemlerle eylesün elhân

59

Be-ulûhiyyet ü be-źât-ı ilâh
Be-śıfât-ı muķaddes-i Yezdân

60

Be-lüġât-ı laŧîf-i çâr-kitâb
Be-nikât-ı maǾânî-i Ķurǿân

61

Be-kerem-kârî-i-i şefîǾ-i ümem
Be-Ǿuśât u be-raĥmet-i Raĥmân

62

Be-ġubâr-ı Ǿabîr-i ravża-i pâk
Be-hevâ-yı Medîne vü sükkân

63

Be-reh-i Mekke vü be-pây-ı ŧaleb
Be-ħulûś-ı derûn-ı śâf-dilân

64

Be-ĥadî ħânî-i ķaŧâr-ı Ĥicâz
Be-ħoy-ı pây-i bâdiye-pûyân

65

Be-ten-i maĥrem ü dem-i iĥrâm
Be-ser ü dûş u sîne-i Ǿuryân

66

Be-ħurûş-ı terâne-i lebbeyk
Be-ciger-sûzî-i enîn ü fiġân
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67

Be-dil-i pâre pâre-i ĥuccâc
Be-girîbân-ı çâk-tâ-dâmân

68

Be-maķâmât-ı vaķfe vü ǾArafât
Be-sirişk-i revân be-pây-i devân

69

Be-reh-i Merve vü be-saǾy ü Śafâ
Be-dem-i eşk-i maġfiret-cûyân

70

Be-śafâ-yı maķâm-ı İbrâhîm
Be-temâşâ-geh-i dem-i ķurbân

71

Be-ŧavâf-ı ĥarîm-i Beyt-i Ĥarâm
Be-leb-i âb-ı Zemzem ü Ǿaŧşân

72

Be-der-i KaǾbe vü be-seng-i siyâh
Be-leb-i bûs-ı ârzû-mendân

73

Be-nihâl-i ser-âmed ü be-sütûn
Biri Ĥannândır biri Mennân

74

İde meşkûr saǾyiñi Bârî
Ķıla maķbûl ĥaccıñı Subĥân

75

Ey penâh-ı gürûh-ı ehl-i kemâl
Vey muǾîn ü žahîr-i nükte-verân

76

Cürmümi Ǿafv idüp benim olma
Nâ-sezâ vażǾ u ŧavrıma nigerân

77

Ben de güstâħ olup ĥużûruñda
ǾArż-ı ĥâl eyleyem ġazel-gûyân

78

Göñlümi aldı nâz ile cânân
Beni ķul itdi bir şeh-i ħûbân

79

İki silk-i leǿâl dendânı
Leb-i laǾlîni ĥoķķa-i mercân

80

Bir ġılâf içre iki ħançer idi
ǾAks-i ebrûları dilimde hemân

81

Yoġ idi bende ķudret-i güftâr
Baġlamışdı dilim o mûy-miyân

82

ŞemǾ-veş bezm-gâh-ı Ǿaşķında
Gâh ħandân idim gehî giryân
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83

Gerçi pervâne-i maĥabbetini
Yanmadan şemǾeylemez sûzân

84

Ĥayf şîrîn-mezâķ-ı vuślat iken
Eyledi telħ Ǿayşımı hicrân

85

Ĥasretiyle o genc-i pinhânıñ
Oldı maǾmûre-i dilim vîrân

86

Düşdi âħir miyân-ı aġyâra
Ķaldı žulmetde çeşme-i ĥayvân

87

İtdiler dûr mekr ile ĥussâd
Yûsufı çâha śaldılar iħvân

88

Ķande aħşam ider ola âyâ
Bilmezem şimdi ol meh-i KenǾân

89

Dil-i şeydâ gibi şikest oldı
Şîşe-i Ǿahd ü sâġar-ı peymân

90

Eyledi mıśr-ı cismimi ġarķ-âb
Nîl-i eşk itdi ol ķadar ŧuġyân

91

Dil-i germ ile eşk-i çeşm-i terim
Oldı gûyâ tenûrla ŧûfân

92

Şimdi şâhâ benim Nažîm-âsâ
Vaŧanından ġarîb olan el-ân

93

Ĥâsid-i dûn o gürg-i nâ-geh-gîr
Reme-i Ǿaķlım itdi ser-gerdân

94

İtdigi cevri gûsfend-i dile
İtmedi İbn-i Malķoc u Ķaramân

95

Žâhir u bâŧın eyledim tevbe
Her ne itdimse âşikâr u nihân

96

İdeyim gevher-i niyâzımı Ǿarż
Eyle silk-i ķabûlüñe şâyân

97

VaķǾı yoķ dergehiñde çıķsa eger
Felek-i heftümîne bir keyvân

98

Pest olurdı yanımda ķadr-i züĥal
Bendeñe eyleseñ birin iĥsân
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99

Ben daħi şâd u kâm olup nâmın
Gül-i baħtım gibi ķosam ħandân

100

Mažhar-i iltifâtıñ oldıġımı
Düşeler reşke seyr iden yârân

101

Nažmımı gûş idüp ümîdim odur
Diyesiñ âferîn getür ķaftân

102

Bâ-ħuśûś ey şehinşeh-i ġâzî
Midĥatiñde çekince tîġ-ı zebân

103

Tîġ-ı tîz-i zebân ĥâsid olur
Aña nisbetle erre yâ sûhân

104

Ne ķadar itse iddiǾâ-yı hüner
Ĥâsid-i dûn u ebter ü nâdân

105

Olur elbette nuŧķa geldikçe
Noķŧa-i ħâmem aña mühr-i dehân

106

Gerçi Ǿarż-ı kemâl ider evvel
Yine ammâ śoñındadır seyrân

107

Ķıymet-i şeb-çerâġ pest olmaz
Ķadrim itmezse de ĥasûd iźǾân

108

Yetişür bu ķaśîde-i ġarrâ
İddiǾâ-yı kemâlime burhân

109

O kelîmim süħanda ki ķalemim
Hem Ǿaśâdır elimde hem ŝuǾbân

110

Dûsta dost düşmene düşmen
Yaħşiye yaħşidir yamana yaman

111

Görse Bihzâd naķş-ı kilk-i terim
Ķurı śûret gibi ķala ĥayrân

112

Oķur eŧfâl-i bikr-i fikretimiñ
Gûşına ħâmemiñ śarîri eźân

113

Oldı câh-ı kemâle mülĥaķ
Mülk-i maǾnî ile sevâd-ı beyân

114

Ħân-ı maǾnâ-nevâl-i ŧabǾımda
Dem-be-dem vâridât idi mihmân
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115

Dergeh-i ħusrev-i kemâlimde
İki ĥâcib Žahîr ile Selmân

116

Geldi vaķt-i duǾâ ķaśîde Nažîm
Bula demdir duǾâ ile pâyân

117

Bir şehiñ tâ ki devr-i Ǿadlinde
Ola âsûde Ǿâlem ü insân

118

Düşmen-i câhınıñ ide Mevlâ
Evvelîn pâyesin çeh-i zindân

119

Śavlecân-ı ķażâda dâǿim ola
Farķ-ı aǾdâsı gûy-veş ġalŧân

120

Mesned-i Ǿizzet ü saǾâdetde
Ola pîr olduġınca baħtı cüvân

67 Ķaśîde-i Beççe Berây-ı Ĥâcî Selîm Girây Ħân82
(T: 84b, R: 79a, A: 135a) (FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün)
1
Mihri pervâne iden mâh-ı şeb-ârâsın sen
Güni maġribde doġan ġurre-i ġarrâsın sen

82

2

Ĥüsnüñe âyine bilmem nice tâb-âver olur
ǾAksini vâlih iden dilber-i raǾnâsın sen

3

Ħaŧŧ-ı sebziñ yetişüp Ĥıżr-ı dil-i şeydâdır
Leb-i cân-baħş ile ammâ ki Mesîĥâsın sen

4

Dil-i Mecnûn idi Ǿaks-i ruħ-ı Leylâya maķâm
Ħânümân-sûz-ı derûn-ı dil-i Leylâsın sen

5

ǾÂleme şûr bıraķmış reviş-i reftârıñ
Dehre âşûb śalan fitne-i ber-pâsın sen

6

Sensiz ârâm idemem fikr ü ħayâlim sensin
Dil-i şeydâda nihân dîdede şeydâsın sen

7

Ser-i uşşâķ-ı perîşân-dile itdikçe ķıyâm
Bir ķıyâmet ķoparır ķâmet-i bâlâsın sen

8

Ķande baķsam nažarım ħâl ü ruħ-ı âliñde
Merdüm-i dîde-i cân u dil-i şeydâsın sen

9

Ķadriñi ehli bilür ĥâsidi gûş itme Nažîm
Ķo disünler saña ednâ ķatı aǾlâsın sen

Başlık, A nüshasından alınmıştır.
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10

Ħân Selîm ol dür-i deryâ-yı şeref medĥinde
Güher-i nuŧķ ile pür lücce-i maǾnâsın sen

11

Nice şerĥ eyleyim evśâfıñı ey ħân-ı kerîm
Ǿİlm ü Ǿirfân ile bir nüsħa-i kübrâsın sen

12

Ĥıżr-ı tevfîķ refîķi olan İskendersiñ
Şübhe yoķdur ya bu dârât ile Dârâsın sen

13

Nola olsañ Ǿalemiñ gibi kafâdâr-ı sipâh
İtmiş emvâcını der-pîş o deryâsın sen

14

Mûr-veş tuĥfe getürdüm deriñe eyle ķabûl
Ķâf-ı rifǾatde Süleymân-fer ü Ǿanķâsın sen

15

Çeşm-i câna ķademiñ ħâki nola kuĥl olsa
Zâǿir-i beyt-i Ħudâ KaǾbe-i Ǿulyâsın sen

16

Ĥaccıñı Ĥaķ ide maķbûl ola saǾyiñ meşkûr
Mažhar-ı Ǿâŧıfet-i ĥażret-i Mevlâsın sen

17

Ĥâśılı naķd-i dü-Ǿâlem saña olmaz ķıymet
Şeref-i kân-ı kerem gevher-i yektâsın sen

68 Ķaśîde Berây-ı İbrâhîm Efendi83
(T: 85a, R: 79b, A: 155a) (MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün)
1
Süħan şikencededir tengî-i dehânından
Ħıred müżâyaķada ŧavķ-ı mû-miyânından

83

2

Şikeste reng-i gül-i mihr rûy-i âlinden
Hilâl ħam-zede peyveste ebruvânından

3

MetâǾ-ı nâz-fürûşân ķumâş-ı Ǿişve alur
O şâh-bender-i ĥüsnüñ gelüp dükânından

4

Dehânı sırr-ı Ǿademden ħaber virir her dem
Rumûz-ı ġayb sebaķ-ħân olur zebânından

5

Ǿİźârın eylese şerm-i nežâre ħoy-kerde
Olur ĥayâ gül-i pür-jâle gülsitânından

6

Kitâb-ı Ǿaşķ oķurum bir melek-liķâdan kim
Ferişte Oġlı lüġât ögrenür lisânından

7

Nažîm'e minnet idüp vaśf-ı laǾl-i dildârı
Cevâhiri aluruz gûne gûne kânından

Başlık, A nüshasından alınmıştır.
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8

ǾAceb mi itse niŝâr-ı reh-i veliyy-i niǾam
Leǿâl-i nažm-ı terin ŧabǾ-ı dür-feşânından

9

Yegâne ħâce-i dânâ-yı mekteb-i maǾnâ
ǾUŧârid ola ħacil ħâme-i beyânından

10

Ħalîl-cûd Birâhîm Efendi kim olmuş
Nüvâziş-i dil-i ehl-i niyâz şânından

11

Devât mihr varaķ meh ķalem-terâş hilâl
Şihâb ħâme ķalem-dân zer-nişânından

12

ǾUlüvv-i câhını gör kim dü-çeşm-i mihr ü mehe
Sipihr sürme çeker ħâk-i âsitânından

13

Zehî kemân-keş-i diķķat ki śad-iśâbetle
Nişâna tîri varır çıķmadan kemânından

14

Kerem-şiǾâr ħıdîvâ deriñden olalı dûr
Geçilmez oldı Nažîm'iñ fiġân fiġânından

15

Hezâr Ǿacz ü niyâz ile geldi dergehiñe
Nigâh-ı merĥamet ister ħudâygânından

16

Olsa hemîşe teraķķîde câh-ı iķbâliñ
Budur niyâzı diliñ Rabb-i müsteǾânından

17

Bula tenezzül-i baħtıyla źillet ü idbâr
ǾAdûlarıñ ola âvâre ħânümânından

69 Der-Ŝenâ-güsterî-i Ĥażret-i Şeyħ Muĥyiddîn ǾArabî Ķuddise Sırruhu84
(T: 141a, H: 84a, R: 132b, A: 114b) (MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün)
1
Niķâb-ı şebden idüp âfitâb Ǿarż-ı cebîn
Cihânı nûr-ı cemâliyle eyledi tezyîn

84

2

ǾAceb mi şîşesini Ǿarż iderse çarħ-ı kebûd
Açıldı gülbün-i Ǿulvîde bir gül-i nesrîn

3

Ya dest-i sâķî-i devrânda sîb-i gülgûndur
Ya laǾl-i nâb ile lebrîz sâġar-ı sîmîn

4

Ya nev-resîde gül-i gülsitân-ı gerdûndur
Ya çâr-ı bâġ-ı felekde şüküfte bir zerrîn

5

Ya sebze-zâr-ı felekde demîde nesrîndir
Ya kûhsâr-ı sipihr üzre lâle-i rengîn

Başlık, H nüshasından alınmıştır.
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6

Ya feyż-i śubĥla üşküfte verd-i ĥamrâdır
Ki oldı zîver-i ŧarf-ı külâh-ı çarħ-ı berîn

7

Yaħûd bu ħâtem-i tesħîr-i âsumândır kim
Cihânı itdi Süleymân-miŝâl zîr-i nigîn

8

Ya şâh-bâz-ı felek śubĥ-dem idüp pervâz
Fürûġ-ı şaǾşaǾadan açdı şehper-i zerrîn

9

Ya âşiyân-ı felekden idüp güşâd-ı cenâĥ
Şikârın almaġa gökden süzüldi bir şâhîn

10

Ya mühredir ki ider geh nihân u geh peydâ
Bu ĥoķķa-bâz-ı ĥiyel-fen sipihr-i mekr-âyîn

11

Yaħûd bu gülşen-i Ǿulvîde naħl-i zîbâdır
Ki sâyesinde olur behre-yâb rûy-ı zemîn

12

Ya bir ŧabaķ güheri eyledi felek îŝâr
İdüp ziyâret-i ķabr-i cenâb-ı şeyħ-i güzîn

13

Ne şeyħ mürşid-i kâmil ki şâhlar olmuş
Derinde biñ dil ü cân ile ĥâcib-i dîrîn

14

Şeh-i sürûş-sipâh u ħıdîv-i Ǿâlî-câh
Ħudâygân-ı felek-bâr-gâh u Ǿarş-semîn

15

Cihân-güşâ-yı kerem feyż-güster-i Ǿâlem
Şeh-i ferişte-şiyem pâdişâh-ı sidre-nişîn

16

Penâh-ı ehl-i kerâmet güzîde-i ümmet
Ħıdîv-i mülk-i velâyet şeh-i felek-temkîn

17

Künûz-ı gevher-i Ǿirfân ŧılısm-ı Ǿilm-i ledün
Cenâb-ı ĥażret-i şeyħu'ş-şuyûħ Muĥyi'd-dîn

18

O pâdişâh-ı bülend-âsitân ki olmuş ezel
Vücûd-ı pâkine mesned serîr-i Ǿilliyyîn

19

O şâh-ı kişver-i dâniş ki olsa şâyeste
Hezâr SaǾd ile Seyyid derinde Ǿabd-i kemîn

20

O şeh-süvâr-ı feżâ-yı ĥikem ki itmededir
Cihânı ŧanŧana-i Ǿilmi pür-śadâ vü ŧanîn

21

O nûr-ı dîde-i Ǿâlem ki olsa erzânî
Ġubâr-ı reh-güźeri kuĥl-i çeşm-i nâdire-bîn
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22

Hemîşe bâr-gehi bî-dilâna cây-ı penâh
Hemîşe dergehi üftâde-gâna ĥıśn-ı ĥaśîn

23

Ġubâr-ı ravżası kuĥlü'l-cevâhir-i ebśâr
Türâb-ı merķadi Ǿanber-sirişt ü müşg-âgîn

24

Źelîl-i Ǿaşķına ħâk-i ĥarîmi pister-i nâz
Ser-i fütâdesine âsitânıdır bâlîn

25

Cemâli ķaśrına zer-şemse şems-i Ǿâlem-tâb
Celâli ŧâkına âvîze Ǿuķde-i pervîn

26

Nigâh-ı luŧf ile bir dil-ħarâba itse nažar
Ola cevâhir-i kâm ile ķalbi genc ü defîn

27

Cebîn-i ķahrını pür-çîn ideydi her müjesi
Olurdı çâkî-i ķalb-i Ǿadûya ħançer-i kîn

28

Buħûr-ı micmer-i ħulķ-ı kerîmi her demde
Demâġ-ı telħi ider kâm-ı dil gibi şîrîn

29

Nesîm-i ĥıfžı vezân olsa bâġ-ı ümmîde
Ħazân-ı yeǿsden eylerdi tâ-ķıyâmet emîn

30

Ħıdîv-i mûy-şikâfâ cihân-inśâfâ
Eyâ güzîde-i dîvân-ħâne-i tekvîn

31

Sen ol çerâġ-ı Ħudâ mürşid-i tüvân-gersin
Ki gümrehâna olup muķtedâ-yı bezm-i yaķîn

32

Ķuluñ Nažîm-i siyeh-kârı da ġarîb ķoma
Meded-res ol aña der-pîş iken zamân-ı pesîn

33

DuǾâya başla yeter ey ķalem bu güstâĥî
Ħulûs-ı ķalb ile dergâh-ı Ĥaķ'da ķıl âmîn

34

Hemîşe tâ ki olup âfitâb-ı Ǿâlem-tâb
Siyâh burķaǾ-i şebden seĥer güşâde-cebîn

35

Revân-ı pâkini şâd eyledikçe raĥmet-i Ĥaķ
ǾAdûsın eyleye merdûd-ı Ǿâlem ü ġam-gîn
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70 Ķaśîde Berây-ı Vaśf-ı Muśŧafâ Pâşâ Bâ-iltizâm-ı Şütür ü Ĥücre85
(T: 160a, H: 101a, R: 150a, A: 151b)
(MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün)
1
Olup vaŧan şütür-i Ǿaşķ-ı yâra ĥücre-i ten
Ġarîbdir ki şütür ĥücreyi ide mesken

85

2

Ħayâl-i yâr şütür çeşm-i ter aña ĥücre
Şütürle ĥücreyi bir yerde seyr idiñ rûşen

3

Ġamıyla dil şütür ü ĥücredir nola olsa
Niyâzım üştür-i ner ķalbi ĥücre-i âhen

4

Şütür Ǿaceb midir olsa derûn-ı ĥücre-nişîn
Şütürdür âb-ı revân ĥücredir aña gülşen

5

Dikilse üştür-i ġam zaħmı ĥücre-i dilde
Olurdı rişte şütür ĥücre dîde-i sûzen

6

Benem o üştür-i ġam ĥücre kim śorar lâ-büd
Şütürle ĥücre serimde fetîl ü dâġı gören

7

Şütür hücûmına dûş oldı ĥücre dolsa nola
Dem-i ħazâna şütür ĥücre-i ħarâba çemen

8

ǾAceb mi üştür-i ner baķsa ĥücresin itmiş
Şütür cefâñı derûnum miŝâl-i ĥücre iden

9

Mekânı üştür-i ser-mestiñ olalı ĥücre
Göñül şütürdür aña ĥücre kâkülüñde şiken

10

Olaldan üştür-i dil dûr-ı ĥücre-i kûyuñ
Fiġân u zârı şütür ĥücre oldı beyt-i ĥazen

11

Şütürle ĥücreyi bîhûde śanma nažmımda
Tehemten üştür-i ner ĥücredir çeh-i Bîjen

12

Yer eylese şütür-i âh ĥücre-i tenimi
Ola kebâb şütür ĥücre gûyiyâ külħan

13

Şütürle ĥücre gibi tâ münâsib olsa nola
Vücûdı üştürüne bu fütâde ĥücre düzen

14

Şütür bu cüŝŝe ile ĥücreye girer mi dime
Duyulmadı şütüre ĥücre oldı pervîzen

Başlık, A nüshasından alınmıştır.
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15

Ne ŧâlib-i şütürüm ben ne śâĥib-i ĥücre
Şütür gibi nola geçdimse ĥücre ķaydından

16

Şütür gibi nola biz bâr-ı ĥücreyi çeksek
Şütürdür âdem aña ĥücredir bu dâr-ı miĥen

17

Niyâzıñ üştürüne ĥücre Ŧûr olursa olur
Vücûduñ üştürüne ĥücre Vâdî-i Eymen

18

O üştürüm ki hüner ĥücresinde oldı baña
Şütürle ĥücre ŝenâ-yı ħıdîve ŧarĥ-ı süħan

19

Şütür-hücûm u žafer-ĥücre Muśŧafâ Pâşâ
Ki virdi üştür-i aǾdâya ĥücre-i şîven

20

Şütür süvâr-ı saǾâdet ki ĥücre-i vaśfın
Şütür şütür ide her ĥücre-i cihâna gelen

21

Şütürle ĥücreyi eyler elinde kilk ü devât
Ŝenâsınıñ şütürün ĥücre-i beyâna çeken

22

Şütür maķâm ideli ĥücre içre olmuşdur
Şükûhı üştürüne teng ĥücre çarħ-ı kühen

23

Olur miŝâl-i şütür ĥücre-sâlârım olsa
Sinânı üştürüne ĥücre-i beyâna çeken

24

Nola şütür ecel ü ĥücre cân-ı ħaśm olsa
Ħadengi üştürüne ĥücre çeşm-i düşmen iken

25

Olur gören şütür ü ĥücre-i sitâyişini
Helâk idüp şütürün ĥücresine âteş-zen

26

Şütürle ĥücre-i iķbâlin eylesün taǾrîf
Şütür-süvâr olup ĥücre-i murâda iren

27

Şütür çekerse ger âsyâb-ı ĥücre-i vaśfın
İde niŝâr şütür ĥücresin Ǿaķîķ-i Yemen

28

Olup gehî şütür-i cûdı ĥücre-sâz-ı kerem
Baġışlar üştür-i gerdûna ĥücre luŧfından

29

Olursa ger şütür-i ķahrı ĥücre-gîr-i ġażab
Olur velî şütür ârâma ĥücre-dâr-ı fiten

30

Müdâm ider şütür-i ĥücre-sâz Ǿâŧıfeti
Ümîdi üştürüne ĥücre-i murâdı vaŧan
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31

İdüp beyân şütür-i ħâme ĥücre-i ħulķın
Ġazâla döndi şütür ĥücre oldı reşk-i Ħuŧen

32

Olursa ger şütür-i ĥıfžı ĥücre-sâz-ı ħırâs
Ola her üştür-i ser-meste ĥücre şûr-efgen

33

Kerem-verâ üştür ü ĥücre-i Ǿaŧâ-baħşâ
Baña miŝâl-i şütür ĥücre-i deriñ meǿmen

34

Ŝenâñ ile şütür ü ĥücre-i beyân oldum
Zebânım üştür-i gûyâdır aña ĥücre dehen

35

Şütürle ĥücreyi medĥiñde nažm idüp oldum
Şütür-süvâr-ı beyân ĥücre-sâz-ı maǾnâ ben

36

Şütürle ĥücrem oķunsa nüh-kevne meclisde
O meclise şütür ü ĥücrem oldı şemǾ ü legen

37

Nažîm-veş şütür ü ĥücre-i sitâyişiñem
Güşâdedir şütür-i ŧabǾa ĥücre-i her fen

38

Yeter yeter şütür ü ĥücre ey ķalem itdiñ
Şütürle ĥücre beyânında ŧarĥ-ı müstaĥsen

39

Hemîşe tâ şütür ü ĥücre-sâz olup sevdâ
Müdâm ola şütür ü Ǿaşķ-ı yâre ĥücre beden

40

Şütür şütür çekile ĥücre ĥücre iclâliñ
Virüp şeref şütür ü ĥücre-i saǾâdete sen

41

Hücûm-ı üştür-i ġamla ħarâb-ı ĥücre ola
Şütürle ĥücre-i vaśf-ı śıfâtıñ eylemeyen

42

Olup mekân-ı şütür ħaśma ĥücre-i tâbût
Vücûd-ı üştür-i aǾdâña ĥücre ola kefen

43

Niyâz-ı üştür-i dil ĥücre-i tenimde bu kim
Şütürle ĥücre-i maķśûdıñı vire Źü'l-men

71 NaǾt-ı Şerîf Be-Ĥarfi'l-Vâv86
(T: 116a, H: 59b, R: 109a, A: 55b) (FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün)
1
Oldı bir bezme yine çeşm ü dilim câm-ı sebû
Seni şimden gerü ey Ǿaķl-ı ħod-ârâ yâ hû
2

86

Nice bezm olmuş anıñ şemǾine pervâne sürûş
Nice şemǾ olmuş anıñ cemǾi çü Ǿaķd-i lüǿlüǿ

Başlık, H nüshasından alınmıştır.
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3

Nice câm olmuş aña bâde raĥîķ-i taĥķîķ
Nice bâde ki ider ķaŧresi dehri memlû

4

Ne sebû ĥasret-i śaĥbâsı ile pîr-i felek
Eylemiş mihr ü mehi aña zer ü sîm kedû

5

Çekse bir curǾasını ŧâǾatiyân-ı taķvâ
İde âb-ı ruħ-ı perhîz ile tecdîd-i vużû

6

Sâġarı cürǾa-feşân-ı sırr-ı śad-âb-ı ĥayât
Ĥıżr u İskender anıñ şevķine itdi tek ü pû

7

Sâķî-i bezmi anıñ şâhid-i gül-zâr-ı elest
Zümre-i meclisi gülçîn-i riyâż-ı ķâlû

8

Śuffe-i mısŧabası mest-i maĥabbet ile pür
Sâġar-ı meygedesi bâde-i Ǿaşķ ile ŧolu

9

Zâǿir-i kûşe-i kâşânesi bî-Ǿayb u riyâ
Âsitân-ı der-i meyħânesi bî-teng-i ġulû

10

Cilve-gâh-ı śaf-ı rindânı pes-i perde-i râz
Ħâb-gâh-ı ser-i mestânesi zîr-i zânû

11

Feyż-yâb-ı ķadeĥi śubĥ u mesâ âyine-vâr
Dili bî-dâr olur dîdesi görmez uyħu

12

Sâķî-i meclisiniñ dürdî-i derdin göreniñ
Dîdesi şâhid-i ĥayretle olur hem-pehlû

13

Ne ħumâr u ne ġam-ı şaĥne vü ne bûy-ı dehen
Ne teneffür dem-i nûşında ne çîn-i ebrû

14

Nuķli ħûn-âb-ı derûn laħt-i ciger aña kebâb
Sâġarı dîde vü dil meygede bir meydir bu

15

Cânım ol meclise raķķâś dilimdir muŧrib
Başlasa nâle vü zâra demidir nây-ı gelû

16

Doldur ey sâķî-i meclis ŧoluñı nûş ideyim
Baña sensiz ne çemen-zâr gerek ne leb-i cû

17

Ħâŧır-ı saħtımı nerm eyle śun ol bâdeyi kim
Dil-i ħârâyı ide tâbiş-i germiyyeti śu

18

Beni bir câm ile mest it ki olam girye-künân
NaǾt-ı maĥbûb-ı İlâhîde yine zemzeme-gû
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19

Melik-i ins ü melek şâh-süvâr-ı melekût
Ki dü-Ǿâlem ħam-ı çevgân-ı ġamında iki gû

20

Meclis-efrûz-ı şebistân maķâm-ı ceberût
Ki anıñ şemǾine pervâne melâǿik her sû

21

Çemen-ârâ-yı reyâĥîn-i riyâż-ı lâhût
Ki ħırâmân kadidir anda nihân-ı dil-cû

22

Lî-maǾallâh-ĥarem ħüsrev-i levlâk-Ǿalem
Dergehi beyt-i mükerrem ǾArafât ol ser-gû

23

ǾÂrıżı Şems ü Đuĥâ cebhesi mâh-ı İsrâ
Kisve-i beyt-i Ħudâ iki mübârek gîsû

24

Nûr-ı Ĥaķ Aĥmed-i Muħtâr Ǿaleyhi'ś-śalavât
Ehl-i arż ehl-i semâvât ķomuş pâyine rû

25

Ĥüsni KaǾbe femi zemzem ĥacerü'l-esved aña
Merdüm-i dîde-i Cibrîl o ħâl-i hindû

26

ǾAşķı bir ĥıśn-ı ĥaśîndir o şehin kim olmuş
Tûde tûde ser-i Ǿuşşâķ aña burc u bârû

27

Ķuvvet-i ķâhire-i ĥaşmetine ol şâhıñ
Nice ŧâķat getüre bâzû-yı iķbâl-i Ǿadû

28

Geh daħi ĥamle-i ûlâda ider ħurd u şikest
Pençe-i saŧveti bî-minnet-i zûr u bâzû

29

İtmese źâtı ĥarem-gâh-ı vücûdı teşrîf
Mâder-i dehr aña olmaz idi ked-bânû

30

Perveriş-yâfte-i feyż-i Ħudâdır olmaz
Çemenistân-ı kemâlinde giyâh-ı ħod-rû

31

Oldı bir śadme-i pür-zûr žuhûrıyla anıñ
Faķrı kisrâ gibi meksûr-ı hezârân-meşkû

32

Şâh-bâz-ı ġamına olmaġa ervâĥ-ı şikâr
Ŧayerân itmede mânend-i tezerv ü tîhû

33

Dergeh-i rifǾatine pîr-i felekdir derbân
Ĥarem-i Ǿizzetine perr-i melekdir cârû

34

Bâġ-ı iclâline encüm semen âveng-i peren
Naħl-ı iķbâline mihr ü meh iki şeftâlû
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35

MezraǾ-ı luŧfına bir sünbüledir kevn ü mekân
Çarħ-ı aĥđar çemen-i cûdına berg-i kâhû

36

Râyet-i nuśretine fetĥ ü žafer fülke vü źeyl
SâǾid-i himmetine Ǿavn-i İlâhî nîrû

37

Bî-dehân źikr-i dürûd ile zebân-ı sâĥir
Bî-zebân vird-i śalât ile dehân-ı câdû

38

Derd-i Ǿaşķıyla fedâ eyleyene cân u serin
Sidre tâbût ola ŧûbî-i cennet ten-şû

39

Zaħmî-i tîġ-i cihân-gîrini ħayyâŧ-ı ecel
Rişte-i mergle eyler eger eylerse rüfû

40

Dem-be-dem nâfe-i müşg itmez idi neşr-i şemîm
Nefħa-i ħulķını şemm eylemeseydi âhû

41

Ĥâźıķ-ı ĥıfžı ki tedbîr ide bir bîmâra
Bu ne ĥikmetdir ecel şerbetin eyler dârû

42

ǾArş-ı Ĥaķ bâr-gehâ ķurb-ı mekân-pâdişehâ
Ey dem-i rûĥ nesîm-i ĥaremiyle hem-bû

43

Yâ Resûlallâh amân nefs-i žalûmumdan amân
Beni de kendi gibi eyledi dûn u bed-ħû

44

Rûĥ-ı miskîn u ġarîb olmada bî-ŝevb-i ŝevâb
Nefs-i žâlimde ħaŧâyî-i ħaŧâ tû-ber-tû

45

Ķuşca cânımla beni gülşeniñe eyle ķabûl
Ki dinür oldı Süleymân'a müśâĥib pûpû

46

Bî-kesiñdir nažar it ĥâl-i Nažîm-i zâra
Aña çekdirme ġam-ı minnet-i Ǿamm u ħâlû

47

Fetĥ-i bâb eyle kemâl-i kerem ü feyżiñden
O ġarîbiñ açıla baħtına bir ķutlu ķapu

48

Ķoma bî-çâreyi bu tîre şeb-i dûrîde
Śubĥ-ı kuyuñda meded görsün o da rûz-ı nigû

49

ǾAfv ile eyle nažar bitdi zebânında yine
Ħâmemiñ râst u çep keŝret-i güftâr ile mû

50

Tâ ki mestân-ı ġamıñ girye-künân hây-â-hây
Bezm-i Ǿaşķında ide çeşm ü dilin câm u sebû
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51

Rûĥ-ı pür-nûrıña her śubĥ u mesâ ez-dil ü cân
Śalavât ile selâm ola ķabûli mercû

72 NaǾt-ı Şerîf Be-Ĥarfi'l-Hâ87
(T: 117a, H: 61a, R: 110a, A: 57a) (MefǾûlü MefâǾîlü MefâǾîlü FeǾûlün)
1
ǾAşķ ile olan eşkimi gör dîde-i terde
Gûyâ ki durur ŧamlamaġa âb-ı güherde

87

2

Her ķaŧresi bir aħker-i dâġ-ı dil-i elmâs
Var ise bu teǿŝîr ola âh-ı seĥerde

3

Âh-ı seĥer ü girye-i ħûnîn-i şebâne
Birdir dil-i bî-raĥmına cânânıñ eŝerde

4

Diñmez dem-i hicrân u viśâl eşk ile âhı
Yoķ Ǿâşıķa râĥat ne seferde ne ĥażarda

5

Eşk-i ter-i Ǿuşşâķ dutar rûy-ı zemîni
Eflâk olamaz âh-ı seĥer-gâhına perde

6

ǾUşşâķa yeter naķd-i sirişki ruħ-ı zerdi
Ne sîmdedir Ǿayn-ı temennâsı ne zerde

7

Dîvâne-i Ǿaşķ istemez esbâb-ı taĥammül
Ne ħırķa vü ne tâc-ı revâda ne kemerde

8

Esrâr-ı ġam-ı Ǿaşķıyla abdâl-i maĥabbet
Ĥayrân-ı ruħ-ı yâr olur gezdügi yerde

9

Sulŧân-ı gedâ-meşreb olur Ǿâşıķ-ı śâdıķ
Olmaz nažarı zîver ü ârâyiş ü ferde

10

Ruħsâre-i ħûbâna baķup dîde-i Ǿâşıķ
Nežžâre ider şâhid-i maǾnâya śuverde

11

ǾUşşâķı ider faķr-ı ġam-ı Ǿaşķ ġanî dil
Olmaz heves-i ħâŧırı deryûze vü cerde

12

Ĥükmün yüridir Ǿaşķ vuĥûş ile ŧuyûra
Yoķ emrine ser-keşlik ider mâde vü nerde

13

Bî-zûr-ı sipeh Ǿaşķ ider Ǿâlemi tesħîr
Ne zırh u ne miġferde ne tîġ ü ne siperde

14

Güncâyiş ider noķŧa ķadar ĥücre-i dilde
Teng olmuş iken şânda bu hefte kemerde

Başlık, H nüshasından alınmıştır.
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15

ǾAnķâ-yı şükûh ile hirâsân olup itmiş
Sîmurġ-ı ser-i şevketi zîr-i ħam-ı perde

16

Cemmâze-i gerdûn çekemezken ġam-ı Ǿaşķı
Ber-dûş-ı taĥammül ide aĥsent o merde

17

Leźźetde şeker Ǿaşķa göre semm-i helâhil
ǾAksiyle velî zehr olur ŧaǾm-ı şekerde

18

Tâ-ĥaşr ola ķandîl-i ser-i ħâk-i mezârı
Bir dâġ ki Ǿaşķ ile yana dilde cigerde

19

ǾÂşıķ demem ol bü'l-hevese kim ola çün ŧıfl
Muśĥafda gözi göñli velî cây-ı źekerde

20

Bir yerde mecâz ile ĥaķîķat nice mümkün
Meşhûr meŝeldir ki hüner bir olur erde

21

Taĥķîķe çalış terk-i mecâz it ki bulunmaz
Zîrâ ne żarar nefǾde ne nefǾ żararda

22

Ser-menzil-i maķśûda yüri peyrev-i Ǿaşķ ol
Kim bedreķadır lâzım olan râh-neverde

23

ǾAşķ eyledi teǿŝîri ķıyâs itme süveydâ
Yandı göñül ol âteş-i cân-sûz-ı şererde

24

Ĥükm itmez idi Ǿâleme Ǿaşķ olmasa maĥkûm
Dergâh-ı ĥabîbullâh o bî-miŝl-i maķarda

25

Maĥbûb-ı ilâhî ki anıñ ķalmadı aślâ
İķrârını itmez ne şecerde ne ĥacerde

26

Ser-ķâfile-i cümle-i maħlûķ ki yoķdur
İnkârını eyler ne ĥacerde ne şecerde

27

Bî-sâye nihâl-i çemen-i ķurb ki olmuş
Hep mîve-i ĥikmet o kad-i sidre-ŝemerde

28

Ser-ħayl-i nebî server ü serdâr-ı rusül kim
Śıġmaz sipeh-i mû gibi bu teng memerde

29

Sulŧân-ı dü-Ǿâlem ki olur vaķt-i Ǿazîmet
Cibrîl cenîbet-keş-i iķbâli seferde

30

Memdûĥ-ı Ħudâ Aĥmed-i Muħtâr ki tâ-ĥaşr
Evķât-i ümem midĥat-i źâtıyla güźerde
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31

Ol kâşif-i esrâr-ı nübüvvet ki maķâli
Śâdıķ-ı dem-i cân-baħş ile her ķavl u ħaberde

32

Ol ebr-i güher-bâr-ı şefâǾat ki bulunmaz
Îŝâr-ı dürûd itmeye bir ķaŧre maŧarda

33

Ol pâdişeh-i leşker-i ebrâr ki oldur
Var ise yine ĥaşmet ü serdâr u neferde

34

Ol dâver-i dâdâr ki hemvâre sipâhı
Elbette olur düşmene hengâm-ı žaferde

35

Farķ-ı ħuśemâ gâh ser-i rümĥ-ı ķażâda
Geh gûy-ı ķafâ-ħor ħam-ı çevgân-ı ķaderde

36

Ĥilm ü ĥikem ü śıdķ u Ǿadâlet o şehiñdir
ǾOŝmân ile Ĥaydâr'da Ebû Bekr ü ǾÖmer'de

37

Müştâķ-ı ruħı rûĥ-ı Birâhîm ü SimâǾîl
Yoķdur anı sevmez ne pederde ne püserde

38

Maĥkûm-ı ġamı cân u dil-i Ĥıżr ile İlyâs
Fermân-ı şeh-i Ǿaşķı yürür baĥr ile berde

39

Gerd-i ĥaremi sürme-keş-i ehl-i baśîret
Ħâk-i ķademi minneti erbâb-ı baśarda

40

Aĥbâbı ser-efrâz çemen-zâr-ı cinânda
AǾdâsı nigûn-sâr bün-i çâh-ı saķarda

41

Śahrâda vü kühsârda lâ-büd dem-i perħâş
Ħaśmıñ seridir gürzi ile zîr ü zeberde

42

AǾdâyı kesüp biçdi dilîrân-ı sipâhı
Her ĥamle-i peykârda şemşîr ü teberde

43

Olsaydı eger muķtebes-i neyyir ü ĥıfžı
Olmazdı zevâl ile kelef şems ü ķamerde

44

Aĥbâb-nüvâzâ sened-i ehl-i niyâzâ
Ey zîb viren dâġ-ı ġamı sînede serde

45

Oldı şeref-i naǾtıñ ile bir dizi lüǿlüǿ
Bu tâze ġazel ĥaķ bu ki bu dürc-i dürerde

46

Yoķdur saña hem-tâ ne melekde ne beşerde
Ĥâşâ ki nažîriñ ola ne gökde ne yerde
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47

Sâyeñ gibi ħalķ eylememiş Ĥaķ saña ŝânî
Sensin yine bî-miŝl kemâlât ü hünerde

48

İns ü melek âşüfte-dil-i ĥüsn ü cemâliñ
Cibrîl ile medhûş ola evvelki nažarda

49

Sulŧânıma maħśûś bu iķbâl ü bu iclâl
Efrâddan Allâh naśîb itmedi ferde

50

Źâtıñ çemen-ârâ-yı riyâż-ı kerem ü cûd
ŦabǾıñ gül-i ter gülşen-i aħlâķ u siyerde

51

Mevķûf seniñ luŧfuña maǾśûm ile Ǿâśî
Muĥtâc seniñ Ǿafvıña nâ-kerde vü kerde

52

Redd itme ķabûl eyle ħaźef-pâre-i nažmım
Ķıymet ne ķadar olmasa da seng-i demerde

53

Derdiñle deriñde ideyim nâle vü efġân
Düşsün dil-i şûrîde deriñde ġam u derde

54

Dergâhına ceźb eyle dil ü cân-ı Nažîm'i
Olsun dil ü cânıyla ŝenâ-ħânıñ o derde

55

Gerçi degil iĥsânıña bir vech ile lâyıķ
Ne terk-i maǾâśîde ħaŧâdan ne ĥaźerde

56

Emriñde olur Ǿâciz ü nehyiñde tüvânâ
Kâhil ŧaraf-ı ħayrda çâpük reh-i şerde

57

Olmazsa eger bedreķası meşǾal-i Ǿafvıñ
Bî-çâre ķalur bu şeb-i deycûr-ı ħaŧarda

58

Ey ħâme yeter nâle-i bülbül demidir gül
Gülçîn-i niyâz ol bu gülistân-ı Ǿiberde

59

Tâ kim eŝer-i Ǿaşķ-ı cihân-sûz ile Ǿuşşâķ
Hep girye vü âh eyleyeler deşt ile derde

60

Tâ-ĥaşr taĥiyyât ü selâm olsun o şâha
Her demde vü her sâǾat ü her şâm u seĥerde

61

Ġamdan biri maĥzûn u feraĥdan biri memnûn
Ħaśm ile ola ümmeti aġlar da güler de
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73 NaǾt-ı Şerîf-i Resûl-i Ekrem Śallallâhu TeǾâlâ ǾAleyhi ve Sellem88
(T: 14a, H: 14a, R: 14a, A: 99b) (MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün)
1
Göñül Ǿaşķıñla zâr u mübtelâdır yâ Resûlallâh
Yoluñda baş ile cânım fedâdır yâ Resûlallâh

88

2

Eger redd eylemezseñ dergeh-i Ǿarş-âsitânıñda
Ķul olmaķ rütbe-i Ǿizz ü Ǿalâdır yâ Resûlallâh

3

Olup biñ cân ile teslîm-i derd-i miĥnet-i Ǿaşķıñ
Süveydâ-yı dilim dâġ-ı rıżâdır yâ Resûlallâh

4

Nola âsûde olsam sâye-i şeh-bâl-i Ǿaşķıñda
Ki düşmez herkese žıll-i hümâdır yâ Resûlallâh

5

İşin altun ider rû-mâl iden dergâh-ı vâlâña
Ġubâr-ı râh-ı kûyuñ kîmyâdır yâ Resûlallâh

6

Olaldan ħaste-i Ǿaşķıñ ĥayât-ı câvidân buldı
Dil-i bîmârıma derdiñ devâdır yâ Resûlallâh

7

Açar gül gibi ķalbin artırır bîmârınıñ Ǿömrün
Ġamıñ hem dil-güşâ hem cân-fezâdır yâ Resûlallâh

8

Dem-â-dem nehr-i cârî-veş nola aķsa firâķıñda
Gözüm yaşı dükenmez mâcerâdır yâ Resûlallâh

9

Şemîm-i Ǿaşķ-ı pâkiñden nola bir şemme luŧf itseñ
Hümâ-yı cân-ı Ǿuşşâķa ġıdâdır yâ Resûlallâh

10

Revâ pervâne gibi bezm-gâh-ı ķurba yol bulsaķ
Ki nûr-ı şemǾ-i źâtıñ reh-nümâdır yâ Resûlallâh

11

Sezâ her bir nažarda eylese iksîr-i manžûrın
Gözüm ħâk-i deriñle rûşenâdır yâ Resûlallâh

12

ǾAceb mi dem-be-dem âġişte-i ħûn-ı ciger olsa
Göñül baĥr-i ġamıñla âşinâdır yâ Resûlallâh

13

Melâǿik kuĥl-i çeşm-i cân ide bulsa ġubârından
Ser-i kûyuñda ol kim ħâk-i pâdır yâ Resûlallâh

14

Derûn-ı tîrede nûr-ı cemâliñ eylesün işrâķ
Ki mâh-ı ŧalǾatıñ bedr-i dücâdır yâ Resûlallâh

15

Maĥaldir tekye-gâh-ı enbiyâ vü evliyâ olsa
Der-i cûduñ ki cây-ı ilticâdır yâ Resûlallâh

Başlık, L nüshasından alınmıştır.
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16

Ĥabîb-i Kibriyâ maĥbûb-ı Ĥaķ şemǾ-i hüdâsın sen
Vücûd-ı kâmiliñ nûr-ı Ħudâ'dır yâ Resûlallâh

17

Olurdum ķâbil olsa naķd-i cân-ber-kef ħarîdârı
Dür-i Ǿaşķıñ ki bî-teng-i bahâdır yâ Resûlallâh

18

Şefîķ-i gümrehânsın sen hevâ-yı nefse uydum ben
İşim şâm u seĥer sehv ü ħaŧâdır yâ Resûlallâh

19

Ŧabîb-i ħastegânsın şerbet-i luŧfuñ dirîġ itme
Deriñ Ǿâśîlere dâru'ş-şifâdır yâ Resûlallâh

20

Kerem kânı mürüvvet baĥrisin luŧf eyle iĥsân it
Ķuluñ gerçi Ǿaŧâña nâ-sezâdır yâ Resûlallâh

21

Şeh-i her dü-cihânsın eyle mirǿât-ı dilin manžûr
Nažîm-i derd-mendiñ bir gedâdır yâ Resûlallâh

22

Añı luŧfuñla şâd it âb-rûy-ı çâr-ı yârıñ-çün
Ki düşmüş ħâk-i Ǿacze bî-nevâdır yâ Resûlallâh

23

Taĥiyyât u dürûd olsun revân-ı pâkiñe tâ kim
Ŧavâf-ı KaǾbe-i kûyuñ śadâdır yâ Resûlallâh

74 Ķaśîde Der-Sitâyiş-i Sulŧânu'ŝ-Ŝeķaleyn ǾAleyhi Efđalü'ś-śalavât89
(T: 14b, H: 14b, R: 14b, A: 58a) (MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilâtün)
1
Hevâ-yı nefs ile virdiñ ŝebât cân-ı ĥazîne
Fiġân ki śarf-ı ĥayât eylediñ ħazîne ħazîne

89

2

Henûz olmadadır ġarķa-i muĥîŧ-i maǾâśî
Fiġân ki bâr-ı girân-ı Ǿamel sefîne sefîne

3

Fiġân ki olmadıñ ey dil şükûfe-çîn-i Ǿibâdet
Ħazân-ı gülşen-i Ǿömr-i Ǿazîze yoķ mı ķarîne

4

Fiġân ki itdi seni ħurde-çîn-i süfre-i dûnân
ĶanâǾat itmedi nefs-i leǿîm nân-ı cevîne

5

Fiġân ki yoķ yere bîhûde śarf eylediñ evķât
Gehî o zülf-i girih-gîre geh leb-i nemekîne

6

Fiġân ki saña iŧâǾat idelden olmada žâhir
Ĥased derûnda vü Ǿuķde göñülde sînede kîne

7

Gehî girifte-i mey gâh dil-rübûde-i sâķî
Fiġân ki beźl-i vücûd eylediñ çünân ü çünîne

Başlık, L nüshasından alınmıştır.
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8

Hevâ-yı vuślatın itdiñ belâ-yı hecrini çekdin
Reh-i ħaŧâda olup beste ķayd-ı ân ile îne

9

Tamâm maǾśiyet içre güźerde Ǿömr-i Ǿazîziñ
Bilür misin hele bir dem ne ķaldı rûz-ı pesîne

10

Kirâmî-gevher iken düşdi ħâk-i źillete ey kâş
Ki seng-i ħâme olaydı dil-i şikeste yerine

11

Nedir cevâb olursa suǿâl rûz-ı ķıyâmet
Reh-i ħaŧâda güźâr eyleyen şuhûr u sinîne

12

Dirîġ u ĥayf benim ĥâlime beyâża çıķarsa
Sevâd-ı sûǿ-i Ǿamelden ķarardı śafĥa-i sîne

13

Girüp ħaŧâ yolına vâdi-i đalâlete düşdüm
ǾAceb mi çıķsa fiġânım firâz-ı çarħ-ı berîne

14

Esîr-i meclis-i Ǿiśyân itdiler beni feryâd
Girüp sipâh-ı hevâ vü heves bu yolda kemîne

15

Düşüp ħaŧâ yolına âh kim śıġınmadım efsûs
Der-i śavâb gibi bî-zevâl ĥıśn-ı ĥaśîne

16

Ne cehd-i muśĥaf-ı ŧâǾat ne saǾy-i meşķ-i Ǿibâdet
Velî yazılmadadır cürmümüz sefîne sefîne

17

ǾAceb mi dem-be-dem aķsa sirişk-i dîde-i gülgûn
Nola güşâd virirsem Ǿinân-ı âh u enîne

18

Ki seyyiât ile geçmekde rûzgâr-ı ĥayâtım
Ezelde bu ise ĥayfâ nüvişte levĥ-i cebîne

19

İdüp źülül ile çirk-âb-ı fısķ u maǾśiyet-âlûd
ǾAźâb virmede yüz cân ġuśśa-mend u ġamîne

20

Nice ħalâś olayım śad-fiġân ŧarîķ-ı ħaŧâdan
TeǾâķub itmede śaf śaf güneh yesâr ü yemîne

21

Ħalâśa çâre bulurdum velî śarılmadım eyvâh
Kef-i nedâmet ile şerǾi gibi ĥabl-i metîne

22

ǾAceb mi Ǿacz ile itsem bu dehr-i nâśıye-sâyı
Ġubâr-ı dergeh-i Ǿarş-âstân-ı ħüsrev-i dîne

23

Sitâyişinde dem-â-dem gürûh-ı nükte-şinâsân
Bu nevǾa yazdılar elķâb o şâh-ı Ǿarş-mekîne
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24

Şehen-şeh-i dü-cihân pâdişâh-i mülk-i dü-Ǿâlem
Ħıdiv-i ħıŧŧa-i Mekke ħudâygân-ı Medîne

25

Sipihr-i fażl-ı kerem tekye-gâh-ı Ǿâlem ü âdem
Ki ķudsiyân-ı mükerrem derinde Ǿabd-i kemîne

26

Fürûġ-ı mihr-i hidâyet żiyâ-yı mâh-ı şefâǾat
Ki virdi şerǾ ile zînet bu heft şâh-nişîne

27

Ħaŧîb-i minber-i refref imâm-ı aǾžam u eşref
Ki virdi źâtı şeref ķıble-gâh-ı dîn-i mübîne

28

ŞefîǾ-i rûz-ı ķıyâmet Muĥammed-i ǾArabî kim
Derinde ħıdmeti fermânın itdi rûĥu'l-emîne

29

O kişt-zâr-ı şefâǾat ki biñ ķuśûrı da olsa
Virir cenâb gibi maĥśûl dest-i sünbüle-çîne

30

O şâh-ı kişver-i levlâk kim olursa maĥaldir
Der-i saǾâdeti hemvâre bûse-gâh-ı yemîne

31

Vücûd-ı kâmili meşşâŧa nev-Ǿarûs-ı zamâna
Ķudûm-ı pâki şeref-baħş cümle kân-ı zemîne

32

Tamâm-ı cûdı sebîl ümmetâna fażl u keremle
Müdâm źâtı delîl ins ü câna râh-ı yaķîne

33

Ġubâr-ı bâr-gehi feyż-baħş nâfe-i müşge
Türâb-ı dergehi kuĥl-i saǾâdet âhû-yı Çîne

34

Seĥâb-ı luŧfı eger külħene ideydi terşîħ
Olurdı aħkeri yâķût-ı nâb kendi defîne

35

İderdi aħker-i dâġ-ı derûn-ı lücce-i Ǿummân
Semûm-ı ķahrı doķunsa śadefde dürr-i semîne

36

Zamân-ı maǾdeletinde geleydi dehre Süleymân
Yazardı bende-i sulŧân-ı dîn faśś-ı nigîne

37

Feżâ-yı Ǿâlem-i ĥıfžında fevc fevc ġazâlân
Müsâfir olmadadır hep künâm-ı şîr-i ġarîne

38

Şeh-i bülend-cenâbâ şefîǾ-i rûz-ı ĥisâbâ
Eyâ cihânı iden teng düşmenân-ı mühîne

39

Sen ol şeh-i dü-cihânsın ki rumĥ-ı şerǾ-i şerîfiñ
ǾAdûnuñ olmada mîl-i ķażâ dü-çeşm-i terine
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40

Kerem-şiǾârâ ĥaķķâ ki devlet-i dü-serâdır
Nigâh-ı luŧfuñ olursa bu nažm-ı tâze-zemîne

41

Sitâyişiñde nola olsa da siyâhî-i saŧrı
Miŝâl-i kuĥl-i saǾâdet dü-çeşm-i nâdire-bîne

42

ŞefâǾat eyle amân ķalmasun ħaŧâ vü ħaŧarla
Nažîm-i bî-kesiñ peyġûle-i günâh-nişîne

43

İrişdi ġâyete güftâr ey ķalem ne durursun
Gel aġla ĥâliñi Ǿarż it o pâdişâh-ı güzîne

44

Hemîşe tâ ki olup muǾterif günâhına herkes
Ola şütûm ile dâǿim Ǿitâb nefs-i ĥaşîne

45

Revân-ı pâkine olduķça śad-dürûd-ı taĥiyyât
Hezâr-laǾnet ü nefrîn gürûh-ı düşmen-i dîne

75 Münâcât-ı Dîger Li-Ķâđiyü'l-ĥâcât-ı Ekber ü Asġar90
(T: 75b, R: 70b, A: 10b) (FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün)
1
Âh kim ey dil-i nâdîde-refâh
Seni ŧûl-i emel itmiş güm-râh

90

2

Dergeh-i Ĥaķķ'ı ķoyup lâyıķ mı
Der-i ġayra idesiñ vaķf-ı cibâh

3

Ola sermâye-i Ǿömrüñ şeb u rûz
Devr-i ebvâb-ı edânîde tebâh

4

Ķande varsañ ideler istiŝķâl
Ŝiķletiñden oluna istikrâh

5

Bir sözüñ var mı o dîvânda nebî
Olıcaķ nâǿib ü ķâđî Allâh

6

İlticâ eyle Ĥabîb-i Ĥaķķa
Der-i maǾbûdı idin cây-ı penâh

7

Aġla ĥâliñ yüzüñi sür şeb u rûz
Eylemez sâǿili redd ol dergâh

8

İmtinânsızdır iki Ǿâlemde
ǾAfv-ı peyġamber ile fażl-i ilâh

9

Cûd-ı bî-minnet ider ceźb-i ķulûb
Ki olur kâh-rübâ câźib-gâh

Başlık, A nüshasından alınmıştır.

314 • Mustafa Sefa Çakır

10

Rızķ-ı maķsûm gelürken saña ĥayf
Gelmeye ĥırś u ŧamaǾdan ikrâh

11

Nân-ı dûnân meh-i bedr olsa ĥaźer
Ķurś-ı ħurşîd ise de itme nigâh

12

Heftümîn zîr-i zemînden dûndur
İmtinân ile olan rütbe-i câh

13

Dâde-i mihre olup dest-güşâ
Şafaķ-ı şerme girer her gice mâh

14

Gence Ǿazm itseñ eger minnetle
Görinür her ser-i reh mâr-ı siyâh

15

Âb-ı rûyuñ dökile minnetle
Bu ise cûd u mürüvvet eyvâh

16

Bir dil olsa idemez buħlini şerĥ
Ħâk-i mümsikde biten sebz-i giyâh

17

Kendü źevķinde olan naħvetiyân
Ĥâl-i dilden nice olsun âgâh

18

Beñzemez birbirine evżâǾı
Oķudur ħâce-i küttâb eşbâh

19

Müstaĥiķ müdbir ü muķbil cerrâr
Müttehim gürg ü keşende rûbâh

20

Tîr ger žulm ile çıķdı gözden
Dîde-i ġayrı çıķardı cüllâh

21

Nola meźmûm ise dillerde leǿîm
Söylemez bîhûde lâ-büd efvâh

22

Çıķarır naķd-i niyâzıñ ķızılın
Minnetiñ ya çil ola ya pencâh

23

Düşme âġûşına mevc-i yeǿsiñ
Eyleme baĥr-i temennâda şinâh

24

Resen-i minnete baġlanma śaķın
Olma peyzen gibi üftâde-i çâh

25

Yaķar eczâ-yı dü-kevni kül ider
ŞuǾle-i minnet o berķ-ı cân-kâh
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26

Ħırmen-i minneti yaķsun yâ Rab
Eŝer-i sûz-ı dil ü âteş ü âh

27

Olmasun naħl-ı emel dünyâda
Bâr-ı yeǿs ile nigûn-sâr u dü-tâh

28

İtmiş âzâde Ǿalâyıķdan ebed
Dâmen-i serv-i bülendi kûtâh

29

Merĥabâ zinde-dil-i istiġnâ
Ki añılsa diyeler ŧâle beķâh

30

Reşk o dervîşe ki yeksândır aña
Dergeh-i mîr ü serâ-perde-i şâh

31

Ĥased ol bî-ser ü pâ kim bilmez
Ne ġam-ı ħırķa ne teşvîş-i külâh

32

Sâkin-i ħâne-i bî-minnet olan
Şeh-i Ǿâlemdir o bî-ħayl ü sipâh

33

Ķuluyuz ķadr-i kemâli bileniñ
Bilmez ise ĥasediñdir o günâh

34

Sözini kesdürür erbâb-ı hüner
İstemez tîġ-ı zebân seng-i ķarâh

35

Âferîn ŧabǾ-ı Nažîm'e ki odur
Bâġ-ı maǾnâ-çemen ü feyż-i miyâh

36

İddiǾâña eger ey kilk-i beyân
Bir muǾârıż bulınursa nâgâh

37

Dirse daǾvâya gerekdir maǾnâ
İdüp iŝbât be-vefķ-ı dil-ħâh

38

Ĥüccet-i nažm-ı Nažîm'i göster
Oldı mażmûnına her beyti güvâh

76 Ķaśîde Berây-ı Medĥ-i Ĥüseyn Pâşâ91
(T: 76b, R: 71b, A: 139a) (MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün)
1
Yine düşürdi hümâ sâyesin cihân üzre
İlâhî ola hümâyûn cihâniyân üzre
2

91

Ne sâye sâye-i şeh-per-i ŧâǿir-i tevfîķ
Ki düşdi farķ-ı ser-i pîr ü nev-cüvân üzre

Başlık, A nüshasından alınmıştır.
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3

Ne sâye sâye-i bâl-i hümâ-yı śulĥ u śalâĥ
Ki sâye-bân-ı hidâyetdir ins ü cân üzre

4

Ne sâye sâye-i ebr-i bahâr-ı raĥmet kim
Çekildi cümle-i maħlûķ kün-fe-kân üzre

5

Ne sâye žıll-i žalîl-i Ǿinâyet-i Samedî
Ki oldı çetr-i cenâb-ı ħudâygân üzre

6

Ħudâygân-ı felek-âsitân ki râciĥdir
Şükûh-ı şevketi dârât-ı ħusrevân üzre

7

Ħıdîv-i maǾdelet-eyvân ki Ǿadli ġâlibdir
Vücûh-ı tâm ile Kisrî-i kâmrân üzre

8

Kemân-be-dûş-ı ħıred kim per-i iśâbetle
Ħadeng-i reǿyi varır muttaśıl nişân üzre

9

Ferîd-i dehr ki her bir nefesde oldı ehemm
Edâ-yı maĥmideti âferîdegân üzre

10

Vaĥîd-i Ǿaśr ki vaśf-ı śıfâtı elzemdir
Hemîşe yerde beşer gökde ķudsiyân üzre

11

Vezîr-i Ǿâdil ü Ġâzî Ĥüseyn Pâşâ kim
Ŝenâsı olmada hemvâre her lisân üzre

12

O nûr-ı dîde-i devrân ki oldı ħâk-efşân
Ġubâr-ı reh-güzeri kuĥl-i İśfahân üzre

13

O mîz-bân-ı Ǿaŧâ kim teǾâķub itmededir
Simâŧ-ı cûdına mihmân mîhmân üzre

14

O deñli buldı şeref rîze-seng-i dergâhı
Ki ŧaǾna ŧaşın atar farķ-ı ferķadân üzre

15

Revâc-gâh-ı celâli cihânda germ olalı
MetâǾ-ı devlet ü iķbâl-i râyegân üzre

16

Revâdır olsa deri bûse-gâh-ı Ǿâlemiyân
Ki çarħ nâśiye-sâdır o âsitân üzre

17

Zehî saǾâdet-i Ǿužmâ ki sûķ-ı luŧfında
Ġarîķ-i sûd eĥibbâ Ǿadû ziyân üzre

18

Cihânı eyleye memnûn-ı ħân-ı mekrümeti
Degil nevâle-i iĥsânı imtinân üzre
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19

Kef-i kerîmi ile ŧabǾ-ı mekrümet-kârı
Düşürdi baĥre ħacâlet ĥicâb-ı kân üzre

20

Kemîne baħşiş-i hemyân-ı cûdı ħande ider
ǾUluvv-i himmet ile genc-i şâyegân üzre

21

Şükûfesi ola yâķût ü laǾl eger olsa
Nesîm-i luŧfı revân naħl-ı erġavân üzre

22

Ser-i hezâra ola ŧâs-ı âteşîn gül-i âl
Semûm u ķahrı vezân olsa gülsitân üzre

23

Seĥâb-ı emri ki tevǿemdir ebr-i nehyi ile
Ĥavâle eyleyeli yaħşı vü yamân üzre

24

Ĥadîķa-i emeli sebz ü ĥurrem aĥibbânıñ
Riyâż-ı kâm-ı Ǿadû dem-be-dem ziyân üzre

25

İderdi ķubbe-i gerdûnı bâz-gûne-nümâ
Düşeydi sâye-i temkîni âsumân üzre

26

Sipihri kevkebe-i ķadr ü şânı baśdırdı
Tehemten itdi sefer śanki heft-ħân üzre

27

Eger Ǿâdet-i eżdâdı Ǿadli menǾ itse
Nigâh-bân ola şîr âhû-yı zamân üzre

28

Ocaġına śu ķodı dûd-ı âha yoķ imkân
Yaśaġı seyl-i revân olalı duħân üzre

29

Zemîn tezelzül-i âşûbdan emîn oldı
Zamân maǾdeletinde cihân emân üzre

30

Anıñ ki oldı zamânında bir dilim nânı
Olur ķıyâmete dek Ǿayş-ı câvidân üzre

31

Olurdı hem-ser-i şehbâz evc-i ĥıfžında
Ĥimâyet eylese güncişk-i nâtüvân üzre

32

Göreydi rûz-ı veġâ Rüstemâne peykârın
Olurdı teng cihân Sâm u Ķahramân üzre

33

ǾAdûyı çignedüp aldı keşân keşân Saķızı
Ġazâ-yı ekber idüp baĥr-i bî-kerân üzre

34

Tamâm zelzele-nâk itdi kâfiristânı
Hücûm-ı tefriķa-dâd oldı düşmenân üzre
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35

Vücûd-ı düşmeni şemşîri itdi ħûn-âlûd
Ser-i bürîde-i ħaśmı diküp sinân üzre

36

Sipihre eyledi âvîze tîġını gûyâ
Ķuruldı bir pül-i nev-cûdı kehkeşân üzre

37

Seferden eyledi Ǿavdet süm-i semendi nola
Baśarsa aŧlas ü zer-beft ü perniyân üzre

38

Ķudûmı virdi şeref yümn ile Sitanbûla
O şâh-bâz gelüp ķondı âşiyân üzre

39

Śalâĥ-ı śulĥ ile ıślâĥ-ı beyn idüp oldı
Ŧaraf ŧaraf yine elçiler armaġan üzre

40

Ne söylesem yaraşur gûne gûne vaśfında
Sezâ ne dirsem o düstûr-ı nüktedân üzre

41

Yegâne fâris-i devrân ki śubĥ-gâh-ı şikâr
Süvâr olunca semend-i sebük-Ǿinân üzre

42

Cihânı ŧayy ide vaķt-i ŧulûǾ ħurşîdiñ
Żiyâsı düşmeden ol eblaķ-ı cihân üzre

43

Kemâl-i nâzla raķśân cilve-rîz olsa
Ħırâm-ı Ǿişve ĥarâm ola dilberân üzre

44

Varırdı maġribe maşrıķdan evvelîn ķademe
Şitâb-ı sürǾatini olsañ imtiĥân üzre

45

ǾAle'ś-śabâĥ ŧulûǾ itdi âfitâb śanur
Gören o dâveri ol eşheb-i revân üzre

46

Vezîr-i dâd-penâhâ sipihr-dergâhâ
Eyâ ķudûmı şeref-baħş her mekân üzre

47

Ferişte-zât o memdûĥ-ı ins ü cânsın kim
Sitâyişiñ eger emr olsa şâǾirân üzre

48

Kifâyet eylemeye levĥ-i zer-nigâr-ı felek
ǾUŧarid itse raķam defter-i beyân üzre

49

Sevâd-ı nažmım ola tûtiyâ-yı çeşm-i ķabûl
Nigâh-ı luŧfuñ olursa bu dâstân üzre

50

Ümîd odur ki idem gûne gûne evśâfıñ
Eger icâzetiñ olursa baş u cân üzre
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51

Bu ħâk-sârı şeref-yâb-ı iltifât eyle
Hümâ tenezzül ider dirler üstüħân üzre

52

Ķapuñda rütbeler iĥrâz eyleyem giderek
Ķadem ķadem çıkılur çünki nerdübân üzre

53

Riyâż-ı vaśf-ı cemîliñde bülbül-i nuŧķum
Bu şiǾri itdi beyân śu gibi Ǿayân üzre

54

Ķabâ-yı nâz münâsib o dilsitân üzre
Ki nâz-ı ĥüsn-i digerdir o ĥüsn-i ân üzre

55

Ķızardı ruħları śahbâdan âl âl oldı
ǾAceb mi eylese mestâne ķanı ķan üzre

56

Kemer gibi nice mümkindir almaķ âġûşa
Ķılı yararken o ħançer o mû-miyân üzre

57

O ġonca-leb ruħ-ı zerdim görüp tebessüm ider
Belî meŝeldir olur ħande zaǾferân üzre

58

Şekîb ü śabrımı yaġmaladı śaf-ı müjgân
Dirîġ itdi ĥarâmî o kârvân üzre

59

Sirişk-i germ odur kim düşünce aħker ola
Kemîne ķaŧresi her dâġ-ı ħûn-feşân üzre

60

Nažîm ĥaķ bu ki cân-bâz-ı kilk-i çûpîn-pâ
Hünerler eyledi icrâ bu rîsmân üzre

61

DuǾâya başla ħulûś üzre ħatm idüp süħanı
Sükût mührini ur vaķtidir dehân üzre

62

Hemîşe tâ ki açup bâl ü per saǾâdet ile
Hümâ-yı śulĥ śala sâyesin cihân üzre

63

Cihâniyân olalar sâyebân-ı Ǿadlinde
O âśafıñ şeb ü rûz emn ile emân üzre

64

Ola ķıyâmete dek ħânedânı âbâdân
Ħudâ muǾammer ide śadr-ı Ǿizz ü şân üzre

65

Dü-çeşmine gele mîl-i Ǿadem ilâhî râst
O kim ide nažar-ı kec o ħânedân üzre

66

ǾUluvv-i ķadr ile olduķça ĥurrem u ħandân
Ĥasûd-ı câhı ola dem-be-dem fiġân üzre
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67

Kemân-ı ķaśdınıñ olsun ħadeng-i dil-dûzı
Ħalîde dîde-i aǾdâ-yı bed-gümân üzre

77 Ķaśîde-i Beççe LaǾlî-zâde Efendi92
(T: 85b, R: 80a, A: 153a) (FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
ǾÂşıķâne naġmelerle dem-be-dem nev-rûzda
Hep nevâdır ķavl-i Ǿuşşâķ-ı ǾAcem nev-rûzda
2

Tûġ-ı şâhîsin çıķardı bâġa sulŧân-ı bahâr
Lâle dikdi cünd-i ezhâra Ǿalem nev-rûzda

3

Bülbüli itdi demâġ-âşüfte bûy-ı nev-bahâr
Gülleri açdı nesîm-i śubĥ-dem nev-rûzda

4

Ǿİşret-âbâd-ı çemende oldı ezhâra śalâ
Her gül ü lâle olup bir câm-ı Cem nev-rûzda

5

Neşr idüp bûy-ı buħûr-ı Meryem'i bâd-ı śabâ
Eyledi gökde Mesîĥâ anı şemm nev-rûzda

6

ǾAnberîn zülf-i dü-tâ yâriñ ruħından gûyiyâ
Śaçlı sünbüldür açıldı ħam-be-ħam nev-rûzda

7

ǾAndelîb-i ħoş-nevâ oldı yine ŧabǾ-ı Nažîm
Diñlesün ol gül-Ǿizâr ü ġonca-fem nev-rûzda

8

Mažhar-ı gûş-ı ķabûl itse nola bu nažmımı
Pür-hünerdir kâmil-i Ǿâlî-himem nev-rûzda

9

Ĥažret-i Ǿallâme LaǾlî-zâde kim Ǿarż itmege
Eyledi ħâmem bu taķvîmi raķam nev-rûzda

10

Gûş idüp gül-ġonca-veş çâk-ı girîbân eylesün
Bülbül-i dil vaśfın itdikçe naġam nev-rûzda

11

Şâħlar śalsa nola naħl-ı çemen-zâr-ı süħan
Bâġ-ı medĥinde yine urdum ķalem nev-rûzda

12

Ĥamdülillâh ey Muĥammed-ism maĥmûdü'l-ħıśâl
Maĥmidet-ħânıñ benim hem Ǿîd ü hem nev-rûzda

78 (T: 138b, H: 81b, R: 130a, A: 56b)
(FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
Baĥr-i maǾnâdan yine bismillah ey kilk-i siyâh
Gevher-efşân-ı beyân ol nev-be-nev eyle şinâh
92

Başlık, A nüshasından alınmıştır.
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2

Cûş-ı deryâ-yı süħan göstersün emvâc-ı süŧûr
Böyle esdikçe nesîm-i feyż-i Bârî gâh gâh

3

Gülşen-i endîşede neşv ü nemâ-yı feyż ile
Mîve-i maǾnâ nihâl-i ķaddiñi itsün dü-tâh

4

Ĥırz-ı cân vird-i zebân eyle diliñden düşmesün
Vaśf-ı pâk-i ħırķa-i ķuŧb-ı risâlet ħân-ķâh

5

Ol mübârek ħırķa kim her pûşiş-i zerd ü zeng
Dâġ dâġ-ı reşkidir śubĥ u mesâ ħurşîd ü mâh

6

Dest-i ħayyâŧında dirdim lâyıķ olsa medĥine
Sûzeni müjgân-ı ĥavrâ riştesi nûr-ı nigâh

7

Ŧavķ-ı ceyb-i pâki reşk-i śad-hilâl-i Ǿîddir
Âstîni âb-yâr-ı ravża-i ĥikmet-miyâh

8

Cebhe-sây olsa nola aǾlâ vü ednâ dem-be-dem
Gûşe-i dâmânıdır şâh u gedâya bûse-gâh

9

Neşr-i bûy-ı feyż ider śad-pûşiş-i zertârdan
Nûr-ı žâhirdir verâ-yı perdeden bî-iştibâh

10

Ol muǾaŧŧar ħırķa kim almış şemîminden naśîb
Yâdigâr-ı ĥażret-i Veys ol Ǿabîr-efşân külâh

11

Ħırķa-i şâh-ı rusül kim olsalar şâyestedir
Ħâdimân-ı ħâdim-i dergâhı mîr ü pâdişâh

12

El-ĥased ĥaķķâ ne devletdir ki źüvvârı diye
Ħırķa-i faħr-i cihânıñ ĥâfıžı ŧâle beķâh

13

Bûy-ı cân-baħş-ı dil-âvîzi beni mest eyledi
Oldı müşg ü Ǿanber-i sârâ yanında ħâk-i râh

14

Vaśfı mümkün mi meger ol ħırķa-i pâkîzeniñ
Kim anı ber-dûş-ı Ǿizzet ide maĥbûb-ı İlâh

15

ĦilǾat-ârâ-yı nübüvvet tâc-dâr-ı ıśŧıfâ
Server-i levlâk-taħt u lî-maǾallâh-bârgâh

16

Mesned-efrûz-ı hüdâ ħatm-i rusül žıll-i Ħudâ
Pâdişâh-ı enbiyâ şâhen-şeh-i ümmet-sipâh

17

Nâzenîn-i ĥażret-i Ĥaķ raĥmeten li'l-Ǿâlemîn
Aĥmed-i mürsel şeh-i refref-serîr ü Ǿarş-câh
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18

Ol ħudâvend-i ħudâvendân ki ferrâş-ı deri
Yâ şehen-şâh-ı cihândır yâ şeh-i Ǿâlem-penâh

19

Ol şefîǾ-i rûz-ı maĥşer kim Ǿuśât-ı ümmete
Źâtıdır ĥaķķâ dü-Ǿâlemde şefîķ ü ħayr-ħâh

20

Dûstân-ı dûdmân-ı ķadri śâĥib-iķtidâr
Düşmenân-ı ħânedân-ı câhı ser-gerdân-ı çâh

21

Gülşen-i cûduñda çarħ-ı âsumân bir berg-i sebz
Ħırmen-i luŧfında ser-tâ-ser zemîn bir berg-i kâh

22

Ħırķa-pûş-ı tekye-gâh-ı Ǿaşķı merdân-ı Ħudâ
Dürd-nûş-ı derdi mestân-ı raĥîķ-i intibâh

23

Mîhmân-ı süfre-i fażl u nevâli ķudsiyân
Pâsbân-ı dergeh-i câh u celâli çarħ-ı dâh

24

Hem nübüvvet hem risâlet anda ħatm olduġına
Cân u dilden enbiyâ vü mürselîn oldı güvâh

25

Śayķal-i iǾcâz ile olmuş siyeh-tâb istemez
Tîġ-ı şerǾi ne fesân ne çarħ ne seng-i ķurâh

26

ǾArş-mesned-dâverâ dâdâr-ı ķudsî-leşkerâ
Ey ġubâr-ı dergehi kuĥl-i dü-çeşm-i mihr ü mâh

27

Olmasun pejmürde-i reddiñ ķabûl it yâ nebî
Gülşen-i iħlâś-ı dilden ķopdı bu sebzîn giyâh

28

Seng-i ŧaǾn-endâz olur seyr eyleyen keyfiyyetim
Ĥâśılı dâl itdi naħl-ı ķâmetim bâr-ı günâh

29

Pür-tef ü tâb eyledi bâd-ı hevâ-yı maǾśiyet
Olmada nâr-ı meǾâśî cân-güdâz-ı Ǿömr-kâh

30

Žulm-i śad-Ǿiśyân ile maǾmûre-i ķalbim ħarâb
Cürm-i pey-der-peyle aĥval-i dil-i zârım tebâh

31

ĦilǾat-i Ǿafvıñla mesrûr it Nažîm-i Ǿâcizi
Olmasun bî-çâre nîlî jende-pûş-ı derd-i âh

32

Śad-selâm olsun revân-ı pâkiñe leyl ü nehâr
Ol mübârek ħırķaya mâlîde olduķça cibâh

33

Ümmetiñ âzâd olup dâǿim iśâbetle ola
Düşmeniñ bend-i muśîbetde esîr-i âh u vâh
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79 Ķaśîde Berây-ı Vaśf-ı Muśŧafâ Pâşâ93
(T: 162a, H: 102b, R: 151a, A: 147b) (FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
Teşne câm-ı şiǾrime sâġar degil śahbâ bile
Sâġar u śahbâ degil sâķî-i müsteŝnâ bile

93

2

Lâübâlî şâǾirem kim vird ider eşǾârımı
Ser-be-ser ħalķ-ı cihân ser-tâ-ķadem dünyâ bile

3

Naķşına ĥayrân olup meşşâŧa-i endîşemiñ
Reşk ider rengînî-i elfâž ile maǾnâ bile

4

ŦabǾ-ı śâfım nûrdan âyînedir kim dem-be-dem
Ĥiśśe-yâb-ı feyż olur mihr-i cihân-ârâ bile

5

Źevķin idrâk itmeyüp feyż-i raĥîķ-i nažmımı
Bir gören maǾźûrdur keyf-i şarâb-ı nâb bile

6

ŞâǾir-i muǾciz-dem-i Rûmem ki görse şiǾrimi
Âferîn-ħânım ola Śâǿib gibi Rüknâ bile

7

Şâhid-i güftârımıñ ĥüsn ü cemâlin seyr iden
ǾÂşıķ-ı dîvâne-veş zencîrini der-pâ bile

8

Ġıbŧa eyler fikr-i bârîk-i ħayâl-i ŧabǾıma
Zülf-i ħûbân-ı Ŧırâz u Ħalluħ u Yaġmâ bile

9

Gevher-i ĥüsn-i beyân-ı maĥzen-i endîşemi
Bulsa zîb-i gûş ide ġılmân ile ĥavrâ bile

10

Oldı her saŧrım Ǿarûs-ı nažmıma zencîr-i zülf
Ħâbda seyr eylese Mecnûn ola Leylâ bile

11

Noķŧa-i ħâl-i Ǿiźâr-ı şâhid-i şiǾrim görüp
Tâb-ı reşk ile dil-i ħûbân ola pür-âbile

12

Görse müşgîn saŧr-ı nažmım el çeke zünnârdan
Zâhid-i śad-sâle-veş her bir büt-i tersâ bile

13

Ķuvvet-i ser-pençe-i şeh-bâz-ı nuŧķum gûş idüp
Ķâfda perrin döke śad-ħavf ile Ǿanķâ bile

14

Dûr-bîn-i kilk-i pâkim śâfdır ol deñli kim
Cây-ı maķśûdun görür baķdıķça nâ-bînâ bile

15

Nâz-perver şâǾir-i Ǿâlî-cenâbım kim ider
Ħâk-pây-i ŧabǾıma rû-mâl istiġnâ bile

Başlık, A nüshasından alınmıştır.
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16

ǾAndelîb-i nuŧķımı gûş eylese ħâmûş ola
Bülbül-i gûyâ degil ŧûŧî-i şekker-ħâ bile

17

Eşheb-i endîşemiñ bir ĥaddedir kim sürǾati
Edhem-i Ǿaķl-ı Felâŧûn olmaya hem-pâ bile

18

Ŧoldı nâmım ol ķadar âfâķa kim gûş eyleyüp
Olmada aĥsent-ħânım ĥażret-i Pâşâ bile

19

Âśaf-ı ħurşîd-rây-ı âsumân-ı serverî
Feyż-yâb-ı cûdıdır dünyâ vü mâ-fîhâ bile

20

Śaf-der-i vâlâ-güher kim tîġ-ı âteş-tâbınıñ
Dâġ-dâr-ı cevheri pervîn degil cevzâ bile

21

Cem-ĥaşem düstûr kim şâyeste çârûb olsa ger
Bezmine perr-i külâh-ı Sencer ü Dârâ bile

22

Muśŧafâ Pâşâ vezîr-i dâd-güster kim müdâm
Midĥatin ârâyiş-i evrâd ider aǾdâ bile

23

Ol ħıdîv-i źû-fünûn kim Ǿilm ü dânişde olur
Mülzem-i baĥŝi Felâŧûn Bû ǾAlî Sînâ bile

24

Ol ħudâvend-i hüner-perver ki ednâ fennidir
Semt-i eşǾâr-ı belîġ ü vâdî-i inşâ bile

25

Mehce-i sîmîn-nümâ-yı ŧâķ-ı iclâli hilâl
Ĥâcib-i dergâhı meh mihr-i cihân-ârâ bile

26

Rîze-seng-i âsitân-ı devleti çeşm-i nücûm
RifǾat-i eyvân-ı ķadri çarħdan vâlâ bile

27

Dûstân-ı ħânedân-ı rifǾati śad-şevķ ile
Meskenin çarħ-ı berînden ber-ter ü aǾlâ bile

28

Düşmenân-ı dûdmân-ı devleti śad-derd ile
Menzilin ķaǾr-ı zemînden esfel ü ednâ bile

29

Âşinâ-yı ķulzüm-i cûdı olaydı şermden
Maĥv olurdı heft-yem nüh-lücce-i ĥađrâ bile

30

Ķahramân-ı ķahrınıñ bir dem göreydi heybetin
Rengini taġyîr ide sâķî mey-i ĥamrâ bile

31

Bâġa bûy-ı micmer-i aħlâķını neşr eylese
Reşkden śad-çâk ola lâle gül-i raǾnâ bile
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32

Şâhid-i güftârına ĥayrân olup lâ-büdd olur
ǾÂşıķ-ı âyîne-dârı ŧûŧî-i gûyâ bile

33

Dest-i ĥıfžı sâye-endâz olsa bulmazdı ħalel
Düşse çâķ bâm-ı felekden sâġar-ı mînâ bile

34

Esb-rân olsa ġazâda teng ola meydânına
ǾArśa-i heycâ degil bu sâĥa-i pehnâ bile

35

Merĥabâ raħş-ı cihân-gerd-i serîü's-seyr kim
Eblaķ-ı endîşeden sürǾatde bî-pervâ bile

36

Ĥabbeźâ esb-i cihân-peymâ ki olmaķda müdâm
Śadmesinden pür-tezelzül kûh ile śaĥrâ bile

37

İtse gâhî tünd-reftâr ol semend-i tîz-gâm
Cünbişinden nerm ola pûlâd ile ħârâ bile

38

Mû-şikâfâ sîne-śâfâ âśafâ deryâ-kefâ
Ey yoluñda ħâk müşg ü Ǿanber-i sârâ bile

39

Sensin ol kim nûş iden âb-ı ĥayât-ı luŧfuñı
Kendüsin bezm-i fenâda pîr ise bernâ bile

40

Sensin ol kim gülşen-i Ǿadliñ olaldan sebz-i ter
Nâleden dem urmaz oldı bülbül-i şeydâ bile

41

Sensin ol kim bûstân-ı medĥiñe oldı revân
Böyle şiǾr-i âbdâr u dilkeş ü ġarrâ bile

42

Teşne-i śahbâ-yı laǾliñ kevŝer ü ĥavrâ bile
Pây-mâl-i serv-i ķaddiñ Sidre vü Ŧûbâ bile

43

Manśıb-ı ĥüsne ħaŧ-ı laǾliñ olup saŧr-ı berât
Ebruvânıñdan Ħudâ çekmiş aña ŧuġrâ bile

44

Derd-nâk-i Ǿârıżıñ her gül-Ǿiźâr ü ġonca-leb
Çâk çâk-i ķâmetiñ her ķâmet-i bâlâ bile

45

Dâġ-dâr-ı ħâl-i ruħsârıñ çemende lâleler
Dil-figâr-ı çeşm-i mestiñ nergis-i şehlâ bile

46

Ķaddiñe vâbestedir âşûb-ı rûz-ı rüstaħîz
Zülfüñe dil-bestedir śad-şûr u śad-ġavġâ bile

47

Her gören meftûn olur ĥüsn-i cemâl-i pâkiñi
Maĥv-ı dîdârıñ seniñ âyîne-i hem-tâ bile
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48

Senden ayrılmaz göñül her ķande olsañ dïstum
Sâye-veş yanıñcadır lâ-büd Nažîm-âsâ bile

49

Başla ey ħâme duǾâya gerçi kim leb-teşnedir
Çeşme-sâr-ı feyżiñe cûlar degil deryâ bile

50

Bir duǾâ ķıl kim ħulûś-ı ķalb ile âmîn diye
ǾArş-ı aǾlâda melâǿik çarħda ǾÎsâ bile

51

Tâ ki erbâb-ı diliñ dillerde olup dâstân
Źikr ola âŝârı her meclisde âb u tâb ile

52

Eyleyüp tevfîķini dâǿim refîķ-i devleti
Ķande olsa Ǿavn ü luŧf-ı ĥażret-i Mevlâ bile

53

Śadr-ı eyvân-ı saǾâdetde olup mesned-nişîn
Âsitânın ħâlķ-ı Ǿâlem maķśad-ı aķśâ bile

80 NaǾt-ı Şerîf Be-Ĥarfi'l-Yâ94
(T: 119a, H: 63b, R: 111b, A: 60a) (FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
Ħâŧırım âzâr-ı ŧaǾn-ı düşmen efkâr eyledi
Telħî-i düşnâm-ı aǾdâ cânıma kâr eyledi

94

2

Şâhid-i ħalvet-serâ-yı baħtımıñ gerdûn-ı dûn
Śubĥ-ı rûyında ser-i zülfün şeb-i târ eyledi

3

Ravża-i baħtım giriftâr-ı ħazân-ı yeǿs idüp
Bâġ-ı kâm-ı düşmeni pür-zîb-i ezhâr eyledi

4

Eyleyüp ârâyiş-i destâr-ı ĥâsid ġoncayı
Bülbül-i cânı figârı ħançer-i ĥâr eyledi

5

VażǾ-ı nâ-sâzın temâşâ eyle kim ehl-i dili
Her leǿîmiñ çeşmine bî-dâdla ħâr eyledi

6

İtdi hem śad-žulm ile maǾmûre-i ķalbim ħarâb
Dest-i bî-dâdın yine hem aña miǾmâr eyledi

7

Nâz ider biñ vażǾ ile bir devr-i nâ-hemvârda
İmtinân-ı çarħ cân-ı zârı bîzâr eyledi

8

Sürħî-i reng-i şafaķ śanma felek ehl-i dile
Çeşm-i mihr ü mâhı câdû-yı ciger-ħâr eyledi

9

Âb-ı rûyın dökdi encüm śanma ħurşîdi bu şeb
Ġayb idüp gerdûn şikest-i şîşe-i Ǿâr eyledi

Başlık, H nüshasından alınmıştır.
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10

Şaħś-ı himmet ħaste düşdükde ŧabîb-i rûzgâr
Şerbet-i merg ile tedbîr itdi tîmâr eyledi

11

Âh elinden kâtib-i dîvân-serâ-yı dehriñ âh
Kim berât-ı şevķime ħaŧ çekdi ŧûmâr eyledi

12

Bezm-i maķśûdum ne bir vaķt oldı germiyyet-peźîr
Câm-ı ümîdim ne bir dem geldi ser-şâr eyledi

13

ŦâliǾ-i baħtım sitârem gûşişim oldı hebâ
Gerdiş-i devrân beni her demde nâ-çâr eyledi

14

Ġonca-âsâ göñlümi pür-ħûn idüp śad-cevr ile
Lâle-âsâ baġrımı pür-dâġ-ı âzâr eyledi

15

Maĥmil-i tende metâǾ-ı śabrıma virdi fenâ
Kâr-bân-ı Ǿaķlımı gerçi sebük-bâr eyledi

16

Çeşmimi fevvâre-i pergâle-i ħûn-ı derûn
Cismimi faśl-ı gül-i ĥırmâna gül-zâr eyledi

17

Gâh bezm-i ĥasrete pervâne-i pür-sûħte
Gâh dâm-ı ĥasrete murġ-ı giriftâr eyledi

18

Ħâŧır-ı maĥzûnumı bir laĥža mesrûr itmedi
Muttaśıl câna cefâ vü cevr-i bisyâr eyledi

19

Cismimi pür-sûziş-i nâle ney-i bezm-i cünûn
Cânımı mıżrâb-ı sâz-ı miĥnete târ eyledi

20

Eşk-i elem cedvel itdi ķâmet-i ħam-geştemi
Śafĥa-i derd ü ġama mânend-i pergâr eyledi

21

Meclis-i âmâlde telħ eyleyüp Ǿayşım müdâm
Sâġar-ı iķbâlimi lebrîz-i idbâr eyledi

22

Gül-sitân-ı ârzûdan dem-be-dem gül yerine
Nev-be-nev dâġ-ı serimden zîb-i destâr eyledi

23

Gâh bîmâr-ı elem geh gûşe-gîr-i derd ü ġam
İtdügi cevri dil-i şeydâya tekrâr eyledi

24

Dem-be-dem ĥarf-i niyâz ile leb-i kâm-ı dili
Bûse-çîni dâmen-i eşħâś u eşrâr eyledi

25

Naħl-ı sâmânım olur mı mîve-dâr-ı ârzû
Śarśar-ı ġam kim bu gülşende nigûn-sâr eyledi
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26

Benden ögrensün sükûn u śabrı bî-ârâm olan
Mânî-i devrân beni taśvîr-i dîvâr eyledi

27

Žulmet-i yeǿs-i sitemle kevkeb-i ümmîdimi
Rîze-seng-i şâh-râh-ı şehr ü bâzâr eyledi

28

Pîş-i çeşmimle çemen-zâr-ı neşâŧ u Ǿişretiñ
Nev-demîde her giyâhın nîşter-vâr eyledi

29

Ne murâdımca baña bir vażǾ gösterdi daħi
Vefķ-ı maķśûd üzre ne bir devr-i hemvâr eyledi

30

Ol ķadar meǿyûs itdi ġamda kim devrân beni
ǾÂlem-i şâdîde olsam da ŧaleb-kâr eyledi

31

Ħâb-ı şâm-ı ġuśśadan açdıķça baħtım çeşmini
Śubĥ-ı ġam ruħsâre-i endûde bî-dâr eyledi

32

İtdi zehrin nevk-i sehm-i ġam dil-i şeydâya kâr
Beñzer ol tîre dehân-ı mârı sûfâr eyledi

33

İtmemişdir bî-dilâna saħtî-i hicrân-ı yâr
Ol cefâlar kim dile bu çarħ-ı ġaddâr eyledi

34

Zaħm-ı tîr-i cevrini çarħıñ dil-i dîvâneye
Ne müje ne ġamze ne ol çeşm-i Ǿayyâr eyledi

35

Şimdi hem bir şûĥuñ itdi bend-i Ǿaşķında esîr
Hem yine ol âfeti hem-bezm-i aġyâr eyledi

36

Dilleri pâ-beste-i zencîr-i zülf itdi o şûĥ
Ehl-i İslâm'ı esîr-i bend-i zünnâr eyledi

37

Mülk-i śabrı eyleyüp ġâret ħaŧ-ı müşgîn ile
Şâh-ı Ǿaķlı bend-i zülf-i Ǿanberîn-târ eyledi

38

İtdi pinhân dîde-i uşşâķdan mâh-ı ruħı
Çekdi ebr-i gîsûvânın sedd-i enžâr eyledi

39

ǾÂrıżında ŧurra-i ħam-der-ħamın tezyîn idüp
ǾAnberîn ĥâl-i sipâhın zîb-i ruħsâr eyledi

40

Ġamze lebrîz-i tebessüm Ǿişve-çîn dest-i nigeh
Şîve-kârım cünbiş-i nâz ile reftâr eyledi

41

Ĥüsnüne mirǿât-ı dil tekrâr olurken cilve-gâh
Feyż-i Ǿaşķ-ı faħr-i Ǿâlem Ǿarż-ı dîdâr eyledi
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42

Hâdî-i râh-ı hüdâ kim rûz u şeb erbâb-ı dil
NaǾtını ârâyiş-i evrâd u eźkâr eyledi

43

Pîşvâ-yı enbiyâ kim ħâk-i pâk-i dergehin
Kuĥl-i rûĥ-efzâ-yı çeşm-i cân-ı aĥrâr eyledi

44

Reh-nümâ-yı leşker-i İslâm kim Ĥaķ źâtını
Kârvân-ı şâh-râh-ı dîne sâlâr eyledi

45

Nâzenîn-i her dü-Ǿâlem kim Ħudâ-yı lem-yezel
Enbiyâya ķadr ile ser-ħayl ü serdâr eyledi

46

Nûr-baħş-ı cebhe îmân-ı ĥabîbullâh kim
Ĥaķ cenâbın levĥa-i fihrist-i ebrâr eyledi

47

Şehriyâr-ı ķâbe ķavseyn Aĥmed-i Muħtâr kim
ŞerǾini pîrâye-bend-i çarħ-ı devvâr eyledi

48

Ħüsrev-i levlâk-efser pâdişâh-ı nâm-ver
Kim gedâsın ħıdmet-i naǾta sezâ-vâr eyledi

49

Pâdişâh-ı Ǿarş-mesned kim muŧîǾ-i şerǾini
Râh-ı teslîm ü rıżâda nîk-kirdâr eyledi

50

Mihr-i gerdûn-ı nübüvvet mâh-ı burc-ı mekrümet
Kim fürûġ-ı Ǿadli dehri ġarķ-ı envâr eyledi

51

Źât-ı yektâsın ruħ-ı taķvâya ķıldı ķıble-gâh
ŦabǾ-ı vâlâsın Ǿayâr-ı zühde miǾyâr eyledi

52

Şebnem-i maķśûdumı rûy-ı gül-i kâma Ǿaraķ
Ķaŧre-i ümmîdimi deryâ-yı zeħħâr eyledi

53

ŞemǾ-i bezm-i ârzû itdi şerâr-ı şevķimi
Źerre-i nâ-çîzi bir ħurşîd-i nevvâr eyledi

54

Rîziş-i yârân-ı âmâlim dür-i baĥr-i neşâŧ
Reşĥa-i nîsân-ı iķbâlim güher-bâr eyledi

55

Ŧûŧî-i ħoş-lehce-i âyîne-i elŧâfıdır
MuǾcizâtın cân u dilden ol ki iķrâr eyledi

56

Bülbül-i mecrûĥ ħâr-ı ķahrı oldı źâtını
Gülşen-i peyġamberîde ol ki inkâr eyledi

57

Feyż-yâb-ı bûy-ı ħulķıdır ŝenâsında o kim
Kâkül-i endîşesin pür-çîn-i efkâr eyledi
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58

Daħlini ķaldırdı emrâżıñ ŧabâyiǾden hemân
Ĥâžıķ-ı ĥıfžı o bîmârın ki tîmâr eyledi

59

Ħüsrev ü ümmet-sipâhâ şâh-ı refref-dergehâ
Ey ki Ĥaķ źâtıñ şefîǾ-i her güneh-kâr eyledi

60

Yâ Resûlallâh devâ-sâz ol şefâǾatle meded
Renc-i Ǿiśyân kim dil-i şeydâyı bîmâr eyledi

61

Sensin ol kim yâ Resûlallâh vücûduñ fażl-ı Ĥaķ
Gevher-i gencîne-i Ǿirfân u esrâr eyledi

62

Sensin ol kim yâ ĥabîballâh fürûġ-ı feyż ile
Nûr-ı naǾtıñ ŧabǾımı ħurşîd-miķdâr eyledi

63

Sensin ol kim yâ nebiyyallâh reh-i evśâfıña
Hindû-yı ħâmem der-i iħlâśın îŝâr eyledi

64

Sensin ol kim yâ Resûlallâh yümn-i midĥatiñ
Her kelâmım ŧaǾne-dâd-ı dürr-i şeh-vâr eyledi

65

Sensin ol kim yâ ĥabîballâh resm-i naǾtıñı
Mânî-i dil reşk-i naķş-ı çîn ü Ferħâr eyledi

66

Sensin ol kim yâ Nebiyyallâh bahâristân-ı ŧabǾ
Feyż-i medĥiñle seniñ ezhârın ižhâr eyledi

67

Çoķ zamândır rûze-dâr-ı vaśfıñ olmışdı Nažîm
Ĥamdülillâh süfre-i naǾtıñda ifŧâr eyledi

68

Geldi hengâm-ı duǾâ ħâmûş ħâmûş ey göñül
Ħâme-i güstâħ-gû tekŝîr-i güftâr eyledi

69

Tâ ki ĥâlin ehl-i dil geh şevķ ile iǾlâm idüp
Geh şikâyet-gûne eşǾâr ile işǾâr eyledi

70

Rûĥına her ân her bâr olsun o şâhıñ selâm
Kim bize elŧâfını her ân ü her bâr eyledi

71

Ümmetin tâ-ĥaşr itsün bâb-ı şerǾinde muķîm
Çâr-yârin ol şehen-şâha o kim yâr eyledi

81 NaǾt-ı Şerîf Be-Ĥarfi'l-Yâ95
(T: 120b, H: 62b, R: 113b, A: 66a) (FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün)
1
Ey gülistân-ı yaķîniñ ķadi naħl-i semeni
Bâġ-ı ķurbıñ gül-i bî-ħâr-ı ĥaķîķat çemeni
95

Başlık, H nüshasından alınmıştır.
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2

Ene efśaĥ kelimât şekeristân-ı kemâl
Mıśr-ı Ǿilm ü ĥikemiñ ŧûŧî-i şekker-şikeni

3

Zinde-i nuŧķ-ı revân-baħşı dil-i Ĥıżr u Mesîĥ
Cevher-i cân süħanı rûĥ-ı mücerred deheni

4

Dergeh-i rifǾatiniñ ħâdimi dervîş ile şâh
Maŧbaħ-ı Ǿizzetiniñ sâǿili muĥtâc u ġanî

5

ǾÂlem-i Ǿaşķınıñ âvâresi ĥalķ-ı dü-cihân
Bî-sütûn-ı ġamınıñ Ǿâlemiyân Kûh-keni

6

Kevni ġarķ eyledi envâr tecellî idicek
ŞemǾ-i źâtıyla müşerref ĥarem-i Źü'l-mineni

7

Evvelîn śadme-i pür-zûr-ı žuhûrı o şehiñ
Ħâk-sâr itdi nice deyr ü büt-i Berhemeni

8

Eŝer-i bâriķa-i neyyir-i şerǾiyle henûz
Ber-ŧaraf itmededir žulmet-i şûr u fiteni

9

Meclis-efrûz-ı nübüvvet o şehiñ ŧalǾatidir
ŞemǾ-i cemǾ-i rusül olsa nola vech-i ĥaseni

10

Bâm-ı iclâliniñ âvîzesi ħurşîd ü ķamer
Rîze-seng-i reh-i iķbâli Süheyl-i Yemenî

11

Kârvân-ı ġamına üştür-i eflâk-ı ķaŧâr
Sârbân-ı ķâfile Ǿaşķına Veysü'l-Ķarenî

12

Enbiyâ bezm-i çerâġ-ı ruħınuñ ħuddâmı
ŞemǾ-i dîdârınıñ ervâĥ-ı rusül encümeni

13

Ķıldı tesħîr Süleymânları mühr-i şerǾi
Gerçi râm itdi Süleymân nebî ehremeni

14

Sûziş-i âteş-i mihr ile dil-i lâlede dâġ
Ħâriş-i Ǿaşķı ile çâk gülüñ pîreheni

15

Naħl-i bostân-ı ezel serv-i gülistân-ı ebed
Gülbün-i maǾrifet ü Ǿilm-i ledün nârveni

16

Semen-i bâġçe-i ķadri nücûm-ı raħşân
Mihr-i enver gül-i nesrîni ķamer nestereni

17

ǾUnśur-ı pâkini Ĥaķ cevher-i cândan itmiş
Yed-i ķudretle ki tertîb olundı bedeni
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18

Böyle olmazdı derûn sûħte vü dâġ-be-dil
Mihr ü meh olmasa pervâne-i şemǾ-i legeni

19

Yüz süren dergehine müdbir ise muķbil olur
Olmaz ol gülşen-i nâdîde-ħazânıñ dikeni

20

Feyż alan ħâk-i der-i pâk-i Ǿıŧr-nâkinden
Ne Ǿaceb almasa bir ĥabbeye müşg-i Ħuteni

21

Ĥükm-i zencîr-i şeh-i Ǿaşķına baş egmeyeniñ
Dest-i cellâd-ı ķażâ ile çekilsün reseni

22

Ĥasret-i ħâk-i ser-i kûyı ile cân vireniñ
Sidre tâbûtı ola ĥulle-i cennet kefeni

23

Menzili ķaǾr-ı zemîn-i Ǿadem olsun Yâ Rab
Reh-i Ǿaşķında fedâ itmez o kim cân u teni

24

Meyl-i ser-tîz-i sinân-ı sipeh-i rezminden
Kûr ola maĥşere dek düşmeni kec-bîn ü denî

25

İde Ĥaķ menzil-i bâlâsını zindân-ı belâ
Düşmeni câh-ı mekân eyleye çâh-ı miĥeni

26

Hevl-i maĥşerden ola cây-ı penâhım umarım
ǾAlem-i şefķatiniñ sâye-i raĥmet-figeni

27

Rişte-i nažma çeken dürr-i leǿâl-i vaśfın
Çarħ Ǿarż itse ķabûl itmeye Ǿaķd-i pereni

28

Şevķ-i naǾtıyla olur vaśfını tekrâr ideniñ
Ŧûŧî-i câma seniñ ķand-i mükerrer süħanı

29

Oldı şîrîn süħanım vaśf-ı lebinde o ķadar
Ki meźâķ ehli ferâmûş ide ķand ü lebeni

30

Silk-i evśâfına şâyeste degil biñde biri
Pest iderken süħanım ķıymet-i dürr-i ǾAdeni

31

Germ-reftâr olamaz bâdiye-i medĥinde
Edhem-i kilk-i ter itse ne ķadar ķaŧre-zenî

32

Ĥarem-i ravżasına ferş idebilsem yüzümi
Bir daħi añmayayım cennet olursa vaŧanı

33

ǾÎd idüp cânım o dergâhına ķurbân ideyim
ǾAceb ol vaķt-i śafâ ol dem-i fîrûz ķanı

Yahyâ Nazîm Divanı • 333

34

Ĥarem-i kûyuña müştâķ Nažîm-i zârım
Ya nebî ķurb-ı civârında ķabûl eyle beni

35

Dü-cihânda ola merdûd siyeh-rû ide Ĥaķ
Seni biñ cân ile ey nûr-ı Ħudâ sevmeyeni

36

Ceźbe-i Yûsuf-ı vaślıñ umarım çekdirmez
Çeşm-i YaǾķûb-ı dile miĥnet-i beytü'l-ĥazeni

37

Seyr idenler nola dîdârıñı sîr olmasalar
Ey nemek-dân-ı ser-i ħân-ı melâĥat źeķanı

38

Olmamışken dü-serâ cilve-nümâ ĥazret-i Ĥaķ
Ey şeh-i kevn ü mekân maĥrem idinmişdi seni

39

Naķd-i cân ile nola ben de ħarîdâr olsam
Ey metâǾ-ı ġamınıñ genc-i dü-Ǿâlem ŝemeni

40

Kârvân-ı ümem itdikçe güźer-gâh-ı vücûd
Nev-be-nev ketm-i Ǿademden bu ribâŧ-ı küheni

41

Çekile ravżaña tâ-ĥaşr ķaŧâr-ı śalavât
Ķâfile ķâfile ey şâh-süvâr-ı medenî

82 (T: 78a, R: 73a, A: 123a) (MefǾûlü FâǾilâtün MefǾûlü FâǾilâtün)
1
Dehriñ şeh-i hümâ-fer sulŧân-ı kâmrânı
Ħân Aĥmed-i mužaffer śâĥib-ķırân-ı ŝânî
2

Keyħüsrev-i cüvân-baħt Efrâsiyâb-ı Cem-taħt
Eyler hücûmı dil-saħt Hûşenk ü Ķahramânı

3

Dâdâr-ı dâd-perver Dârâ-şükûh u leşker
İskendere berâber der-bân-ı âsitânı

4

Şâh-ı sipihr-eyvân şâhen-şeh-i cihân-bân
Ħâk-i derinde Keyvân bir zengî pâsbânı

5

Kâr-âgehi Ǿibâdıñ sulŧânı her bilâdıñ
Evreng-i Ǿadl ü dâdıñ ĥâķân-ı kâr-dânı

6

Maĥkûmı ħalķ-ı Ǿâlem Rûm u ǾArab ǾAcem hem
Şevketle reǿy-i aǾžam Hindû-yı pîl-bânı

7

Ħurşîd ü meh mehârı heft-âsumân ķaŧârı
Çarħ-ı berîne sârî fermân-ı sârbânı

8

Ħâdim derinde Cemşîd çengî-i bezmi nâhîd
Śad zîb ü ferle ħurşîd ŧâvus-ı gülsitânı
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9

Şâh-ı sipâh-perver şâhen-şeh-i mužaffer
Saķf-ı semâya hem-ser ŧâķ-ı evŧâķ-ı şânı

10

Fermân-beri Ferîdûn maĥkûmı rubǾ-ı meskûn
Ordusı içre gerdûn bir çetr-i âsmânî

11

Mehce meh-i münevver gülmîħ-ı çetri aħter
Zer-şemse şems-i enver her lemǾa rîsmânı

12

ǾAvn-i Ħudâ penâhı fetĥ ü žafer sipâhı
Nuśret refîķ ü râhı tevfîķ sâye-bânı

13

Hâdî reh-i śavâba hem-vâre şeyħ u şâba
Mažlûm-ı dil-ħarâba miǾmâr-ı Ǿadli bânî

14

Devri sürûra bâdî der-beste nâ-murâdı
Dillerde şevķ u şâdî ħâŧırda şâd-mânî

15

Ķalmaz telefle ħâlî naķdîne-i kemâli
Yek baħşiş-i nevâli śad-genc-i şâyegânî

16

Hengâm-ı luŧf u iĥsân eyler o şâh-ı devrân
Hem-rütbe-i Süleymân bir mûr-ı nâtüvânî

17

Ħurşîd-i zer külâhı eflâk bârgâhı
Her rîze-seng-i râhı bir kevkeb-i yemânî

18

ǾAhdinde ħalķ ħoş-ĥâl dâǿim müyesser âmâl
Rehvâr-ı Ǿizz ü iķbâl her demde zîr-i rânı

19

Genc-i kerem küşâde iki eli Ǿaŧâda
Ser-çeşme-i seħâda bir lûle her benânı

20

Ħân-ı nevâli ĥâlâ dehre simâŧ-ı yaġma
Ħalķ-ı cihân ser-â-pâ hep rîze-çîn-i nânı

21

Şerĥ idemez kemâlin vaśf idemez cemâlin
Derk idemez celâlin Ǿallâme-i Revânî

22

Gerd-i rehi muǾanber hem-bûy-ı müşg-i ezfer
Ħâk-i deri ser-â-ser çün kuĥl-i İsfaĥânî

23

Ķaśr-ı celâli ĥaķķâ olmış refîǾ ü vâlâ
Anıñ sipihr-i mînâ nüh-pâye nerdübânı

24

Devrinde pây-der-gil her vech ile esâfil
Pâ-mâldir erâzil bed-ĥâldir edânî
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25

Sulŧân-ı ĥıfžı bir an eżdâda itse fermân
Tâ-ĥaşr iderdi şîrân âhûlara şübânı

26

Mümtâz her hünerde meşhûr baĥr u berde
Şemşîr belde serde tâc-ı zer-i keyânî

27

Şehzâde-i cihân-bân Ħân Aĥmed-i hüner-dân
Ġâzî ħıdîv-i devrân Ǿaśrıñ ħudâygânı

28

Ol ħusrev ü tüvânger derbân-ı ķaśrı ķayśer
Bir sâǿile baġışlar maĥśûl-i baĥr ü kânı

29

Ol pâdişâh-ı śaf-der ġâzî şeh-i mužaffer
Taĥsîn-i rezmi eyler śaf-beste ķudsiyânı

30

Ol şehsüvâr-ı ġâzî dehriñ o yekketâzı
İtdikçe nîze-bâzî ķanlar döker sinânı

31

Bir ĥamlede o śaf-der çarħ-ı felekde eyler
Rûzı şikeste yer yer zencir-i kehkeşânı

32

İtdikçe cenge âġâz ol śaf-der-i ser-efrâz
Olur ķaderle hem-sâz tîr-i ķażâ-resânı

33

Ķılmış o serveri Ĥaķ nuśretlere muvaffaķ
Rüstem olursa elyaķ bezminde ķıśśa-ħânı

34

Olduķça ol kerem-ver dehre simâŧ-güster
ǾÂlem olur ser-â-ser el-ĥamd-ħân-ı ħânı

35

Alsa kemendi deste eyler hümâyı beste
Gürzi ider şikeste çaķ farķ-ı ferķadânı

36

Şîrâne ĥarb ü cengi ĥayrân ider pelengi
Tîr-i ķader ħadengi ķavs-ı ķażâ kemânı

37

NaŧǾ-ı veġâda bi'ź-źât sürse çü Pîl-ten ât
Ferzâne ide şeh-mât aǾdâ-yı bed-gümânı

38

Mânend-i Rüstem ü Zâl ķıldı Ǿadûyı pâ-mâl
Ķaddin ħam itdi kûpâl ħurd oldı üstüħânı

39

Tedbîrde müsellem teslîm-i tîġı Ǿâlem
Tafśîl-i ĥâl-i Rüstem icmâl-i dâstânı

40

Tevfîķ şemǾ-i bezmi nuśret livâ-yı Ǿazmi
Ĥayrân-ı naķş-ı rezmi Ǿaķl-ı hezâr-Mânî
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41

Rumĥı olup ser-â-pâ rengîn-i ħûn-ı aǾdâ
Gösterdi bâġ-ı heycâ bir naħl-ı erġavânı

42

Virdi Ǿadûya şîven ķaŧǾ oldı Ǿırķ-ı düşmen
Tîġ-ı sitîz olaldan vâbeste-i miyânı

43

Beñzi śarardı gûyâ ayvaya döndi ĥâlâ
Reng-i şikest-i aǾdâ güldürdi zaǾferânı

44

Gördükde zûr-ı bâzû śındı Ǿadû-yı bed-ħû
Geldi yetişdi her sû elŧâf-ı müsteǾânı

45

Olsa nola ser-â-pâ sîrâb-ı ħûn-ı aǾdâ
Mîzâb-ı bâġ-ı heycâ şemşîr-i cânsitânı

46

Bilmez bu remzi ĥâķân gûş itmemiş Süleymân
Görse iderdi ĥayrân Sulŧân Selîm Ħânı

47

Çâsâre düşdi teşvîr iķlîmiñ itdi tesħîr
İtmez bu cengi taķrîr bir şâǾiriñ lisânı

48

ǾIrż-ı ķıralı yıķdı zûr-ı neberdi śıķdı
Çarħ-ı berîne çıķdı feryâd-ı el-amânı

49

Śaldı Ǿadûya śad-şûr ŧâbûrı oldı maķhûr
Ħayl-i ġuzât-ı manśûr baśdırdı ħâke anı

50

Ŧop u tüfeng atıldı serler alup śatıldı
Gökler yere ķatıldı ĥaşr oldı nâgehânî

51

Her ŧop śaçdı âteş maĥv oldı ħaśm-ı ser-keş
Nûş itdi ejdehâ-veş bir baĥr-i bî-kerânı

52

Śanma görüp seĥâbı setr itdi âfitâbı
Ŧutdı bu nüh-ķıbâbı âh-ı Ǿadû duħânı

53

Śanma hilâl-i ġarrâ oldı şafaķda peydâ
Çarħa aśıldı ĥâlâ şemşîr-i ħûn-feşânı

54

Bir berķdir görünmez deryâya düşse sönmez
Çarħa ŧutarsa dönmez tîġ-i ķader-fesânı

55

Teǿŝîr-i tîġı eyler cism-i Ǿadûyı bî-fer
Gûyâ śanur görenler mehtâbla kettânı

56

Merdâne çekdi şemşîr bâl ü per açdı her tîr
Ħaśm oldı bend-i zencîr çıķdı göġe fiġânı
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57

Tîġ-ı veġâ çekildi Ǿırķ-ı Ǿadû kesildi
Ħurşîd-veş dikildi râyât-ı zer-nişânî

58

Tîr ile tîġ der-kâr ceyş-i żafer ķafâ-dâr
Deng eyledi bu peykâr pîr ile nev-cüvânı

59

Ber-ķabża ħâk-i aǾdâ rezmi deminde ĥaķķâ
Tesħîr-i mülk-i dünyâ Ǿazmi deminde ânî

60

Merdâne çekdi sancaķ gösterdi ħaśma bayraķ
Oldı riǾâyet el-ĥaķ nâmûs-ı pehlevânî

61

Zerrîn rikâbı yer yer fülk-i žaferde lenger
Her bir livâ-yı pür-zer bir gûne bâd-bânı

62

NaǾl-i süm-i semendi bir nâfe müşg kendi
Râm eyledi kemendi hep âhû-yı remânı

63

Raħş-i ķader şitâbı naǾl itmiş âfitâbı
İķbâl hem-riķâbı iclâl hem-Ǿinânı

64

Olduķda esb-cünbân ol şehsüvâr-ı źî-şân
Olsa o gence şâyân śad-Erdevân-devânı

65

Ol eblaķ-ı sebük-pâ ol raħş-ı berķ-sîmâ
Eyler ħırâmı ĥaķķâ dil-beste ins ü cânı

66

İtse şitâb bir dem eyler ķıyâs âdem
Ħink-i felekle tevǿem ol tevsen-i cihânı

67

Olduķça germ-cevlân raķķâś-ı bezm-i devrân
Görse olurdı ħayrân ol eşheb-i revânı

68

Encüm-sipâh şâhâ gerdûn-bârgâhâ
Sulŧân-ı dîn-penâhâ ey żabŧ iden cihânı

69

Ey pâdişâhı dehriñ cümle bilâd ü şehriñ
Mest itdi câm-ı ķahrıñ aǾdâ-yı ser-girânı

70

Ĥaķ yâver ü muǾîniñ hemvâre şast-i kîniñ
Olsun mehîn-i dîniñ mühr-i leb ü dehânı

71

Ehl-i firâra yer yer Tâtâr ħânı gönder
Görsün o ķavm-i ebter yaħşi ile yamanı

72

Ey şâh-ı bende-perver ħân-ı nevâliñiñ ger
Olsa Nažîm-i kemter şâyeste mihmânı
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73

Sûķ-ı saǾâdetiñde bâzâr-ı devletiñde
Olsun ĥimâyetiñde sûda bedel ziyânı

74

Merĥûm ħân Meĥemmed ol pâdişâh-ı emced
Eylerdi luŧf-ı bî-ĥad cennet ola mekânı

75

Ol bî-bedel hümânıñ ŧûŧî-i mıśr-ı cânıñ
Ol ŧâǿir-i cinânıñ ħuld ola âşiyânı

76

Ey nev-bahâr-ı Ǿizzet vey gülbün-i saǾâdet
Bulmaz mı ĥadd ü ġâyet bâġ-ı ġamıñ ħazânı

77

Leb-rîz dîde nemle ķaddim dü-tâ elemle
İtdi Ǿubûr ġamla eyyâm-ı Ǿunfuvânî

78

İdrâr-ı ķıllet üzre efkâr-ı keŝret üzre
Geçdi bu ĥâlet üzre evķât-i zindegânî

79

Görme revâ olam ben bîmâr-ı derd ü şîven
Nuŧkuñla luŧf iderken dârû-yı câvidânı

80

Biñ var ise günâhım Ǿafvıñ yeter penâhım
Eyle ķabûl şâhım bu tâze armaġanı

81

Baķ ŧabǾ-ı pür-kemâle ĥâlim getürdi ķâle
Bu şâhid-i maķâle vaśfıñla virdi anı

82

İtdikçe medĥ-i źâtıñ yoķ ĥaddi vâridâtıñ
Kilk-i terim nikâtıñ çoķ dilli tercümânı

83

Devriñde Ǿâlem-ârâ ol şâǾirim ħuśûśâ
Kim ola gûy-ı maǾnâ çevgânî-i beyânı

84

Bâġ-ı beyânda ĥurrem ol bülbülüm ki bir dem
Vaśf-ı terâne itsem maħsûs olur maǾânî

85

Ŧûŧî-i ŧabǾ-ı ħoş-ter medĥiñ ne dem ki söyler
Ķande maķâli eyler şîrîn-meźâķ cânı

86

Ħâmem bu semti buldı feyż-i süħanla doldı
Beyt-i kemâliñ oldı zerrîn nâvdânı

87

Buldurdı vaśf-ı şânıñ baña yoluñ beyânıñ
Oldum hüner-verânıñ sâlâr-ı kârvânı

88

ŦabǾım güherle el-ân gevher-feşân-ı Ǿirfân
Žâhirde gerçi vîrân gencînedir nihânı
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89

Gencînedir nikâtım mâlik o gence źâtım
Olsa nola devâtım bir ħum-ı ħüsrevânî

90

Lâf ü güzâf kemdir ey dil duǾâ ehemdir
Eyle ħamûş demdir bu kilk-i ter-zebânı

91

Tâ kim ħıdîv-i devrân Ħân Aĥmed-i cihân-bân
Dâǿim ide perîşân đarb ile düşmenânı

92

Ħaśm-ı denî dögünsün şemǾ-i murâdı sönsün
Maķśûdı üzre dönsün dûlâb-ı devr-i fânî

93

İtdiklerini bulsun cemǾiyyeti bozulsun
AǾdâ-yı dîniñ olsun berbâd ħânümânı

94

Manśûr olup sipâhı mesrûr ķıl o şâhı
Tâ rûz-ı ĥaşr ilâhî mümtedd ola zamânı

83 Ķaśîde Berây-ı Śâdıķ Efendi96
(T: 80b, R: 75b, A: 153b) (MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün)
1
Meyl itdi dil görüp o dü-zülf-i muǾanberi
Seyr eyle burc-ı aķrebe ķonmuş kebûteri

96

2

Bir âfitâb-ı zühre-cebîniñ helâkiyüz
Kim çâk çâk ider dil-i mirrîħi ħançeri

3

ŞemǾ-i cemâli şevķine bezm-i viśâlde
Pervâne-i diliñ ŧutuşup yandı şeh-peri

4

Bâzâr-ı mihri olsa nola germ dem-be-dem
Ol mâh-ı ĥüsni görse olur mihr müşterî

5

ǾArǾar-ķıyâm-ı ķaddi o naħl-ı ķıyâmetiñ
Pest itdi servi ħâke düşürdi śanavberi

6

Aksin cemâline yeridir olsa cilve-gâh
Ŧutdı maķâm şîşe-i çeşmimde ol perî

7

ǾArż itdi rûy-ı zerdin o sîmîn-bere Nažîm
Bildirdi fenn-i Ǿaşķ idigin kîmyâ-geri

8

Olsa Ǿaceb mi ŧûŧî-i dil sükkerîn-maķâl
Mirǿât idindi âyîne-i ŧabǾ-ı dâveri

9

Ĥâķân-ı mesned-i hüner ol kim kemâliniñ
Ĥacletle ser-fikendesidir cân-ı Enverî

Başlık, A nüshasından alınmıştır.
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10

Ĥallâl-ı müşkilât ki źât-ı şerîfidir
Śadr-ı şerîǾatiñ şeref ü zîb ü zîveri

11

Nıĥrîr-i kâǿinât ki taĥrîr-i kilkiniñ
Her noķŧası muĥîŧ-i kemâl-i Zemaĥşerî

12

NuǾmân-ı Ǿaśr müctehid-i devr-i rûzgâr
Dehriñ felek-cenâb edîb ü hüner-veri

13

Müftî-i dîn-penâh cihân ü cihâniyân
Pîrâye-baħş-ı mesned-i şerǾ-i peyemberi

14

Śıddîķ-ı śıdķ Śâdıķ Efendi ki Ǿâleme
Fârûķ-ı Ǿadli itmededir dâd-güsterî

15

ǾOŝmân-ĥayâ vü ĥilm ki maħśûś-ı źâtıdır
Ǿİlm ü fâżîlet ile kemâlât-ı Ĥayderî

16

ǾAllâme-i zamân ki śaff-ı niǾâl olur
Gelse ĥużûr-ı dânişine Bû ǾAlî yeri

17

Mesned-nişîn-i fażl u hüner źû-fünûn-ı dehr
Kim İbn-i Ĥâcib olsa revâ ĥâcib-i deri

18

Maśraf-nüvîs-i maŧbaħ-ı câhı debîr-i çarħ
Zühre ĥarîm-i rifǾatiniñ çengî duħteri

19

Kemter işâret-i keremi kâr-ı Bermekî
Kim pâye-i mürüvvetidir cûd-ı CaǾferî

20

Evvel nigâh-ı şefķatidir raĥm-ı bî-kesân
Ednâ teveccüh-i himemi bende-perveri

21

Bezm-i beyân ü meclis-i maǾnîde vâridât
Peymâne-i taśavvurınıñ lây-ı sâġarı

22

Müşgîn-süŧûr-ı kilk-i revân-baħşınıñ revâ
Nûr-ı nigâh olursa eger târ-ı mısŧarı

23

Levĥ-i beyâżda görüp âŝâr-ı ħâmesin
Âmîziş eylemiş śanurum şîr ü şekkeri

24

Bâġ-ı bahâr-ı ŧabǾı o gülzâr-ı feyżdir
Kim gûne gûne ola şüküfte gül-i teri

25

Her śubĥ olursa şâhid-i iķbâliniñ sezâ
Âyîne-dâr-ı ŧalǾati ħurşîd-i ħâveri
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26

İtse revâ o fâżıl-ı devrân şeb-i raĥîl
MeşǾal-keş-i Ǿazîmeti mâh-ı münevveri

27

Vech-i śaĥîĥine nažar it gör leŧâfeti
Seyr eyle çeşm-i cân ile rûĥ-ı muśavveri

28

İcrâ-yı emr-i şerǾ ile maǾrûf o deñli kim
Sulŧân-ı nehyi ĥabs-i medîd itdi münkeri

29

Bâlâ-yı ķaśr-ı ķadrine çıķmaķ muĥâldir
Nüh-pâye süllem olsa eger çarħ-ı çenberi

30

Kâħ-ı bülend-câhına şâyestedir felek
Zerrîn kemer iderse eger ħaŧŧ-ı miĥveri

31

Ħuddâm-ı bezmine dir idim ferş-i râh olur
Ger olmasaydı aŧlas-ı gerdûnuñ ülkeri

32

ǾÂlem mülâzım-ı der-i devlet-medârıdır
Olsam nola biri daħi ben Ǿabd-i kemteri

33

ǾArż eylesem cevâhir-i nažmım nola Nažîm
Cevher-şinâsıdır o bilür ķadr-i cevheri

34

Âvâre-i cihân olup aǾdâ-yı devleti
Bâlîni seng-i miĥnet ola ħâk pisteri

35

Bünyâd-ı câh-ı rifǾatini ķaśr-ı Ǿömrini
Ĥaķ eyleye tezelzül-i âfâtdan berî

84 Ķaśîde-i Mevlûdiyye Der-Vaśf-ı Sulŧân-ı Enbiyâ ǾAleyhi Efđalü'ś-śalavât
ve Ekmelü't-taĥiyyât97
(T: 15b, H: 15b, R: 15b, A: 61a) (FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
Merĥabâ ey şeb ki olduñ luŧf-ı ĥaķķıñ mažharı
Sende işrâķ itdi ħayl-i enbiyânıñ mefħarı

97

2

Ĥabbeźâ mâh-ı rebîǾü'l-evvel-i fîrûz kim
Sende geldi Ǿâleme dîn-i mübîniñ serveri

3

Sensin ol şâm-ı śafâ-güster ki olduñ ķadr ile
Her şeb-i saǾd-aħteriñ zînet-fezâ vü zîveri

4

Sensin ol şâm-ı neşât-âver şeb-i ferħunde kim
Eylediñ ħurşîd-veş tâ-śubĥ pertev güsterî

Başlık, L nüshasından alınmıştır.
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98

5

Şeb degil bir dilber-i müşgîn-ķabâsın var ise
Şeb degil şehr-i rebîǾü'l-evveliñ bir dilberi

6

Şeb degilsin kuĥl-i çeşm-i cümle-i kerrûbiyân
Şeb degilsin źîb-baħş-ı veŝme-i ĥûr u perî

7

Şeb degil bir şâhid-i kâkül-perîşânsın yaħûd
Şeb degilsin nev-Ǿarûs-ı mihriñ olduñ miǾceri98

8

Şeb degilsin mažhar-ı nûr-ı ilâhîsin ki sen
Eylediñ mirǿât-ı mâha feyż ile rûşen-gerî

9

Şeb degilsin maşrıķ-ı ħurşîd-i raĥmetsin ki sen
Sende ŧâliǾ oldı gerdûn-ı risâlet ħâveri

10

Şeb degil âyîne-i Ǿâlem-nümâsın sen yaħûd
Ķadr ile her şâm-ı Ǿâlîniñ şeb-i saǾd-aħteri

11

Şeb degil hindû-yı sûdâ-gerdir ol kim itmede
Ħâk-i pây-ı ĥażrete îŝâr-ı müşk-i eźferî

12

Pâdişâh-ı Ǿarş-mesned ķudsiyân ħayl ü sipâh
Kim derinde Cebreǿîl olmuş sitâyiş-perveri

13

Ħusrev-i levlâk-efser kim vücûd-ı pâkiniñ
Eylemiş Ĥaķ vaśfını ķayd-ı taśavvurdan berî

14

Rûĥ-peyker cân-ı Ǿâlem şâh-ı mürsel žıll-i Ĥaķ
Râz-ı ķudret baĥr-i ĥikmet kân-ı fażlıñ gevheri

15

Aĥmed-i mürsel şeh-i kevneyn maĥbûb-ı Ħudâ
Cân u dilden ħalķ-ı Ǿâlem bende-i fermân-beri

16

Ol şehen-şâh-ı leǾamrük-taħt kim źâtın Ħudâ
Eylemiş mülk-i dü-kevniñ şâh-ı levlâk-efseri

17

Ol ħıdiv-i lâ-mekân kim ser-be-ser refǾ eyledi
Berķ-ı şerǾiyle cihândan žulmet-i şûr u şeri

18

Ol ħudâvend-i mükerrem kim meh u ħurşîd ile
Ķad ĥamîde ħıdmetinde heft-çarħ-ı çenberî

19

Ķıble-gâh-ı ķâbe ķavseyniñ imâm-ı Ǿârifi
Secde-gâh-ı lî-maǾallâhıñ ħaŧîb-i minberi

Bu beyit, H nüshasında mevcuttur.
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20

Hem çerâġ-ı şerǾidir meclis-fürûz-ı kâǿinât
Hem fürûġ-ı Ǿadli çarħıñ âfitâb-ı enveri

21

Kuĥl-i çeşm-i ķudsiyân müşgîn ġubâr-ı dergehi
Kimyâ-yı ħalķ-ı Ǿâlem Ǿanberîn ħâk-i deri

22

Luŧf-ı ŧabǾı feyż-baħş-ı mihr ü mâh-ı âsumân
Bûy-ı ħulķı reşkden çâķ eyledi verd-i teri

23

Vaśf-ı źâtı gevheri hep ĥoķķa-i cânımdadır
NaǾt-ı pâki resminiñ levĥ-i derûnumdur yeri

24

Yâd-ı ĥıfžıyla hücûm-ı tîġ-i seyli menǾ ider
Cevşen itse cismine âteş eger ħâkisteri

25

Pâdişâhâ Ǿarş-dergâhâ şehen-şâhâ şehâ
Ey nübüvvet bûstânınıñ ser-âmed ǾarǾarı

26

Sensin ol sulŧân-ı Ǿâlî-şân ki žulm ü fitneden
Eyledi âsûde şerǾiñ ser-be-ser baĥr ü beri

27

Sensin ol ĥâķân-ı Ǿarş-eyvân ki bezm-i ķadriñe
Olmada çârûb-keşi kerrûbiyânıñ şehperi

28

Ĥükm iderdi Ǿâleme ĥaķķâ Süleymân gibi ger
Ĥâcib itseydiñ der-i iclâliñe İskender'i

29

ǾArş-ı aǾlâya açup destiñ duǾâ ķıl ey Nažîm
Eyleyüp itmâm naǾt-ı ĥażret-i peyġamberi

30

Tâ şeb-i mevlidde kim ķandîl-i mâh-ı encümüñ
CâmiǾ-i kevni münevver eyleye zîb ü feri

31

Biñ selâm olsun revân-ı pâkine döndükçe tâ
Bezm-i çarħıñ mihr ü mâh-ı nevden iki micmeri

85 Der-Sitâyiş-i Resûl-i Kibriyâ ǾAleyhi'ś-śalâtü ve't-taĥiyyât99
(T: 16b, H: 16b, R: 16b, A: 64b) (FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
Ey Ħudâ'nıñ muħbir-i śâdık nebiyy-i mürseli
Vey şerefde enbiyâ vü mürselîniñ efđali

99

2

Bezm-gâh-ı ķâbe ķavseyniñ nedîm-i kâmili
Taħt-gâh-ı lî-maǾallâhıñ emîr-i aǾdeli

3

ĦilǾat-ârâ-yı leǾamrük server-i levlâk-tâc
Mülk-i Ǿirfân u kemâliñ pâdişâh-ı ekmeli

Başlık, L nüshasından alınmıştır.
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4

Maĥfil-i iclâliñiñ Ǿarş-ı muǾallâ pâyesi
Mesned-i iķbâliñiñ gerdûn revâķ-ı esfeli

5

Rümĥ-ı Ǿadl u dâdıñ ârâm u râĥat perçemi
Tîġ-ı ĥükm-i şerǾiñiñ nûr-ı nübüvvet śayķalı

6

Ħusrev-i Ǿarş-âsitânsın bâr-gâh-ı ķadriñe
Kürsî-i nüh süllem-i eflâk ednâ śandalı

7

Ey ĥabîb-i Kibriyâ kim dîde-i ĥaķ-bîniñ
Sürme-i ķudretle mâ-zâġa'l-baśardır mikĥeli

8

Sensin ol kim nüsħa-i cûduñ debîr-i âsumân
Rûz-ı ħilķatden beri taĥrîr eylerdi velî

9

Pîr olup Ǿaynıñ ķodı şimdi meh-i nevden daħi
Bitmedi ser-śafĥa-i evvelde saŧr-ı evveli

10

Bir mufaśśal nâmedir vaśfıñ ki śıġmaz yazsalar
Tâ ķıyâmet defter-i kevn ü mekâna mücmeli

11

ŞuǾle mâh encüm şerâr âteş şafaķdır ebr dûd
Maŧbaħ-ı inǾâmınıñ çarħ-ı felek bir mirceli

12

Śıdķıña Bû-Bekr şâhid şâhid-i Ǿadliñ ǾÖmer
Ĥilmiñe ǾOŝmân şâhid şâhid-i Ǿilmiñ ǾAlî

13

Nâzenîn-i her dü-Ǿâlemsin ki bezm-i ķadriniñ
Sündüs ü istebrak olmuşdur bisâŧ-ı maĥmili

14

Ħâce-i her dü-cihânsın kim kitâb-ı vaśfınıñ
İtdi Ǿaķl-ı evveli Ǿâciz lüġât-ı esheli

15

AǾlem-i ħayl-i rusülsün baĥŝden ķaŧǾ eylediñ
Tîġ-i şerǾiñle zebân-ı ħaśm-ı dûn u echeli

16

Şânıña ĥüccet bu besdir kim cenâb-ı Ǿizzetiñ
Nâzil oldı vaśf-ı źâtıñda kelâm-ı münzeli

17

Çârümîn menzilde çarħ-ı çârüme irdi Mesîĥ
Sen şeh-i kevniñ velî Ǿarş oldı evvel merĥali

18

Hep seniñçün oldı germ-â-germ bezm-i kün fe-kân
Hep seniñçün ŧarĥ olundı meclis-i ķâlû belî

19

Çarħ olup ferrâş çârûb-ı şuǾâǾ-ı mihr ile
Ħıdmet-i ħâk-i deriñde muttaśıl ħamdır beli
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20

Medĥ-i źâtıñ zîb-i tesbîĥ-i dehân-ı her nebî
NaǾt-ı pâkiñ zîver-i vird-i zebân-ı her velî

21

Çarħ-ı bâġ-ı rifǾatiñden bir ĥadîķa mihr ü mâh
İki gül sünbül ŝüreyyâ kehkeşândır cedveli

22

Źât-ı bî-mânendiñi kec-bîn olan bed-ħâhınıñ
Kûr ola maĥşerde de ħacletle çeşm-i aĥveli

23

Źerre deñli âfitâb-ı cûd-ı luŧfuñdan eger
Olsa bir kem ħarç şaħś-ı teng-destiñ medħali

24

Gâh olup ser-pûş-ı mînâ çarħ şemǾ-i bezmine
Gâh ola nâr-ı şafaķla meclisinde manķalı

25

Yâ Resûlallâh şefâǾat bir fütâde Ǿâcizim
Sen ħalâś it çâh-ı Ǿiśyândan bu Ǿabd-i erźeli

26

Ey ŧabîb-i Ǿâcizân raĥm it ki ĥikmet sendedir
Maĥv ider derd-i śudâǾ-ı cürmi luŧfuñ śandalı

27

Ķalmışım žulmetde śun âb-ı ĥayât-ı feyżiñi
Ey ki Ĥıżr'a şemǾ-i źâtıñdır seniñ nûr-ı celî

28

Pîş u pesle žâhir u bâŧın berâberdir aña
Nâžır eyle ĥâlime luŧf it o çeşm-i ekĥali

29

Berk ü bârından Nažîm-i zârı maĥrûm eyleme
Gerçi naħl-i vaśfıña bî-çâreniñ irmez eli

30

Vaśf-ı źâtıñda aña bir feyż-i imdâd eyle kim
Reşk yaķsun rûĥ-ı Ĥassân u Cerîr ü Aħŧal'i

31

Emr-i Ǿaşķıñ şöyle nehy itsün ki Ǿaķlın bilmeye
Ġuśśa-i mâżî ile fikr-i ġam-ı müstaķbeli

32

Ķalmasun reng-i küdûrât-i Ǿalâyıķdan eŝer
Śayķal-ı mihriñle ķıl mirǿât-ı ķalbin müncelî

33

Tâb u sûz-ı ibtilâ yansun derûnında müdâm
Dâġ-ı derd-i Ǿaşkıña cân u dil olsun mübtelî

34

Rûĥ-ı pür-envârıña olsun taĥiyyât u dürûd
Mihr ü mehden rûz u şeb yandıķça dehriñ meşǾali
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86 (T: 41b, A: 65b)
(FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün)
1
Ey resûl-i ĥarem-i muĥterem-i Yezdânî
Vey şeh-i mülk-i nübüvvet kerem-i Sübĥânî
2

Sensin ol nûr-ı żiyâ-pâş-ı zemîn ü eflâk
Rûĥ-baħş-ı dü-cihân feyz-res-i Raĥmânî

3

ǾAķl-ı evvel ķalem-i źât-ı ilâhî sensin
Levĥ-i maĥfûž seniñ źât-ı kerîmiñ şânı

4

Sensin ol maŧlaǾ-ı envâr-ı hidâyet ki bulur
İŝr-i şerǾiñde olan mertebe-i insânî

5

ǾÂlem-i mülke libâs olmuş idi cehl-i dücâ
ǾAķlına ġâlib itdi her kişiniñ şeyŧânı

6

Ŧoġdı ħurşîd-i hüdâ ufķ-ı benî Âdemden
Ġarķ-ı nûr eyledi eşyâyı bütün Ǿirfânı

7

Sâĥa-i nüh-felegi ħaŧve-i vâĥid itdiñ
Ķâbe ķavseyn feżâsında idüp raħşânî

8

Ŧâķ-ı Ǿarşa cesed-i pâk ile çün itdiñ Ǿurûc
Nûr iken ehl-i semâ oldı daħi nûrânî

9

Saña bebġâle-i ķudsî ki delîl olmuş idi
MuǾterif ķaldı dedi seyriñe olmaz ŝânî

10

Cinn u insân ü melek bildi Ǿulüvv-i şânıñ
İşigiñ ħâkine bi'l-cümle ķodı pîşânı

11

Ħâk-i pâyiñdir olan dîdelere kuĥl-i cilâ
Belki iksîr-i saǾâdetdir anıñ Ǿünvânı

12

ǾArşa virmişdi żiyâ rûĥ-ı laŧîfiñ evvel
Cesed-i pâkiñ ile buldı Ǿanâśır şânı

13

Ħâk-i miskîni Ǿazîz eyledi beyne'l-aķrân
Ravża-i pâkiñ eyâ luŧf u mürüvvet kânı

14

Düşdi çün ķaŧre-i Ǿaşķıñ yem ü cûya ĥâlâ
Dögünüp şevķin ile itmededir devrânı

15

Bûy-ı Ǿıŧr-ı nefesiñ şemm ideli bâd-ı ĥazîn
Cüst ü cû ile ider şeş-cihete pûyânı
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16

Firķatiñle ŧutuşup yanmadadır Ǿunśur-ı nâr
Şeref-i ħıdmetiñiñ olmuş iken şâyânı

17

Üsŧüķussât u heyûlâ vü mevâlîd aħlâŧ
Ĥaşre dek devr ideler küngüre-i ekvânı

18

Gelmeye Ǿâleme miŝliñ seniñ ey şâh-ı rusül
Seyyid-i nevǾ-i beşer iki cihân sulŧânı

19

Ĥaķķa irşâd idüp bâŧılı tezhîl itdiñ
Cânib-i lem-yezelîden getürüp Ķurǿân'ı

20

Enbiyâ maǾşeriniñ efđalisin ekmelisin
Evliyâ zümresiniñ ķıble-geh-i cânânı

21

Saña Allâh ĥabîbim diye ĥâşâ ki seniñ
Luŧfuña mâniǾ ola ümmetiñiñ Ǿiśyânı

22

ǾÂciziz keyd-i şeyâŧîn ile ķaldıķ nâçâr
Çünki iġvâ-yı beşer idi ĥaķķa peymânı

23

Nefs-i emmâre daħi ħaśm-ı ķavîdir zîrâ
Zîr-i ĥükmünde yaratdı ĥaķ anıñ ebdânı

24

Ne yaña baķsa çeşm zînet-i dünyâ görünür
Nice yüzden bize Ǿöźr eyledi dâr-ı fânî

25

Ne ħużûǾu ile Ǿibâdet ne śalâĥ u taķvâ
Deyr-i Ǿâlemde biziz naķş u śuver ĥayrânı

26

Gûyiyâ ĥâlimize ehl-i semâ aġlarlar
Yaġdırır śanmayalım ebr-i felek bârânı

27

Vây ĥâle sen eger luŧf u kerem itmez iseñ
BâǾiŝ-i źilletidir ümmetiñiñ ŧuġyânı

28

Ancaķ ümmîdimiz ey şâh-ı risâlet senden
Rüsteħîze ķaçan Allâh'ın ola fermânı

29

Baķmayup cürmümüze cümle şefâǾat idesin
NiǾam-ı ĥażret-i Ġaffâr'a görüp erzânî

30

Ġarķa-i raĥmet olursa nola ehl-i maĥşer
Ŧoldurur mı bir avuç ħâk yem-i ġufrânı

31

Şirk mâ-dûnına var maġfirete vaǾd-i kerîm
Ĥamd-lillâh ki faķaŧ bir bilürüz Mennân'ı
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32

Ķul huvallâhu aĥad vaśf-ı şerîfidir anıñ
Ħâlıķ oldur bu durur cümlemizin îmânı

33

Ġâfirü'ź-źenb kerîmin keremine ķaldıķ
Yoħsa Ǿiśyânımızıñ yoķ bilürüz pâyânı

34

Ola bî-ĥad śalavât ile taĥiyyât u selâm
Tuĥfe-i nâdire-i lâyıķa-i rıđvânî

35

Saña vü âliñe aśĥâbıña cümle bizden
Ķapuña aġlayaraķ geldi Nažîm efġânî

87 (T: 50b, R: 46a, A: 59a) (FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün)
1
Ey ledün mektebiniñ ħâce-i ümmî-laķabı
Enbiyâ vü rusülüñ zîver-i tesbîĥ-i lebi
2

Seyyid-i Ǿâlem ü âdem sened-i mevcûdât
Mesned-i her dü-serânıñ şeh-i vâlâ-ĥasebi

3

Eşref-i ħalķ-ı cihân pâdişeh-i kevn ü mekân
Taħt-gâh-ı şerefiñ ħüsrev-i Ǿâlî-nesebi

4

Şeh-i ŧâhir-neseb ü ħüsrev-i pâkîze-ĥaseb
Hâşimî hem Medenî hem Ķureşî hem ǾArabî

5

Süħanı rûĥ-ı mücerred deheni cevher-i ferd
Kân-ı kevniñ güheri mâ-ĥaśal-ı münteĥabı

6

Ĥaķ risâletle nübüvvetle vücûdın itmiş
Hâdî-i cemǾ-i rusül râh-ber-i fevc-i nebî

7

Âferîniş yüziniñ śuyına ħalķ olmuşdur
Raĥmet-i Ǿâlemiyândır o dü-Ǿâlem sebebi

8

Rîzesiniñ ĥarem-i Ǿizzetini cevher-i kül
Biñ ĥicâb ile ide gevher-i tâc-ı edebi

9

Ħâdim-i ħalķa-be-gûş-ı dür-i sâdât-ı kirâm
Bende-i bârgeh-i cûdı hezârân çelebi

10

SaǾy idüp cân dili dil cânı teķaddüm eyler
KaǾbe-i kûyı ŧavâfında miŝâl-i recebî

11

Eylemiş daǾvetiniñ ķabża-i tesħîrine râm
Rûm u Hind u ǾAcem'i Mıśr ile Şâm u Ĥaleb'i

12

Neyyir-i burc-ı ezel Aĥmed-i mürsel ki anıñ
Mihriniñ lerze virir źerreye şûr u şeġabı
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13

Dem-i Rûĥü'l-ķudüs olsa o şehiñ lâyıķdır
Maŧbaħ-ı Ǿizzetiniñ şuǾle-fürûz-ı ĥaŧabı

14

Bâġ-ı câhında Ŝüreyyâ o saǾâdet-çemeniñ
Ŧârem-i rifǾatiniñ ħûşe-gedâ-yı Ǿinebi

15

O şehiñ yazmaġa ŧuġrâ-yı berât-ı naǾtın
Kâtib-i çarħıñ olursa nola efzûn ŧalebi

16

Dûde şeb sürħ şafaķ ħâme şihâb encüm rîg
Miĥbere mâh felekler śafaĥât-ı ĥaşebi

17

Ders-i vaśfında olup muǾterif-i Ǿacz ü ķuśûr
ǾAķl-ı evvel de ola metn-i ŝenâsında ġabî

18

ǾArşda mertebe-i ķudreti ber-ter idügin
Fehm ider Ǿâķil u dânâ gibi mecnûn u śabî

19

Bu ķadar kevkebe-i rifǾat-i câh ile züĥal
Ķulle-i mihriniñ ednâ Ĥabeşî bir ǾArab'ı

20

Üstüħânında nihândır eŝeri eyleyeli
Leźźet-i şehd-i ġamı çâk-i derûn-ı ruŧabı

21

Her żaǾîf ümmeti aǾdâya unutdurmuşdur
Ĥamle-i Seyyid-i Baŧŧâl ile đarb-ı Kereb'i

22

ǾÎd ile ķadr ola ol şâfiǾ-i küll-i ümemiñ
Śâǿim-i rûze-i derd ü ġamınıñ rûz u şebi

23

Dil-i bîmârı Ǿuśâtıñ o ŧabîb-i cânıñ
Şerbet-i Ǿafvı ile zâǿil olur tâb u tebi

24

Derdidir cân u dil-i zâra devâ-yı câvid
Sûgvâr-ı ġamınıñ hep ebedîdir ŧarabı

25

İder ednâ şererinden dil-i dûzaħ feryâd
ǾAlev-efşân olıcaķ nâr-ı celâl-i ġażabı

26

İltihâb-ı ġażabı nâǿire-i ķahrı ile
Yaķdı eczâ-yı vücûdın kül idüp Bû-Leheb'i

27

Vaśf-ı źât u śıfatında iki dilli olanıñ
Çâk ola kilk-i siyeh-rû gibi ceyb-i ķaśabı

28

Gitmeyen yolına Ǿüryân u faķîr olsun hep
Çâr meźhebde ĥarâm ola źehâb u źehebi
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29

O gün olur mı diyem kûyına rû-mâl-künân
Yâ nebî yoluña ķurbân ola ümmî ve ebî

30

Dergehiñde ideyim ķudretim olduķça edâ
Deyn olan vâcib ü farż u sünen ü müstaĥabı

31

Keremiñden budur ümmîd ki bî-çâre Nažîm
İki Ǿâlemde daħi çekmeye renc ü taǾabı

32

Oldı küstâħ-rev-i râh-ı süħan ħâme-i mest
Ola maǾźûr umaram bu reviş-i bü'l-Ǿacebi

33

Tâ ola ümmetiniñ ĥabl-i metîn-i şerǾi
Zîver-i gerden-i teslîmi ŝenâ-zîb-i lebi

34

Ola âvîze-i çengâl-i ķażâ pey-der-pey
Ser-nigûn ħaśm-ı girân-cân-ı Ǿuķûbet-Ǿaśabı

35

Ümmeti dergeh-i vâlâsına olduķça revân
Śalâvât ile taĥiyyât ola sâz u selebi

88 (T: 51a, R: 47a, A: 62a) (FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
Ser-keşâna berķ-ı sûzândır külâh-ı serverî
ŞuǾledir zîrâ ki şemǾ-i meclisiñ tâc-ı seri
2

Berķ-ı cân-teǿŝîrdir maġrûra tâc-ı serverî
ŞuǾledir zîrâ ki şemǾ-i bezmiñ iklîl-i seri

3

Pâdişâh olsañ çekersin Ǿâlemiñ ġavġâsını
Ķabża-i tesħîre de alsañ eger baĥr ü beri

4

Bende olsañ ârzû eylersiñ âzâd olmaġa
Bir efendiniñ olup şâm u seĥerde çâkeri

5

Münzevî olsañ geçilmez loķma ile kisveden
ǾÂķıl ü dîvâne de olmaz o sevdâdan berî

6

İĥtiyâcıñ olsa âb-ı rûyını rîzân idüp
Bir ġanî bulsañ olursun sâǿil-i ħâk-i deri

7

İntisâb itseñ kibâra Ǿarż idince ĥâliñi
Sen bizimsin dir o ķavmiñ her müsellem dâveri

8

ǾÂdetiñ olsa tevâżuǾ ehl-i kibr ü naħvetiñ
Bezmine varsañ olursun her nažarda aĥķarı

9

Bî-niyâz olsañ iderler mużŧarib ehl-i niyâz
Saña Ǿarż itdikçe aĥvâl-i dil-i ġam-perveri
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10

Beźl-i cûd itseñ gedâ-yı kâse-ber-kef ol ķadar
Kim vefâ itmez virirseñ kîse-i sîm ü zeri

11

Bildürür ĥaddiñ saña teng eyleyüp ĥaddâd-ı çarħ
VüsǾat isterseñ feżâ-yı Ǿâlem-i pehnâ-verî

12

Bî-nevâ merd-i ġarîb olsañ bulunmaz âşinâ
Olmadıķça baħt bir merd-i ġarîbiñ yâveri

13

Bî-kes olsañ redd idüp ĥâliñden itmezler suǿâl
Mâlik olsañ dirler ammâ ķande varsañ gel beri

14

Sâǿili âzâr iderler anı bilmezler mi kim
Her dil-âzârıñ yine âzâr-ı dildir keyferi

15

Nergis-i bîmâr-veş raĥm eylemezler yaşıña
Olsa cûy-ı giryeniñ iki gözün nîlûferi

16

Bâġa varsañ derd-mendâna olur her lâle dâġ
Şekl-i tâs-ı âteşîndir saña verd-i aĥmeri

17

ŦâliǾ-i vârûn ile fikr-i kenâr itseñ eger
Duħter-i baħtıñ olur zâl-i sipihriñ ħâheri

18

DaǾvet itseñ bezmiñe efsûn-ı naķdiñ olmasa
Ŧavķ-ı tesħîriñde saña ġûl olur her bir perî

19

Ħaste olsañ śorsa ĥâliñ bir kerem-ver ĥâsidiñ
Ŧaşt-ı faśśâd ola çeşmi her müje bir neşteri

20

Ħande itseñ bengîdir dirler gülerler aġlasañ
Sâkit olsañ źikr iderler saña bir śûret-geri

21

Derdiñi yansañ yine dirler ķabâĥat sendedir
Dâġlar yaķsa enârıñ kendüdendir aħkeri

22

Râst-gû olsañ ġalaŧ-fehmân-ı bezm-i iǾtiraż
Üstüñe eyler ĥavâle bir muǾârıż kâferi

23

Bezle-senc olsañ seni îmâ ile eyler meźâķ
Meclisiñ dânâ-reviş nâdân-ı yâve-güsteri

24

Muđĥik olsañ ķadriñi pâ-mâl ider Ǿırżıñ gibi
Muđĥikiñ śaff-ı niǾâl olur maķâm-ı ber-teri

25

Ķıśśa-ħân olsañ olur dâǿim sözüñ lâf ü güzâf
Ķıśśa-ħânıñ derd-i serdir hep dürûġ-ı bî-seri
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26

Ħâne-ber-dûş olsañ adıñ der-be-derdir dem-be-dem
Devr-i ebvâb-ı edânîde gezersin serseri

27

Mîhmân olsañ çekilmez imtinân-ı mîz-bân
Maĥv olurdı ĥaml-i minnet çekse çarħ-ı çenberi

28

Mîzbân olsañ eger ŧoymaz dü-çeşm-i mîhmân
Mâ-ĥażar itseñ aña ħûn-ı dil ü eşk-i teri

29

Ehl-i sûķ olsañ dimişler ehl-i sûķa ehl-i nâr
Geh yanar gâhî yaķarsıñ gelmez olur müşterî

30

Mültezim olsañ reǾâyânıñ olur ĥâli tebâh
Saña serden geçdi ol dirler olursañ Ǿaskerî

31

Ħoş-nüvîs olsañ muĥaķķaķ nüsħa taǾlîķ ideler
Ħaŧŧ-ı Yâķût ile reyĥânıñ olursañ hem-seri

32

ŞâǾir olsañ ķıymetiñ bir pîle-verden pestdir
Rişte-i taĥķîķa da çekseñ eger şiǾr-i teri

33

SaǾy ider ĥâsid kemâlâtında noķśân bulmaġa
ǾÂlemiñ olsañ eger Ǿallâme-i dâniş-veri

34

ǾÂşıķ olsañ dîde-i ümmîdiñe bîm-i raķîb
Tûtiyâ eyler ġubâr-ı âsitân-ı dilberi

35

ǾArż iderken rûy-ı zerdiñ serdî-i nuŧķ-ı ĥasûd
Âhen eyler ķalb-i nerm-i dilber-i sîmîn-beri

36

Bâde-nûş olsañ eliñde olmasa zer gül gibi
Mey-fürûşuñ dâġ-ı ĥasretdir saña her sâġarı

37

Sâķî-i meclis virince bir ayaġı destiñe
Vârıñı bulsa alur Ǿaķlıñ gibi ayaķ deri

38

Sâlik olsañ mürşid-i kâmil ķıyâs itdikleriñ
Kendi noķsânın daħi bilmekde Ǿâciz ekŝeri

39

Ķuŧb-ı devrâna mürîd olsañ saña itse nažar
Her gören dir üstine döndi görünce bir ħarı

40

Vâǿiž olsañ daħl iderler cemǾ olup ehl-i hevâ
Diñlemezler nehy-i maǾrûf ile emr-i münkeri

41

Münkiriñ yanında nâmıñ mülĥid ü zındîķdır
Ħalķa-i źikr içre olsañ feyż-i Ĥaķķ'ıñ mažharı
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42

Münkir-i ehl-i ŧarîķ olsañ eger źerķ u riyâ
ǾÂlemiñ eyler seni sâlûs u dûn u ebteri

43

Şaħne olsañ düzd ü medyûnı ķalursuñ farķdan
Düzd ü medyûnın yekûn olmaz ħuśûśâ defteri

44

Muĥtesib olsañ eger erbâb-ı sûķun dâǿimâ
Keffe-i mîzâna śıġmaz bîş ü kem ħayr u şeri

45

Nâǿib ü ķâđî olup icrâ-yı aĥkâm eyleseñ
Rüşvet almazsañ eger dirler riyâdır işleri

46

Söyleseñ gûş eylemezler söylemezseñ derd olur
Olmasun kimse bu derdiñ ħaste-ĥâl-i pisteri

47

Mekr ü keydinden dil-i zârıñ ħalâśa ey Nažîm
Muħliś itdim şerǾ-i pâk-i ĥażret-i peyġamberi

48

ŞâriǾ-i yektâ ki ĥâlâ yerde gökde ķalmadı
Olmaya ins ü melekde bende-i fermân-beri

49

Śıdķ u Ǿadl ü ĥilm ü Ǿilm-i źâtına itmiş güvâh
Ĥaķ Ebû-Bekr ü ǾÖmer ǾOŝmân ǾAliyy-i Ĥaydarı

50

Gûne gûne vaśf-ı źâtında terennüm-rîz olup
Bezm-i nažmıñ böyle âġâz eylesün râmiş-geri

51

Şehsüvâr-ı mülk-i ġaybü'l-ġayb kim olmuş ezel
Bend-i fitrâkinde kevneyn iki śayd-ı lâġarı

52

Mesned-ârâ-yı leǾamrük tâc-dâr-ı ıśŧıfâ
Lî-maǾallâh taħtınıñ sulŧân-ı levlâk-efseri

53

Server-i cemǾ-i rusül serdâr-ı śaff-ı enbiyâ
Kim anıñdır hem risâlet hem nübüvvet kişveri

54

Ħüsrev-i kürsî-nişîn şâhen-şeh-i refref-serîr
Bârgâhı Ǿarş-ı aǾlâdır melâǿik leşkeri

55

Vâśıl-ı bezm-i ezel hâdî-i ķurb-ı lem-yezel
Ķâfile-sâlâr-ı mürsel enbiyânıñ rehberi

56

MenbaǾ-ı cûd u mürüvvet genc-i luŧf u mekrümet
Dürr-i deryâ-yı şefâǾat kân-ı Ǿafvıñ gevheri

57

Gülbün-i gülzâr-ı mâ-evĥâ gül-i ŝümme-denâ
Ķâbe ķavseyn ile ev ednâ riyâżında yeri
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58

Aĥmed-i mürsel ĥabîb-i Ĥaķ Muĥammed Muśŧafâ
Faħr-i Ǿâlem Ǿâlem-i hejdeh-hezârıñ mefħarı

59

Ol Ħudâvend-i Ħudâvendân ki ednâ bendesi
Ħâdim itmez bezm-i istiġnâsına İskender'i

60

Ol ħıdîv-i dâd-ger kim Ǿâlem-i inśâfda
ǾAdli zencîre çeker Nûşîrevân ü Sencer'i

61

Ol ķader-ķudret ki fermân itse çevgân-ı ķażâ
Gûy-ı gerdân eyleye farķ-ı Ķubâd u Ķayśer'i

62

Ol şehiñ ber-âsumândır ħayme-i iclâli kim
Mehcesi mâh u ŧınâbı oldı ħaŧŧ-ı miĥveri

63

Ol şehiñ kemter sipâh-ı rezminiñ rûz-ı meśâf
Mâh-ı nev şemşîridir mihr-i münevver miġferi

64

Olsa lâyıķdır Ǿuŧârid ŝebt içün evśâfını
Vaśf olurken ol sipihr-i Ǿizzetiñ śaǾd-aħteri

65

Dûd şeb laǾli şafaķ ħâme şihâb encüm nuķaŧ
Śubĥ kâġıd mihr mühre mâh-ı enver miĥberi

66

Oldı naķd-i cân-be-kef ol mâh-ı bedriñ mihrine
Gökde mirrîħ ü züĥal zühre Ǿuŧârid müşterî

67

Kuĥl-i mâzâġa'l-baśar'la ol ĥuceste-manžarıñ100
Nergis-i mekĥûli ĥayrân itdi çeşm-i Ǿabherî

68

Reng ü bûy-ı Ǿârıžından lâlede dâġ-ı neşâŧ
Şebnem-i bâġ-ı ruħından sebz-ter verd-i ŧarî

69

Hâşimî ħâl-i Ǿabîr-âlûdınuñ sevdâsıdır
Nâfesinde ħûn iden tekrâr müşg-i ezferi

70

Şemme-i ħâk-i reh-i dergâh-ı müşg-efşânıdır
Eyleyen hoş-bû dem-â-dem dûd-ı ûd u Ǿanberi

71

Mescid-i Aķśâ-yı maķśûduñ İmâm-ı AǾžamı
CâmiǾ-i esrâr u Ǿirfânıñ ħaŧîb-i minberi

72

Ķadr ü Ǿizzetde kirâm-ı enbiyânıñ ekremi
Câh u rifǾatde kibâr-ı mürselîniñ ekberi

Nesm Sûresi, 17. ayette geçen "gözü şaşmadı" anlamındaki kısım iktibas edilmiştir.

Yahyâ Nazîm Divanı • 355

73

Mülk-i taĥķîķiñ muǾallâ-pâye Ǿâlî-mesnedi
Śadr-ı Ǿirfânıñ hümâ-sâye hümâyûn-manžarı

74

Nesr-i ŧâǿir ârzû-mend-i kemend-i ĥasreti
Beste-i fitrâk-i sevdâsı ġazâl-i ħâveri

75

Cûd-ı ŧabǾından seħâ-yı Ħâtem-i Ŧay münfaǾil
Luŧf-ı destinden ĥacil dâǿim Ǿaŧâ-yı CaǾferî

76

Ǿİllet-i Ǿacz ü ķuśûr ile perîşân nüsħadır
Gevher-i dendânı nažmında Śıĥâĥ-ı Cevherî

77

Şerĥ-i vaśfında luġât-ı medĥine ĥayrân olup
Beste-dem bir yıldızı düşmüş gedâdır Aħterî

78

Mihribân-ı ĥâl-i düşvâr-ı Ǿuśât-ı rüstaħîz
ǾÂcizân-ı rûz-ı ĥaşrıñ müşfiķ-i raĥm-âveri

79

Baĥr-i Ǿummân-ı celâlinde vaķârı fülkünüñ
Ĥilmi olmuş bâd-bân temkîn-i źâtı lengeri

80

Ķâmeti ħum-geşte elde kâse-i deryûzesi
Sâǿil-i dergâhı itmiş pîr-i çarħ-ı aħđarı

81

Mâlik-i mülk-i Süleymân'dır gedâ-yı kûyı kim
ŦaǾn ider yâķûŧ-ı mihre gevher-i engüşteri

82

Śanma eflâk ordû-yı Ǿazminde âteşler yanup
Ķaldı andan tûde tûde câ-be-câ ħâkisteri

83

Mihr ile meh iki aħker âsumân-ı pür-nücûm
ǾÛd sûz-ı bezminiñ ednâ müşebbek micmeri

84

Nîm-ten çıķmaz ĥaķîr-i dergeh-i iĥsânına
Aŧlas-ı çarħın nümâyândır ħuśûśâ ülkeri

85

Ĥükm-i Ǿadli ĥaķķ-ı cîrânı riǾâyet itdürür
Hem-civâr itse eger cîrâna bir şîr-i neri

86

Meclis-i ĥıfžında ol çeşm-i çerâġ-ı rûzgâr
ŞemǾe ser-pûş eyleye dâmân-ı bâd-ı śarśarı

87

Mihr ü meh fülke nücûm evtâd-ı zer cevzâ ŧınâb
Ordû-yı iclâliniñ çarħ-ı felek bir çâderi

88

Pây-ı esb-i Ǿazminiñ bâl-i hümâ ferş-i rehi
Farķ-ı raħş-ı rezminiñ nuśret hümâyûn şeh-peri
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89

Râyet-i manśûrınuñ "innâ fetaĥnâ" şuķķası101
Tîġınıñ zâġı žafer "naśrun minallâh" cevheri102

90

Bir żaǾîfe taķviyet-baħş olsa hengâm-ı neberd
Eyleye Behrâm u Keyvân'ı hirâsân ħançeri

91

Düşmen-i şerǾi nola geçse ķılıçdan ĥaşre dek
Menhel-i şemşîridir cân-ı Ǿadûnuñ maǾberi

92

Merĥamet-güster şehâ sulŧân-ı şefķat-dergehâ
Ey şefâǾatle iden ħurrem Ǿuśât-ı maĥşeri

93

Sen o iki Ǿâlemiñ bir dânesisin kim ezel
Şibh-i źâtıñda Ǿaķîm oldı dü-kevniñ mâderi

94

Böyle gûn-â-gûn śudûr itmezdi eşyâ ġaybdan
Olmasaydı źâtıñ ey śadr-ı dü-Ǿâlem maśdarı

95

İştiyâķ-ı sidre-i ķaddiñle Ŧûbâ ser-nigûn
Eylemiş pâ-der-gil-i ĥayret o ķâmet-ǾarǾarı

96

Pertev-i şemǾ-i ruħuñ pervânesi şems ü ķamer
Zühre-i zehrâ o şemǾiñ ġarķ-ı nûr-ı ezheri

97

Râyet-efrâz-ı žafersin kim sipâh-ı rezmiñiñ
Her biri olmış cihânıñ śaf-şikâf u śaf-deri

98

Ey ĥabîb-i Kibriyâ kân-ı keremsiñ Ǿafv ķıl
Şevķ-ı evsâfıñ dil-i küstâħımı itdi cerî

99

Nâvdân-ı ravża-i naǾtıñ olup kilk-i terim
Cennet-i vaśfında icrâ itdi âb-ı kevŝeri

100

Oldı vaśf-ı gîsûvânında sevâd-ı şiǾrimiñ
Rişte-i müşgîn-i zülf-i ĥûr târ-ı mısŧarı

101

ŦabǾımı feyż-i nuǾûtuñ eyledi Ĥassân-ı Rûm
Ĥamdü-lillâh şâǾirân-ı dehriñ oldum eşǾarı

102

Dem-be-dem ķand-i lebiñ yâdın mükerrer eyleyüp
Birbirine eylerim âġişte şîr ü sükkeri

103

Şevķ-ı naǾtıñla olur mülk-i süħanda nâm-zed
Şâhid-i maǾnâya elfâž-ı beyânım duħteri

Fetih Sûresi, 1. ayette geçen "Şüphesiz, biz fetih verdik" anlamındaki kısmı iktibas edilmiştir.
Saff Sûresi, 13. ayette geçen " Allah’tan bir yardım" anlamındaki kısım iktibas edilmiştir.
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104

BürķaǾ-ı ĥüsn-i beyânıyla Ǿarûs-ı fikrimiñ
Mikĥeli ħâmem sevâd-ı saŧr-ı nažmım miǾceri

105

Ĥaydar-ı Kerrâr-ı nažmam Źülfiķârım kilk-i ter
Düldül-i endîşemiñ ĥüsn-i edâdır Ķanber'i

106

Gevher-i feyżiyle bir gencînedir ŧabǾım anıñ
Tîġı şemşîr-i zebânım çûb-ı ħâmem ejderi

107

Fikr-i bârîkim taśavvurdan müberrâdır benim
Bir heyûlâdır hemân Naķş-ı Ħayâl-i Âzerî

108

ŞiǾrimiñ her beyti oldı ĥülle-i taǾbîr ile
Cennet-i endîşemiñ maĥbûb-ı ĥavrâ-peykeri

109

Murġ-ı dest-âmûz-ı ħâmem cilve vü nâz eylese
Śad-ħacâletle giderdi kendüden kebk-i derî

110

Bâġ-ı Ǿibretdir ķaśîdem mîve-çînâna śalâ
Şâħ-ber-şâħ-ı ĥikemdir her nihâl-i nev-beri

111

Söz tamâm oldı ħulûś-ı tâm ile gel ey Nažîm
El açup başla niyâza vaķtidir şimden-geri

112

Tâ ki her bir kec-külâh-ı naħvetiñ mânend-i şemǾ
ŞuǾle-i cân-sûz ola farķında iklîl-i zeri

113

Rûz u şeb sönsün çerâġ-ı baħtı ħaśm-ı şerǾiniñ
Dehriñ olduķça fürûzân mihr ü mâh-ı enveri

114

Rûĥına manžûm u menŝûr ola envâǾ-ı śalât
Nažm u neŝriñ her śalât olduķça zîb ü zîveri

89 (T: 54a, R: 49b, A: 64a) (FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
Ey dü-Ǿâlem kişt-zâr-ı cûdınıñ bir dânesi
Çarħ-ı aĥđar anıñ ednâ sebze-i bîgânesi
2

Mâh-ı nev ebrûsınuñ ħamyâze-rîz-i ĥasreti
Mihr-i enver şemǾ-i bezm-i ĥüsnünüñ pervânesi

3

Gîsû-yı müşgîniniñ müjgân-ı Rûĥü'l-Ķudsdür
Çeşm-i âdâb ile itdükçe nežâre şânesi

4

Gevher-i gencîne-i Ǿirfân ki olmuş tâ ezel
Ser-be-ser maǾmûre-i kevn ü mekân vîrânesi

5

Nâzenîn-i ĥażret-i Mevlâ ĥabîbullâh kim
ǾAķl-ı evveldir kemend-i Ǿaşķınıñ dîvânesi
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6

Sidre vü Ŧûbâ vü Refref aña süllem pâyedir
Taħt-gâh-ı ķurb-ı Ĥaķdır mesned-i şâhânesi

7

Evc-gâh-ı Kibriyâda şâhbâz-ı Ǿazminiñ
Gülbün-efrûz-ı firâz-ı lâ-mekândır lânesi

8

Maĥremân-ı śuffe-i câh-ı celâli śaĥb u âl
Çâr-yâr-ı muĥterem yârân-ı devlet ħânesi

9

Ķaśr-ı dîne oldı erkân-ı çehâr ol çâr-yâr
Tâ ķıyâmet şerǾiniñ maǾmûrdur kâşânesi

10

Enbiyâ vü mürselîniñ eşref ü hem efđali
ǾÂlem-i hejdeh-hezârıñ bî-bedel cânânesi

11

Bâde-i Ǿaşķıyla memlûdur ħum-ı nüh-âsumân
Mihr ü mehdir baş açıķ yalın ayaķ mestânesi

12

Çâkeriyiz ceyb-i hestîdir ġazâl-i çeşminiñ
Sürme-i mâ-zâġ ile nežžâre-i şîrânesi

13

Ŧâķ-ı Kisrâ-veş hezârân deyri itdi ser-nigûn
Maķdem-i teşrîfiniñ bir śadme-i merdânesi

14

Mât ola manśûbe-i leclâc-ı ĥayretle yine
Nuŧķ-ı vaśfında o şâhıñ at süren ferzânesi

15

Mestî-i śahbâ-yı vaśfıyla nola güstâħ isem
ǾAfv olur elbette mestiñ vażǾ-ı güstâħânesi

16

Źeyl-i medĥinde sezâ ĥâl-i dili şerĥ eylesem
Diñlenür lâ-büd nedîm-i meclisiñ efsânesi

17

Śuffe-i bezm-i ŝenâsında ŧolular nûş idem
Devr-i fânîde ŧolunca Ǿömrümüñ peymânesi

18

Ĥamdü-lillâh ħân-ı vaśfından naśîb aldım yine
Ħâmemiñ hemvâre olur secde-i şükrânesi

19

Doġdı bânû-yı ħayâlimden bu ŧıfl-ı nâzenîn
Böyle ŧıfl-ı nev-resi beş beş doġursun ânesi

20

Tuħfe-i nažmın yine ol şâha Ǿarż itdi Nažîm
Nâ-sezâdır gerçi berg-i sebze dervîşânesi

21

Armaġân olsun ķuśûr-ı Ǿacz ile dergâhına
Tâ Nažîm'e her sene bir naǾt ola sâlyânesi
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90 (T: 163b, H: 103b, R: 152a, A: 121a)
(FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
Ħayr-maķdem ey şehen-şâhân-ı dehriñ serveri
Ķabża-i tesħîre aldıñ ser-be-ser baĥr ü beri
2

Ĥamle-i ednâda virdiñ düşmen-i dîne şikest
"Âferîn ey rûzgârıñ şehsüvâr-ı śaf-deri"

3

Şarķdan ġarba varınca Ǿâlemi fetĥ eylediñ
"ǾArşa aś şimden girü tîġ-ı ŝüreyyâ cevheri"

4

Eylediñ ġalŧân ser-i aǾdâyı pây-i raħşıña
Merĥabâ ey Ǿâlemiñ ġâzî şeh-i ceng-âveri

5

Đarb ile aldıñ elinden tâc u taħt-ı düşmeni
Ĥabbeźâ ey devr-i eyyâmıñ müsellem dâveri

6

ǾÂlemi başdan başa itdiñ ser-i küffâra teng
Bârekallâh ey cihânıñ ħüsrev-i dîn-perveri

7

Düşmen-i dîn-i mübîniñ Ǿırķını ķaŧǾ eylediñ
Şâd ķıldıñ rûĥ-i pâk-i ĥażret-i peyġamberi

8

Hep geçirdiñ tîġdan ħaśmı ǾAlîlik eyleyüp
Düşmene añdırdıñ el-ĥaķ Źü'l-feķâr-ı Ĥaydar'ı

9

Müjde kim olduñ mücâhid fî-sebîlillâh olup
İctihâd-ı tâm ile ġâzîleriñ ser-defteri

10

Emriñe dünyâyı ser-tâ-ser müsaħħar eylediñ
Oldı źât-ı kâmiliñ Ǿavn-i Ħudâ'nın mažharı

11

Düşmen-i dîne amân virme geçür şemşîrden
Cünd-i İslâm'ıñ Ħudâ itmiş seni ser-Ǿaskeri

12

Kâfiriñ dâr u diyârıñ eylediñ şûriş-peźîr
Ŧoldı śad-âşûb u fitneyle Ǿadûnuñ kişveri

13

Cebreǿîl olsa revâdır âferîn-ħânıñ seniñ
Düşmene śaldıķça ol şemşîr-i vâlâ-gevheri

14

Dâstân olsa nola nâm-ı şerîfiñ Ǿâleme
Görmedi Rüstem düşünde bu ġazâ-yı ekberi

15

Ser-be-ser ķaǾr-ı zemîne śaldıñ ednâ ĥamlede
Śadme-i ķahrıñla mülk-i ħaśm-ı dûn u ebteri
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16

İtdigiñ rezmi seniñ ancaķ Süleymân eyledi
Emriñe fermân-ber oldı ĥaķ bu kim ins ü perî

17

Mâhdan mâhîye dek zîr-i nigîniñdir cihân
Dehre ĥükm itdi benân-ı ķadriñiñ engüşteri

18

Farķ-ı pâkiñde eger hengâm-ı gîrûdârda
Sâyebân olsa revâ kerrûbiyânıñ şeh-peri

19

Düşmen-i dîn üzre gûyâ kim iner berķ-i ķażâ
Ħışm ile śaldıkça aǾdâya muraśśaǾ şeş-peri

20

ǾÂķıbet dâr u diyârından ayırdıñ düşmeni
Bîm-i tîġıñ eyleyüp bîhûde gird ü serserî

21

Bir ħalâś olmuş da varsa zaħm-dârıñdır yine
Geçdi ħaśm-ı nâ-be-sâmânıñ ķılıçdan ekŝeri

22

Śıġmasa ordû-yı iclâliñ Ǿaceb mi Ǿâleme
Hem-ser nüh-ħayme-i çarħ olmada her çâderi

23

Olmuş ordû-yı hümâyûnuñ ŧılısm-ı salŧanat
Kim anıñ her ŧopı gûyâ heft-ser bir ejderi

24

Kûh-ı Ķâf olsa ĥiśâr-ı düşmeni eyler ħarâb
ǾArśa-gâh-ı rezmiñiñ her ŧop-ı Ǿanķâ peykeri

25

Berķ-ı rümĥ u şuǾle-i şemşîr-i ķahrıñdan seniñ
Kûre-i ĥaddâda döndi Ǿarśa-i rezmiñ yeri

26

Mâh-ı nev śanma deriñde ħalķa der-gûş eylediñ
Râm olup fermânıña bu heft-çarħ-ı çenberi

27

Vaśf-ı tîġıñ dem-be-dem ħûnîn terâneyle seniñ
Böyle itsün çarħ-ı nažmıñ zühre-i râmiş-geri

28

Śaf-şikâf-ı pür-hüner śâĥib-ķırân-ı baĥr ü ber
Ķahramân-ı nâm-ver meydân-ı rezmiñ śaf-deri

29

Ħusrev-i bâlâ-nişîn şâhen-şeh-i rûy-ı zemîn
Zîb-i śadr-ı devlet ü dîn kâǿinâtıñ zîveri

30

Keyķubâd-ı Cem-nişân Keyħüsrev-i Ǿâlî-mekân
Zîver-i evreng ü dîvân devletiñ zîb ü feri

31

Mâh-ı burc-ı mekrümet mihr-i sipihr-i Ǿâŧıfet
Şâh-ı Dârâ-salŧanat şâhân-ı dehriñ mefħari
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32

Ebr-i nîsân-ı himem cûy-ı çemen-zâr-ı niǾam
Naħl-ı bustân-ı kerem kuh-sâr-ı cûduñ ǾarǾarı

33

Ġâzî-i devrân Meĥemmed Ħân Ebu'l-Fetĥ-i Cihân
Kim derinde dïst düşmen bende-i fermân-beri

34

Ol şehen-şâh-ı cihân kim gelse devrinde eger
Ĥâcib eylerdi der-i iclâline İskender'i

35

Ol şeh-i Ǿâlem ki fermân itse fülk-i ķadriniñ
Mihr ü mâh-ı nev olurdı bâd-bân u lengeri

36

Ol ħudâvend-i mükerrem kim şükûh-ı şevketi
Her cihetle eyledi güm-geşte nâm-ı Ķayser'i

37

Ħusrev-i Ǿâlî-güher kim revzen-i iclâline
Bir bilûrîn şîşedir bu künbed-i nîlûferî

38

Pâdişâh-ı tâc-ver kim çeşme-sâr-ı cûdına
Eylese lâyıķ zümürrüd kâse çarħ-ı aħđarı

39

Şehryâr-ı Cem-hüner kim meclis-i iķbâliniñ
Âfitâb-ı Ǿâlem-ârâ oldı zerrîn sâġarı

40

Ķuŧb-ı gerdûn-ı žafer kim ķande Ǿazm itse olur
Dem-be-dem cünd-i ricâlü'l-ġayb ħayl ü leşkeri

41

Şeh-süvâr-ı dâd-ger kim oldı Ǿavn-i Ĥaķķ ile
ǾAzm-i heycâ eyledikçe Ĥıżr-ı nuśret rehberi

42

Perçem-i rümĥı sevâd-ı sûre-i fetĥ-i mübîn
Tîġınıñ hep âyet-i naśrun min-Allâh cevheri

43

Bezm-gâh-ı rifǾatiñ Cemşîd-i Dârâ-rütbesi
Taħt-gâh-ı devletiñ Dârâ-yı Cemşîd-efseri

44

Vesme-i ebrû-yı mâh-ı nev türâb-ı dergehi
Sürme-i çeşm-i ġazâl-i mihr ise ħâk-i deri

45

Düşmen-i dûn bir daħi dünyâyı görmezse nola
Mîl çekdi çeşmine nevk-i sinân ü ħançeri

46

Mâh-ı nevle mihr-i Ǿâlem-tâb žann itme görüp
Oldı âvîze-firâz-ı çarħa tîġ ü miġferi

47

Gülşene neşr eylese bâd-ı nesîm-ı luŧfını
Eyleye hep kâse-i pür-zer çemende gülleri
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48

Ebr-i ķahrı ķaŧre-bâr olsa ķażâ-yı rezmde
Çeşm-i ħaśma her giyâh eylerdi kâr-ı neşterî

49

Emrini gûş eylese biñ cân ile naķķâd-ı çarħ
Mâh u mihre naķş iderdi sikke-i sîm ü zeri

50

Nehyi cârî olsa ger şaħś-ı ħazânıñ başına
Âteşîn ŧâs eyleye gülşende verd-i aĥmeri

51

Maŧbaħ-ı iclâl ü iķbâlin Ǿalev-rîz eylese
Encüm ü mâh-ı münîr olur şerâr ü aħkeri

52

Gör kemâl-i ķadr ü câhın kim tenûr-ı cûdınuñ
Oldı çarħ-ı âsumân bir tûde-i ħâkisteri

53

Olsa lâyıķdır melâǿik şâl idüp kâküllerin
Bezm-gâh-ı ħulķınıñ hep Ǿûd-ı sûz-ı micmeri

54

Bûy-ı Ǿadliyle muǾaŧŧar oldı Ǿâlem şâh-ı Hind
Başına şimden girü çalsun ķo Ǿûd u Ǿanberi

55

Dest-i ĥıfžı terbiyet itse eger birbirine
Tâ ķıyâmet eyleye âġişte âb u âźeri

56

Şeh-süvâr-ı şîr-dil kim tîġını Ǿüryân idüp
Eyledikçe esb-i Ǿâlem-gird ile cevlân-geri

57

Farķ-ı aǾdâya ķıyâmetler ķopardı gûyiyâ
Ķavm-i ǾÂd üzre revân eylerdi bâd-ı śarśarı

58

Rüstem-âsâ ħışm ile sürüp semendin eyleye
Beste-i fitrâkı farķ-ı Keyķubâd u Sencer'i

59

Merĥabâ raħş-ı cihân-peymâ ki hengâm-ı ħırâm
Şekl-i pâyı žâhir eyler nâf-ı müşg-i eźferi

60

Ĥabbeźâ esb-i felek-cünbiş ki itdikçe şitâb
Gerd-i pâyın nev-Ǿarûs-ı mihriñ eyler miǾceri

61

Raķśa âġâz eyledikçe nâzenîn reftâr ile
Bir perîdir dirdim olaydı eger bâl ü peri

62

Berķ-i cevlân eblaķ-ı ġarrâña erzânî felek
Saŧl-ı zerrîn itse aña âfitâb-ı enveri

63

Şâh-ı encüm-leşkerâ sulŧân-ı ħurşîd-efserâ
Ey serîr-i şevketiñ şâhen-şeh-i saǾd-aħteri
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64

Sensin ol kim źât-ı pâkiñdir şükûh-ı tâm ile
Bîşe-zâr-ı dest-gâh-ı himmetiñ şîr-i neri

65

Eylediñ âfâķı rûşen şeb-çerâġ-ı Ǿadl ile
RefǾ idüp rûy-ı zemînden žulmet-i şûr u şeri

66

Sensin ol kim midĥatiñde her süħan kim söyledim
Rütbe-i iǾcâz ile Ĥassân'ıñ oldı hem-seri

67

Cevher-i endîşemi źât-ı şerîfiñ gibi Ĥaķ
Eylemiş teng-i heyûlâ-yı taśavvurdan berî

68

Kûy-ı maǾnâyı rübûde itdim evvel ĥamlede
Devletiñde şâǾirân-ı dehriñ oldum eşǾarı

69

Bu ķaśîdem kim bihişt-âbâd-ı maǾnâdır nola
Nâv-dân-ı ħâmem icrâ itse âb-ı kevŝeri

70

Ħusrev-i ŧabǾımdır ol ĥâķân-ı Ĥâķânî-beyân
Kim anıñ bâb-ı kemâlinde gedâdır Enverî

71

Bû ǾAlî pîş-i kemâlimde sebaķ-ħândır benim
Mekteb-i feyżiñ benem Ǿallâme-i dâniş-veri

72

Ķıble-gâh-ı fıŧratıñ ŧabǾım imâm-ı Ǿârifi
CâmiǾ-i endîşeniñ nuŧķum ħaŧîb-i minberi

73

Sâġar-ı güftârımıñ ilhâm-ı Bârî bâdesi
Bâde-i eşǾârımıñ feyż-i ilâhî sâġarı

74

MaǾnî-i rengîn ile her mıśraǾı ebyâtımıñ
Gülşen-i siĥr-i helâliñ sünbül-i nâz-güsteri

75

Saŧr-ı eşǾârım ki hep nûr-ı siyâh-ı feyżdir
Olsa erzânî şuǾâǾ-ı mihr-i târ-ı mısŧarı

76

Böyle itlâf-ı güher itmezdi feyż-i nuŧķ ile
Genc-i ŧabǾım olmasa ĥüsn-i beyânıñ maśdarı

77

Gûne gûne ĥulle-i elfâž ile olmuş henûz
Nažmımıñ her saŧrı iķlîm-i ħayâliñ dilberi

78

Böyle istiǾdâd ile gehvâre-i idrâkde
Görmedi ŧabǾım gibi ferzend dehriñ mâderi

79

Geldi hengâm-ı duǾâ şimden girü taśdîǾi ķo
Besdir ey ħâme Nažîm-âsâ sitâyiş-güsteri
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80

Tâ şehen-şâh-ı žafer-leşker Ǿadûnuñ başına
Teng ide her ĥamlede bu sâĥa-i pehnâ-veri

81

Ĥıżr-ı himmet hem-Ǿinân u fetĥ ü nuśret hem-rikâb
Ķande Ǿazm itse ola Ǿavn-i ilâhî yâveri

82

Śavlecân-ı tîġ-ı ħışm ü ķahrınıñ rûz-ı meśâf
Muttaśıl ġalŧânı olsun düşmenin kûy-ı seri

91 (T: 164b, H: 105b, R: 154a, A: 120a)
(FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün)
1
Bârekallâh zehî kevkebe-i sulŧânî
Ki şükûhı düşürür ĥayrete ins ü cânı
2

Śânekallâh zehî debdebe-i pâdişehî
Ki pür itdi felegi bang-i nefîr-i şânı

3

Levĥaşallâh zehî salŧanat-ı ķâhire kim
Reşkden eyledi pîçîde dil-i şâhânı

4

Şâh-ı Cemşîd-ĥaşem kim sipeh-i aǾdâya
Kemterîn cümlesidir mûcib-i ser-gerdânı

5

Nice şeh mihr-i cihân-tâb-ı saǾâdet ki ider
LemǾa-i feyżine muĥtâc meh-i tâbânı

6

Nice şeh pâdişeh-i tâc-ver-i deryâ-dil
Ki ider Ħâtem'i de ġarķ-ı yem-i iĥsânı

7

Nice şeh ħusrev-i devrân ki henüz olmadadır
Pâdişâhân-ı cihân dergehiniñ der-bânı

8

Dâver-i pâk-şiyem dâd-penâh-ı Ǿâlem
Baĥr-i bî-ķaǾr-ı kerem gevher-i cûduñ kânı

9

Rütbe-dân-ı Ǿulemâ râtibe-baħş-ı şuǾarâ
Dest-gîr-i Ǿurefâ mevhibe-i Rabbânî

10

Ħusrev-i Cem-Ǿažamet yaǾni Meĥemmed Ħân kim
ǾÂleme kehf-i emân oldı bülend eyvânı

11

Bû Bekir-śıdķ u ǾÖmer-Ǿadl ü ǾAlî-dâniş kim
Źâtıdır zîb-dih-i silsile-i ǾOŝmânî

12

O felek-kevkebe kim bir daħi yâd itdirmez
Devleti salŧanatı debdebe-i ĥâķânı
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13

O cihân-dâver-i devrân ki degil mihr-i münîr
Burc-ı eflâke dikildi Ǿalem-i Ǿünvânı

14

Ķudsiyân cân ile çârûb-keş-i dergâhı
Âsumân bende-i tâbiǾ-şüde-i fermânı

15

Mülket-i mekrümetiñ dâd-ger-i dâdârı
Kişver-i Ǿâŧıfetiñ pâdişeh-i devrânı

16

Ķulzüm-i devletiñ erzende dür-i yektâsı
Gülbün-i rifǾatiñ üşküfte gül-i ħandânı

17

Lücce-i ŧabǾı güher-pâş-ı Ǿaŧâ olduķça
Maĥv ide farŧ-ı ĥicâb-ı keremi Ǿummânı

18

Ħırmen-i cân u dil ħaśma olur berķ-efgen
Âteş-i ķahrı eger itse şerâr-efşânı

19

Nükhet-i ħulķı Ǿıŧır-sâz-ı ġazâlân-ı Ħıŧâ
Nefħa-i feyžiniñ âhû-yı Ħuten ĥayrânı

20

Ŧavķ-ı sîmîn ile bend itdi meger gerdenini
Hâle žann itme mehiñ žâhir olup noķśânı

21

Dîde-i ĥıfžı nigâh eylese pervâneye ger
ŞemǾa ser-pûş ola bâd esdügi dem dâmânı

22

Ħüsrevâ dâd-gerâ dâver-i Ǿâlî-güherâ
Ey bilen mertebe-i ehl-i dil ü Ǿirfânı

23

Sensin ol śaf-der-i aǾdâ-küş-i bî-pervâ kim
Eyleseñ raħş-ı śabâ-sürǾat ile cevlânı

24

Düşmeniñ başına her ħaŧvede tozlar ķopara
Zûr-ı pâyı getürüp zelzeleye meydânı

25

Deşt-i pehnâ-yı felek pey-siper-i cünbişidir
Sîm-i naǾl itseñ olur aña meh-i raħşânı

26

Sen o dâdâr-ı cihânsın ki müdâm olmadadır
Devr-i Ǿadliñde seniñ žulm ü sitem zindânî

27

Nola olsa ķalemim vaśfıñı itdikçe sürûr
Çemen-i menķabetiñ murġ-ı hezâr-elĥânı

28

Benem ol şâǾir-i pâkîze-edâ kim geçdi
Pâye-i şiǾr-i terim mertebe-i Sahbânı
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29

Olmada murġ-ı kef-âmûz-ı ķalem destimde
Gülbün-i maǾrifetiñ bülbül-i śad-destânı

30

Doldı âvâze-i eşǾârım ile heft-ecrâm
Dutdı śîŧ-i süħanım gûş-ı çihâr-erkânı

31

Ĥarem-i ħüsrev-i ŧabǾımda kemer-beste Žahîr
Pîş-i dergâh-ı kemâlimde gedâ Ĥâķânî

32

Şeref-i ķadri zamânımda bulurdı gelse
Pâs-bân-ı der-i endîşem idüp Selmân'ı

33

Germ olup bülbül-i nuŧķum çemen-i maǾnâda
İtse bu şiǾr-i śafâ-baħşı sürûr erzânî

34

Der-kemân görse ħadeng-i nigeh-i cânânı
Ŧabla-i cânın ider dil hedef-i peykânı

35

Zaħm-ı şemşîrine merhem-ŧaleb olmam yâriñ
ǾÂfiyet bulmayayım ister isem dermânı

36

Rûze-dâr-ı ġamıyuz biz o hilâl ebrûnuñ
Ki ola Ǿîd-i viśâlinde felek ķurbânı

37

Çemen-i nâza ħırâm itse o serv-i bâlâ
Cism-i Ǿuşşâķa gelür bîd gibi lerzânî

38

Eyleyen zülfini çevgân o perîniñ itmiş
Kûy-ı sergeşte dil-i bî-ser ü bî-sâmânı

39

Meclis-i ĥüsn ü cemâlinde melâĥat hem-dem
Süfre-i behcetiniñ mihr ü vefâ mihmânı

40

Buldı ġâyet süħanıñ durma duǾâ eyle Nažîm
Tâ-be-key eyleseñ sözleriñi ŧûlânî

41

Tâ ki âfâķı duta ŧanŧana-i pâdişehi
Śaff-ı erkân-ı saǾâdetle dura divânı

42

Gül gibi ŧâliǾi olduķça güşâde cebhe
Düşmen-i devletiniñ kârı ola nâlânî

43

Mesned-i Ǿizz ü saǾâdetde olup fermân-rân
Olmaya maĥşere dek devletiniñ pâyânı
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92 Ķaśîde Berây-ı Selîm Girây Ħân103
(T: 165b, H: 107a, R: 155b, A: 135b)
(MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün)
1
Bi-ĥamdillâh žafer buldı Ǿadûya bir şeh-i ġâzî
Olup Ĥıżr-ı hidâyet rehberi Mevlâ mühim-sâzı

103

2

Śadâ-yı âyet-i "fetĥün ķarîb" âfâķı doldurdı
Beşâret kûsınıñ gûş-ı cihânı dutdı âvâzı

3

Olup zîr-i livâ-yı nuśreti cünd-i ricâlü'l-ġayb
Mužaffer ķıldı Bârî ol sipeh-sâlâr-ı mümtâzı

4

Süleymân-taħt u kişver Ħân Selîm-i maǾdelet-güster
Sikender-taħt u efser âl-i Cengîziñ ser-efrâzı

5

O mümtâz-ı cihân kim doġmadı bânû-yı devrândan
Seħâvetde şecâǾatde henûz aķrân u enbâzı

6

O şeh kim ķaśd-ı naħçîr ile sürse raħşını eyler
Ġazâl-i ħâveri rem-gerde-i bâng-i ŧabıl-bâzı

7

O şeh kim mülk-i Rûm'a żamm ider ednâ hücûmıyla
Eger Tebrîz ü Şîrâz'ı eger Kâşân ü Ehvâz'ı

8

ǾAceb mi Kişver-i Tûrân'a ilĥâķ itse Îrân'ı
Ne lâzım olmasun devrinde bir iķlîmiñ efrâzı

9

Sipâh-ı rezminiñ "naśrun min-Allâh" cevher-i tîġi
Livâ-yı Ǿazminîñ "innâ feteĥnâ" naķş-perdâzı

10

Ĥiśâr-ı kûh-ı Ķâf-ı himmetiñ sîmurġ-ı Ǿanķâsı
Firâz-ı âşiyân-ı rifǾatiñ şâhîn ü şeh-bâzı

11

Feżâ-yı Ǿadl ü dâdıñ şâh-bâz-ı Ǿâlem-ârâsı
Cihân-ı Ǿaķl u irşâdıñ hümâ-yı evc-pervâzı

12

Ķıyâmetler ķopardı farķ-ı ħaśma śaĥn-ı heycâda
Niyâmından çıķınca seyf-i meslûl-i ser-endâzı

13

Usûl-i tîġı çaldı sâz-ı Ǿömrün ceng-i ħarbîde
Ķodı bî-berg ü sâz zinde-gânı ħaśm-ı nâ-sâzı

14

Yeriñ gerd ü ġubârı dîde-i aǾdâyı kûr itdi
Nümâyân oldı faħr-i Ǿâlemiñ âŝâr-ı iǾcâzı

Başlık, A nüshasından alınmıştır.
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15

Gözün açdırmadı gerd-i hücûmı ħaśm-ı ħod-bîne
Binâ-yı Ǿömriniñ bir bir ķapandı revzen-i bâzı

16

Kemân oldı Ǿadûnuñ ķâmeti gürz-i girân itdi
Ħadengi doġrı yoldan aldı cân-ı ħaśm-ı kec-bâzı

17

Bulunmaz fâş-ı râz eyler o deñli devri emn üzre
Meger râz-ı dil-i Ǿuşşâķ-ı yâriñ çeşm-i ġammâzı

18

Bahâr ile şitâda germ ü serde baķmadı hergiz
Geçürdi Nemçe vü Çeh Mośķof ü Leh'de ķışı yazı

19

Feres-rân olsa eyler pür-ġubâr âyîne-i mihri
Dem-i cevlân şitâbendir o esb-i çâpük ü tâzî

20

Cihân-peymâ o raħş-i tîz-rev kim gâm-ı evvelde
Geçer nûr-ı nigâhı vaķt-i sürǾatde tek ü tâzı

21

Perî dirdim perî olsa lisânı olsa dirdim ĥûr
Nice medĥ itmesün ins ü melek ol raħş-ı ŧannâzı

22

Ħıdîvâ câna geçdi intižâr-ı vaǾde-i luŧfuñ
Ola ümmîdim oldur Ǿan-ķarîb ol vaǾdiñ incâzı

23

Zamân-ı mekrümetdir cûd-ı luŧf-ı bî-dirîġıñdan
Gerekdir maǾrifet erbâbınıñ ikrâm u iǾzâzı

24

O ħân-sâlâr-ı Ǿâlemsin ki hergiz olmamışken sîr
Doyurdı niǾmet-i cûd u nevâliñ dîde-i âzı

25

Maĥaldir dergeh-i vâlâña şâhım Ǿarż-ı ĥâl itsem
Açılmam ġayra Ǿâr u ġayretimden dildeki râzı

26

Derûn-ı dilde az çoķ ârzû lâ-büd muķarrerdir
Yanımda gerçi yeksândır zer ü sîmiñ çoġı azı

27

Mesîĥ-âsâ meger iĥyâ ider bir nuŧķ-ı cân-baħşıñ
Helâk itdi beni nev-devletânıñ şîve vü nâzı

28

Ħudâvendâ şümâr-ı maĥremân-ı bezmiñ itdikçe
Ferâmûş itme luŧfuñdan Nažîm-i nükte-pervâzı

29

Ķonardı naġme-i vaśfıñda zühre Ǿandelîb-âsâ
Şikeste olmasaydı muŧrib-i endîşemiñ sâzı

30

Olur râstî devriñde âheng-i ĥicâz itmek
Śıfâhân u ǾIrâķ erbâbı görsüñ semt-i şeh-nâzı
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31

Ķaśîdem midĥatiñde görse iķrâr iderlerdi
Žahîr-i Fâryâbî Enverî ǾÖrfî-i Şîrâzî

32

Nola iŝbât-ı źât itsem güvâh-ı Ǿâdilim sensin
Yeter nažmım elimde ĥüccet-i daǾvâmıñ ibrâzı

33

DuǾâya başla âdâb üzre taŧvîl-i kelâm itme
Sözüñ maķbûldür ey ħâme ıŧnâbından îcâzı

34

Hemîşe taħt-ı baħt-ı düşmeni ol şeh idüp ber-bâd
Ġuzâta rütbe-i fetĥiñ müdâm olduķça iĥrâzı

35

Bula devr ü teselsül Ǿömr ü câhı sübĥa-i eyyâm
Güsiste-târ olunca olmaya encâm u âġâzı

93 Ķaśîde Berây-ı Vaśf-ı Aĥmed Pâşâ104
(T: 166b, H: 108a, R: 156a, A: 142b) (MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün)
1
Zehî refîǾ-i serâ-perde-i Süleymânî
Ki eylemiş anı teşrîf âśaf-ı ŝânî

104

2

Ħoşâ o ŧâķ-ı muǾâllâ revâķ-ı zîbâ kim
Düşürdi rifǾati reşke sipihr-i gerdânı

3

Tebârekallâh eyâ bâr-gâh-ı bî-hemtâ
Ki geçdi küngüresi çarħ-ı tâ-be-sâmânı

4

Felek o ħayme-i vâlâya itse şâyeste
Ŧınâb-ı şaǾşaǾa zer-mîħ-ı şems-i tâbânı

5

Güzîde bâr-geh-i dil-güşâ ki seyr idicek
Ŧınâba oldı ķıyâs itme beste dâmânı

6

Firâz-ı Ķâf-ı saǾâdetde murġ-ı Ǿanķâdır
ǾAceb mi şehper-i devletle itse cevlânı

7

Kemâl-i vüsǾatini gör ki itseler lâyıķ
Kemîne ŧâķına âvîze heft-eyvânı

8

Nedir o çetr-i muǾallâ ki ejdehâ-mânend
Dem-â-dem itmededir ĥıfž o genc-i pinhânı

9

Derûn-ı sînesi der-cây-ı şâhid-i iķbâl
Revâdır olmasa ol Ǿâşıķıñ girîbânı

10

Sipihr eyledi rû-mâl-i tehniyet-gûyân
Getürdi mehce-i zerrîn mihr-i raħşânı

Başlık, A nüshasından alınmıştır.
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11

Ķabâ-yı sebz ile bîrûnı dilber-i ŧannâz
Derûnı sîne-i Ǿâşıķ miŝâl-i nûrânî

12

Sütûnı ķâmet-i cânân gibi cihân-ârâ
Sezâdır itse nigûn-sâr serv-i bostânı

13

Ħaŧ-ı kitâbeleri ŧaǾne-dâd olursa eger
Ġubâr-ı ħaŧŧ-ı ruħ-ı dil-rübâya erzânî

14

Ŧınâbı zülf-i bütâna düşürdi çîn-i ĥased
ǾAceb mi itse girih-beste rişte-i cânı

15

Göreydi dîde-i Ǿibretle naķş-ı ezhârdan
Olurdı Mânî vü Bihzâd deng ü ĥayrânı

16

Nola düşerse nažardan nigâr-ħâne-i çîn
Ķapatdı ĥaclet-i naķş ile Mânî dükkânı

17

Gülünde tâb u ŧarâvet o deñli ketm eyler
Nesîm-i ġıbŧa yine ġonca verd-i ħandânı

18

ǾAle'l-ħuśûś o ķadar ġoncası feraĥ-zâ kim
Güşâd ider dil-i śad-bülbül-i ħoş-elĥânı

19

O deñli nergis-i nâz-güsterinde ĥâlet kim
Bıraķdı ĥayrete çeşm-i siyâh-ı ħûbânı

20

Eger ki sünbüline dilberân ideydi nigâh
Düşerdi pîçişe hep kâkül-i perîşânı

21

O gûne lâle-i rengîni tâb-güster kim
Niķâb-ı şerme ķoya görse ĥûr u ġılmânı

22

Nedir o râst u çep her nihâl-i gûn-â-gûn
Ki seyr ider unudur serv-i ħoş-ħırâmânı

23

Gören o perçem-i pür pîç ü ħamla tuġların
İder mi ârzû-yı seyr-i sünbülistânı

24

Muķîm olan o gülistân-ı bî-ħazân içre
Diler mi hîç temâşâ-yı bâġ-ı rıđvânı

25

Ħazânı olmaz o bâġıñ ki dâǿim itmededir
Ķudûm-i âśaf-ı dehre şükûfe efşânı

26

Ħudâygân-ı felek-bâr-gâh kim olmuş
Ķalem-rev-i kerem ü himmetiñ ķalem-rânı
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27

Sütûde âśaf-ı źî-şân müdebbir-i devrân
Penâh-ı ħalķ-ı cihân Ǿâlemiñ nigeh-bânı

28

Bihîn bahâr-ı himem feyż-güster-i Ǿâlem
Vücûdı baĥr-i kerem cûdı ebr-i nîsânî

29

Meh-i sipihr-i Ǿaŧâ mihr-i âsumân-ı seħâ
Çerâġ-ı bezm-i hüdâ şemǾ-i luŧf-ı Rabbânî

30

Cenâb-ı Aĥmed Pâşâ vezîr-i çarħ-ı münîr
Cihân-kevkebe dehriñ ħıdîv-i źî-şânı

31

Žafer-sipâh o dâver ki śaĥn-ı Ǿişretde
Ķuruldı devlet ile bâr-gâh-ı Ǿünvânı

32

Ħıred-şükûh o vezîr-i güzîde kim olmuş
Ħamîde ķadd ile gerdûn muŧîǾ-i fermânı

33

Ferîd-i dehr o âśaf ki cân u dilden olur
Der-i saǾâdetiniñ Keyķubâd der-bânı

34

Şükûfe-zâr-ı Ǿaŧânıñ riyâż-ı raǾnâsı
Fürûġ-ı mihr-i seħânıñ sipihr-i devrânı

35

Gül-i ĥadîķa-i ĥilmiñ bahâr-ı ġarrâsı
Dür-i śadefçe-i Ǿilmiñ muĥîŧ-i Ǿummânı

36

ǾAsâkir-i himem ü mülk-i şefķatiñ şâhı
Cevâhir-i kerem ü cûd u himmetiñ kânı

37

Olursa her gice pîş-i oŧâķ-ı ķadrinde
Meh-i münîr sezâ meşǾal-i fürûzânı

38

ǾAceb mi şems ü ķamerden iderse iki ceres
Ķaŧâr-ı rifǾatiniñ çarħdır şütür-bânı

39

Biterdi her bün-i ħârında śad-gül-i iķbâl
Ķażâya olsa revân cûy-bâr-ı iĥsânı

40

Semûm-ı ħışmı çemen-zârdan güźâr itse
Olurdı cümle-i ezhâr-ı bâġ nîrânî

41

Buħûr-ı micmere-i ĥüsn-i ħulķ-ı pâkiyle
MuǾaŧŧar itmededir kârım ins ile cânı

42

Ħumâr-ı faķr götürmezdi bâde-i idbâr
İdeydi sâķî-i iķbâli kâse-gerdânî
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43

Eger piyâle-i ĥıfžı döneydi meclisde
Virirdi zehr de Ǿayyâşa keyf-i rûĥânî

44

Bahâdır-ı vüzerâ kim olursa şâyeste
Hilâl ü bedr-süvâr olsa gûy u çevgânı

45

Ġılâfa bir daħi girmem diyü maĥall-i ġazâ
Yemîn ider ser-i aǾdâya tîġ-ı bürrânı

46

İderdi âyîne-i mihri zeng-dâr-ı ġubâr
Ķażâ-yı rezmde itdikce esb-cünbânî

47

ŞecîǾ-i śaĥn-ı veġâ kim miyân-ı meydânda
Olunca sürǾat ile cilve-rîz-i yek-rânî

48

Virir hücûm ile şîr-i ġarîne teb-lerze
İder şitâb ile pes-mânde murġ-ı perrânı

49

Virirdi śadmesi tünd eyledikçe reftârın
Zemîne zelzele çarħ-ı berîne lerzânî

50

Ħıred-şükûh vezîrâ güzîde-tedbîrâ
Eyâ cihânıñ olan Rüstem ü Nerîmân'ı

51

Žahîr-i devlet ü dînsin saña dinilse nola
Zehî serîr-i kemâliñ ħıdîv-i ĥâķânı

52

Henûz görmedi ĥaķķâ ki dîde-i eyyâm
Seniñ gibi daħi düstûr-ı kâmil-iźǾânı

53

Feżâ-yı midĥat-i źâtıñda himmetiñle revâ
Benim de tevsen-i ŧabǾım olursa meydânî

54

Benem o çeşme-i maǾnâ ki ĥıżr-ı evśâfıñ
Aķıtdı levĥa-i ħâmemden âb-ı ĥayvânı

55

Henûz gevher-i nažmım olursa lâyıķdır
Ŧırâz-ı nažm-ı leǿâlî-nižâm-ı Śahbânî

56

Pür itdi debdebe-i kûs-ı şöhret-i süħanım
Feżâ-yı şeş ciheti śaĥn-ı çâr-erkânı

57

Güzîde şâǾir-i Ǿâlî-cenâb-ı devrânım
ǾAceb mi dehriñ olursam süħanda Ĥassân'ı

58

Yegâne sâĥir-i efsûn-ŧırâz-ı Ǿirfânım
Ki lâl ider süħanım ħaśm-ı dûn u nâdânı
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59

Henûz görmedi rindân-ı meclis-i maǾnâ
Benim gibi daħi mest-i müdâm-ı Ǿirfânı

60

Süŧûr-ı nažmımı seyr eyleyen görür dâǿim
Benefşe-zâra baķup vâdî-i ħıyâbânı

61

Sevâd-ı kilk-i terim çeşm-i ehl-i Ǿirfâna
Unutdurur eŝer-i sürme-i Śıfâhânı

62

Benem o bülbül-i ħûnîn terâne kim itdi
Zebân-ı ħâme-i muǾciz-demim ġazel-ħânı

63

Dirîġ gelmedi şehre o mâh-ı KenǾânî
Göñül arar nice demdir ki Yûsufistânı

64

Ħıred-rübûde dil-i gîsûvân çindârî
Şekîb-i ġavŧa-ħor-ı mevc çîn-i pîşânî

65

Cemâli ķulzüm-i bî-sâĥil-i melâĥatdir
Ki oldı fülk-i dile çâr-mevc-i müjgânı

66

Göñül ħadeng-i ħayâliyle şâd idi göreli
İśâbet eylemez oldı nişâna peykânı

67

Nice cigerde biter zaħm-ı tîri śad-feryâd
Ki tâze śaçdı nemek ĥoķķa-i zeneħdânı

68

Bilür ĥarâretimi ol ŧabîb-i cân u dilim
Śunarsa kâse-i laǾli şarâb-ı rümmânî

69

Ġubâr-ı ħaŧŧ-ı lebi ser-nüvişt-i ĥayrânı
Sevâd-ı kâküli mecmûǾa-i perîşânı

70

Hep itdügin bulur olsun hele ħaŧ-âverde
Nažîm bir gün o mâha gelür peşîmânî

71

Yeter bu daǾvî-i bî-maǾnâ ile ħatm-i kelâm
Ķaśîde buldı nihâyet irişdi pâyânı

72

Hemîşe tâ ki serâ-perde-i şeh-i ħâver
Sipihre vażǾ oluna śubĥ-dem be-şâdânî

73

Hezâr zîver ile bâr-gâh-ı iclâli
Bula feraĥla güşâyiş be-luŧf-ı Yezdânî

74

Ola śafâ ile revnaķ-peźîr tâ dem-i ĥaşr
Fürûġ-ı neyyir-i Ǿadliyle Ǿâlem-i fânî
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94 Ķaśîde Berây-ı Muśŧafâ Pâşâ105
(T: 168a, H: 109b, R: 158a, A: 148b) (MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün)
1
Seĥer ki eyledi ħurşîd pertev-efşânı
Cihâna sâye-figen oldı nûr-ı Yezdânî

105

2

Ne nûr nûr-ı ilâhî ki itmede her şeb
Fürûġ-ı mihrine vâbeste mâh-ı tâbânı

3

Ne mihr-i feyż-i Ħudâ kim hemîşe eylemede
Cemâl-i ĥüsn ile pür-zîb Yûsufistânı

4

Ne ĥüsn-i ĥavśala-sûz âfitâb-ı burc-ı cemâl
Ki dâǿim olmadadır reşk-i mâh-ı KenǾânî

5

Zehî cemâl ki görse Bütân-ı Yaġmâ'yı
Olurdı bende-i ser-kâkül-i perîşânı

6

Zehî cemâl ki ĥûr-ı bihişt ser-cümle
Hezâr ĥasret ile çâk çâk ĥayrânı

7

Zehî cemâl ki olmuş śafâ ile ħûbân
Fütâde-i ķadem-i serv-i ħoş-ħırâmânı

8

Zehî cemâl-i maĥabbet-fezâ ki Ǿişve-künân
İdeydi sâķî-i laǾlîn-piyâle gerdânı

9

Daħi pür eylemeden sâġarın ide medhûş
Śabâĥ-ı maĥşere dek ceste ceste mestânı

10

Tebârekallâh eyâ sâķî-i piyâle-i Ǿaşķ
Ki itdi bezmine dil-teşne ins ile cânı

11

Ne bezm bezm-i maĥabbet ki ħûn-ı dildir mey
Sifâl-i serdir anıñ sâġar-ı dıraħşânı

12

Degil o bezm ki olup erâzil erbâbı
Meyinde ħâb ola câmında Ǿaks-i devrânı

13

O bezm-i ĥâśdır el-ķıśśa ħâhişim ki virir
Müdâm bî-mey ü sâġar neşâŧ-ı rûĥânî

14

O bezm-i ħâś ki yoķdur ħumârı bâdesiniñ
Tamâm vaĥdetiyândır gürûh-ı rindânî

15

O bezme vâśıl olan rind-i Ǿaşķa śad-ġıbŧa
Ki dem-be-dem çeke câm-ı şarâb-ı Ǿirfânı

Başlık, A nüshasından alınmıştır.
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16

O bezmi biz de görürdük meger ki kuĥl ideyüz
Ġubâr-ı dergeh-i pâk-i ħıdîv-i źî-şânı

17

Zehî ħıdîv-i cüvân-baħt u maǾdelet-pîşe
Ki çarħ olsa revâdır muŧîǾ-i fermânı

18

Zehî ħıdîv-i bülend-âsitân ki şâyeste
Olursa dergehiniñ Keyķubâd der-bânı

19

Bihîn bahâr-ı saǾâdet ki sebze-zâr eyler
Seĥâb-ı himmetiniñ feyżi bâġ-ı ĥırmânı

20

Vezîr-i devr-i zamân âśaf-ı Süleymân-şân
Bisâŧ-güster-i iĥsân ħâtem-i ŝânî

21

Dilîr-i zûr-ı ġazâ Rüstem-i cihân-ârâ
Vezîr-i ķalǾa-güşâ Ǿâlemiñ Nerîmânı

22

Bülend-ķadr ü himem CaǾfer-i kerîm şiyem
Ŧırâz-ı bezm-i kerem şemǾ-i luŧf-ı Rabbânî

23

Nedîm-i şâh-ı cihân yaǾni Muśŧafâ Pâşâ
Ki cebhesinde Ǿayân nûr-ı pâk-i sübĥânî

24

O şâh-bâz-ı bülend-âşiyân ki lâyıķdır
Firâz-ı evc-i saǾâdetde itse cevlânı

25

O Cem cenâb-ı hüner-ver vezîr-i ferruĥ-dem
Ki dutdı gerdiş-i gerdûnı şöhret-i şânı

26

O âfitâb-ı sipihr-i kerem ki itmededir
Fürûġ-ı cûdı şeb-i yeǿsi śubĥ-ı nûrânî

27

Sipihr-i maǾdeletiñ mihr-i Müşterî-râyı
Riyâż-ı maǾrifetiñ tâze verd-i ħandânı

28

Biĥâr-ı Ǿizzete źâtıdır girân-mâyesi
Bahâr-ı devlete cûdı seĥâb-ı nîsânî

29

Sipihr şevķ ile cûyâ-yı sâye-i keremi
Muĥîŧ teşne-leb-i çeşme-sâr-ı iĥsânı

30

Tereşşuĥ itse eger ebr-i luŧfı gül-zâra
Duta ķıyâmete dek tâze bâġ u bustânı

31

TaǾalluķ itse eger çeşmi ħışm-ı deryâya
İderdi maĥşere dek şuǾle-rîz Ǿummânı

376 • Mustafa Sefa Çakır

32

Şemîm-i micmere-i ĥüsn ü ħulķı añdırmaz
Meşâm-ı cân u dile bûy-ı zülf-i cânânı

33

Sipihr itmedi devrinde kimseyi giryân
Meger ki sâġar-ı lebrîz-i mey-güsârânı

34

İderdi ferş vücûdın ķażâ-yı ĥıfžında
Künâm-ı şîriñ olaydı ġazâl mihmânı

35

Yegâne âśaf-ı devrân ki śaĥn-ı heycâda
Hücûm-ı heybet ile itse esb-cünbânî

36

İderdi cünbişi çarħ-ı berîni gerd-âlûd
Virirdi śadmesi kâr-ı zemîne lerzânî

37

O yekke-tâz-ı cihân kim olursa lâyıķdır
Hilâl-i çarħ-ı berîn naǾl-i sîm-i yekrânı

38

O raħş-ı çâpük ü raǾnâ ki ĥaddidir itse
Şitâbı târik-i eflâke gerd-efşânı

39

Ķażâ-yı maǾrekede itse śavlecân-bâzî
Ser-i Ǿadû olur elbette gûy-ı ġalŧânı

40

Vezîr-i mûy-şikâfâ cihân inśâfâ
Eyâ cevâhir-i luŧf u mürüvvetiñ kânı

41

Ħudâygânâ sensin ki ŧabǾ-ı pâkiñdir
ǾAyâr iden zer-i miķdâr-ı nükte-sencânı

42

Cihân-penâhâ sensin ki şemǾ-i źâtıñdır
Sipihr-i Ǿâŧıfetiñ âfitâb-ı raħşânı

43

Kerem-şiǾârâ sensin ki feyż-i kâm ile
Disem devâtıña Ǿaynü'l-ĥayât erzânî

44

Bahâr-ı midĥat-i źâtıñda oldı kilk-i terim
Ĥadîķa-i süħanıñ bülbül-i ħoş-elĥânı

45

Firâz-ı gülbün-i vaśfıñda hem münâsibdir
Bu nev-terâne ile eylese ġazel-ħânî

46

Egerçi mürdeye cândır nigâh-ı pinhânı
Hezârın öldürür ammâ ki çeşm-i fettânı

47

Beni görünce ider ebruvânını pür-çîn
Fiġân ki cânıma geçdi ħadeng-i müjgânı
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48

Bir oldı pençe-i pür-zûr dest-i ĥüsniyle
Dirîġ ĥayf-ı diliñ dâmen ü girîbânı

49

Cefâ serîr-i cemâlinde şâh-ı fermân-rân
Vefâ ķalem-rev-i ĥüsnünde şaħś-ı zindânî

50

ǾAceb mi cân u dil olsa kemend-i zülfine bend
Ki fitne olmuş esîr-i çeh-i zenaħdânı

51

Zamânıdır nola ġarrâlanur ise ĥüsn ile
Mürûr ile gelür ol şûħa da peşîmânî

52

Nažîm olma ĥaźer dil-firîb vaǾdesine
Şikeste silsiledir zülfi gibi peymânı

53

İrişdi vaķt-i duǾâ ey ķalem ķo taśdîǾi
Ħamûş sözleriñ itme dırâz u ŧûlânî

54

Hemîşe eyleye tâ kim münevver ü pür-zîb
Cihânı neyyir ü ĥüsn ile nûr-ı Rabbânî

55

Fürûġ-ı ŧalǾati olduķça rûz u şeb pür-tâb
Çerâġ-ı ŧâliǾ-i fîrûzı olmasun fânî

95 Ķaśîde-i Bahâriyye Berây-ı Muśŧafâ Pâşâ106
(T: 169b, H: 111a, R: 159b, A: 149b)
(MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün)
1
Yine mestâne hây u hûy-ı bülbül dutdı dünyâyı
Yine var ise çekmiş desti gülden câm-ı śahbâyı

106

2

Yine farŧ-ı leŧâfetle perîşân ŧurre sünbüller
Füzûn itmekde müşgîn bûy-ı kûy-ı dilârâyı

3

Yine her lâle almış dûşına bir râyet-i ħûnîn
Çeküp şemşîrini sûsen perîşân itdi sermâyı

4

Yine taħt-ı zümürrüd üzre şâh-ı gül cülûs itdi
ǾAceb mi açsa nergis şevķ ile çeşm-i temâşâyı

5

Yine gûş-ı ķabûl açmış çemende istimaǾ eyler
Gül-i raǾnâ nevâ-yı bülbül-i merġûle-pîrâyı

6

Yine ķan almaķ içün neşter-i ħârı alup deste
Śabâ şâħ-ı gül-i terden aķıtmış ħûn-ı sevdâyı

Başlık, A nüshasından alınmıştır.
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7

Yine cûlar kemer oldı miyân-ı şâhid-i bâġa
Ŧaķındı ħançer-i ser-tîz şâħ-ı bîd-i zîbâyî

8

Görenler Cem śanur sâġar-be-kef taħt-ı muraśśaǾda
Firâz-ı gülbün-i pür-jâle üzre verd-i ĥamrâyı

9

Ķabâ-yı sebz ile gördükde cûlar servi ŧûŧî-veş
Ayaġına düşüp gösterdi mirǿât-ı mücellâyı

10

Yine teşrîf idüp gül-zârı sulŧân-ı bahâr oldı
Ser-â-ser bâġa geydürdi bu zîbâ naŧǾ-ı ĥađrâyı

11

Ǿİźâr-ı âteşînin Ǿarż idüp her ġonca gülşende
Yaķup ħâkister itdi Ǿandelîb-i zâr u şeydâyı

12

Sevâd itmiş śanurlar levĥ-i sîme ħâme-i ķudret
Müselsel mevc ile seyr eyleyen cûy-ı feraĥ-zâyı

13

Temâşâ eyleyen mirǿât-i cûy-ı bâġı seyr eyler
Śafâ-yı meşreb-i pâşâ-yı Ǿâlî-ķadr ü yektâyı

14

Vezîr-i mekrümet-perver ki lâyıķ reh-güźârında
Gül-âb-ı feyż ile ebr-i saǾâdet itse saķķâyı

15

Müşîr-i müsteşâr-ı dîn ü devlet âśaf-ı yektâ
Ki ĥüsn-i ħulķı meftûn eyledi aǾlâ vü ednâyı

16

Ser-efrâz-ı mükerrem dest-gîr-i cümle-i Ǿâlem
Ħıdîv-i muĥterem śâĥib-niśâb-ı kâr-fermâyî

17

Nedîm-i ħusrev-i Ǿâlem muśâĥib Muśŧafâ Pâşâ
Ki eyler târik-i ķadr-i bülendi âsumân-sâyı

18

O düstûr-ı Süleymân-kevkeb-i Ķâf-ı saǾâdet kim
Sezâ çârûb iderse dergehinde bâl-i Ǿanķâyı

19

O źî-ķadr-i mükerrem kâmrân-ı mülk-i devlet kim
Pür itdi kûs-ı şân ü şevketi nüh ŧâķ-ı vâlâyı

20

O ĥikmet-pîşe kim devrinde eylerdi eger gelse
Debistân-ı kemâlinde sebaķ-ħân İbn-i Sînâ'yı

21

Beşer meftûn-ı aħlâķı melek ĥayrân-ı eŧvârı
Muĥaśśal kendüye dil-beste itdi zîr ü bâlâyı

22

Fürûġı bî-fer eyler şeb-çerâġ-ı mâh-ı pür-nûrı
Şükûhı pest ider nüh-pâye ķaśr-ı çarħ-ı mînâyı
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23

Dil-i dânâsı Ǿârif kâr-ı ħalķ-ı dehri ser-tâ-ser
Żamîr-i pâki vâķıf cümle aĥvâl-i reǾâyâyı

24

Yed-i beyżâ-yı luŧfı pertev-endâz oldı âfâka
Kef-i iĥsânı itdi baĥr ü kâna cûd-baħşâyı

25

Meh-i nev kim miyân-ı ķadrine bir sîm-ħançerdir
Kemer-bend-i muraśśaǾ itse lâyıķ necm-i Cevzâ'yı

26

Revân olsa nesîm-i luŧf-ı ŧabǾı cânib-i deşte
İder bir demde gülşen feyżi ħâristân-ı śaĥrâyı

27

Vezân olsa semûm-ı ħışm u ķahrı sûy-ı deryâya
Śadefde aħker eyler dâne-i lüǿlû-yı lâlâyı

28

Buħûr-ı micmer-i aħlâķına lâyıķ eger Rıđvân
İderse şâl-i müşgîn Ǿanberîn gîsû-yı ĥavrâyı

29

Eger bâġ-ı şebâba ebr-i ĥıfžı ķaŧre-bâr olsa
Ola tâ-rûz-ı ferdâ sebz-ter gül-zâr-ı pür-tâbı107

30

Zebânımdan dimiş gûyâ muķaddem NefǾî-i merĥûm
Beyân-ı cûd-ı ŧabǾında bu beyt-i pâk-maǾnâyı

31

ǾAlevlendi dilinde âteş-i reşk-i kef-i desti
Pür oldı şâħ-ı mercân ile śanmañ ķaǾr-ı deryâyı

32

Sevâd-ı meh ķıyâs itme nişân-ı pâyıdır bî-şekk
Güźâr itdikde esb-i ķadri nüh-çarħ-ı muǾallâyı

33

Cenâb-ı fâris-i śaĥn-ı saǾâdet kim görüp çarħıñ
Hilâliñ raħşına naǾl itdi mîħ itdi ŝüreyyâyı

34

Seĥer eşheb süvâr olsa ķabâ-yı âl ile gûyâ
ŦulûǾ itdi śanurlar âfitâb-ı Ǿâlem-ârâyı

35

O raħş-ı tîz-rev kim saķf-ı çarħı pür-ġubâr eyler
Gelince şevķ ile cevlâna gerd-i cünbiş-i pâyı

36

Şikest itmez ser-i mû üzre gâhî gelse reftâra
İderken zûr-pâyı rîze rîze seng-i ħârâyı

37

Felek-mesned ħudâvendâ vezîr-i Ǿadl-peyvendâ
Eyâ çarħa der-i ķadriñ şeref-baħş-ı cebîn-sâyî

Bu beyitte kafiye bozuktur.
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38

O İskender-ĥaşemsin kim žuhûr-ı Ǿizz ü iclâliñ
Unutdurdı cihâna şevket-i Cemşîd ü Dârâ'yı

39

Revâ âyîne-i vaśfıñ görüp eylerse źevķinden
Bu gûne bir ġazelle ŧûŧî-i ħâmem şeker-ħâyî

40

Der-âġûş itmek olmaz hâle-veş ol mâh-sîmâyı
Ki ŧâliǾ bî-vefâ dil mübtelâ vü baħt hercayî

41

Perîşân ĥâl-i sünbül ĥayret üzre nergis-i şehlâ
Görüp çeşm-i siyeh-mest ile ol zülf-i semen-sâyı

42

Tebessüm-rîz olup güftâra gelse laǾl-i cân-baħşı
İder mânend-i ġonca beste-dem ŧûŧî-i gûyâyı

43

Yeter sermest olup âşûb śaldı dehre ol ġamze
Ki bîm-i ħançeri śad-pâre ķılmış verd-i raǾnâyı

44

Nažîm-âsâ ben ol muǾciz-dem-i siĥr-âferînim kim
Getürdi raķśa nažmım rûĥ-ı Ĥâķânî vü Rüknâ'yı

45

Tekellüf ber-ŧaraf görse bu nev ŧarĥı ķaśîdemde
İderdi leb-gezân NefǾî gibi üstâd-ı ġarrâyı

46

Ġazel ħod munĥaśırdır ŧabǾıma siĥr eylerim anda
Alınca destime Śâǿib gibi kilk-i güher-zâyı

47

MuǾammâ söylesem esb-i sebük-cevlân-ı endîşem
İde Emrî-i mîre teng meydân-ı muǾammâyı

48

Eger inşâya bir dem raġbet itse ŧabǾ-ı pür-zûrum
Baña teslîm ide Vaśśâf u Veysî semt-i inşâyı

49

DuǾâ hengâmıdır şimdi ķaśîde irdi pâyâna
Cenâb-ı Ĥaķķ'a aç ey ħâme gel dest-i temennâyı

50

Hemîşe dergeh-i gülde debîr-i bâd-ı nev-rûzî
Berât-ı bâġa kilk-i sebz ile çekdikçe ŧuġrâyı

51

Ola gül gibi ħurrem ġonca-i iķbâli devletle
İde ħâr-ı melâmet dil-ħırâş-ı ġuśśa aǾdâyı

96 (R: 355a) (MefǾûlü MefâǾîlü MefâǾîlü FeǾûlün)
1
Ey śadr-nişîn-i ĥarem-i ķurb-ı ilâhî
Teşrîfine levlâk serâ-perde-i şâhî
2

Maĥbûb-ı Ħudâ Aĥmed-i Muħtâr ki olmuş
Biñ cân ile fermân-beri tâ mâh-zi-mâhî
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3

Maĥkûm şeh-i emrine maħlûķ-ı dü-Ǿâlem
Dergâhı Ǿuśât-ı ümemiñ cây-ı penâhı

4

Sulŧân-ı risâlet şeh-i eyvân-ı nübüvvet
Kim olmuş ezel her dü-cihân mülĥaķ-ı câhı

5

Miśbâĥ-ı fürûzân-ı hidâyet ki Ĥaķ itmiş
Pervâne-i mişkât-ı ruħı mihr ile mâhı

6

Ol seyyid-i Ǿâlem sened-i Ǿâlemiyânıñ
Derbân-ı der-i Ǿizzetiniñ çarħ ola râhı

7

Ol neyyir-i raĥmet o meh-i burc-ı yaķîniñ
Şerĥ eyleyemez vaśfını Cibrîl kemâhî

8

Ķılmış o şehiñ micmere-gerdân-ı ŧarâvet
Gîsûlarınıñ her ħamı bir nûr-ı siyâhı

9

Bostân-ı ledün gülşen-i Ǿirfân u ĥaķîķat
Kim oldı yenâbîǾ-i füyûżât-ı miyâhı

10

Cibrîl-i Emîn peyk-i cenîbet-keş-i Ǿazmi
Ervâĥ-ı muķaddes śaf-ı rezminde sipâhî

11

Yektâ idügin eyledi iŝbât vücûdı
Olsa dü-cihânda nola kevneyn güvahı

12

Aĥkâm-ı şerîǾat ile her ŧâǾati âmir
Fermân-ı nübüvvet ile her münkeri nâhî

13

Ħâk-i deriniñ sâǾili śâĥib-ser ü sâmân
Rû-gerde-i dergâhı dü-Ǿâlemde tebâhı

14

Geldikçe ŧavâfa ĥarem-i kûyını ervâĥ
Hemvâre çeker sürme ġubâr-ı ser-i râhı

15

Şemşîr-i şerîǾatle ider ĥükmini icrâ
Bilmez ne fesân ne meded-i seng-i ferâĥı

16

Cân atsa dem-â-dem yeridir kûyına ümmet
Elbette çeker kâhrübâ kendüye kâhı

17

Dergâhına rû-mâle varan ehl-i kemâliñ
Ħurşîd ola şermende-i envâr-ı cibâhı

18

Tefsîr idemez muśĥaf-ı evśâf-ı cemîlin
Cân u dil-i śad-Ķâđî vü Keşşâf ola sâhî
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19

Bî-cân olanıñ bâdiye-i maĥmidetinde
Bir dil ola ķabrindeki her sebz-i giyâhı

20

Deryâ-yı ŝenâsında bulunmaz bün ü sâĥil
Ġavvâś-ı ħıred eyleyemez anda şinâhı

21

Şefķatle Ǿuśât-ı ümemi Ǿafv idüp eyler
Maĥşerde de ġarķ-ı niǾam-ı nâ-mütenâhî

22

Elbette anıñ bedreķa-i Ǿafvına muĥtâc
Her ġaflet ile güm-şüde-i râh-ı menâhî

23

Tâb-ı teb-i mihriyle derûn-sûħtegânıñ
Ķandîl-i ser-i ħâki ola şuǾle-i âhı

24

Sînemde Ǿayân dâġ-ı ġam-ı ġuśśa-güdâzı
Cânımda nihân şevķ-i ruħ-ı ĥavśala-gâhı

25

Tek lâyıķ olaydım yetişür iki cihânda
İksîr-i saǾâdet baña bir nîm-nigâhı

26

Şâhâ belini bâr-ı ħaŧâ bükdi Nažîm'iñ
Bî-ŧâķat olup ħam-zededir ķadd-i dü-tâhı

27

Şermende-i Ǿafv eyle yine merĥametiñden
Gerçi yetişür şerm ü ĥayâ aña günâhı

28

Redd itme meded sâǾil-i bâb-ı keremiñdir
Ķıl muġtenem-i cûduñ o nâdîde-refâĥı

29

Ħâk-i der-i cûduñda işin eyleyen altun
Nâz eyleye tâc-ı zer-i ħurşîde külâhı

30

ǾArż itdi yine ĥâlini bu naǾt ile şimdi
Luŧf u keremiñden nola itse śıla-ħâhî

31

Ħûn-girye-i Ǿacz ile olur çâk-ı girîbân
Vaśf-ı śıfâtıñda ķalem alsa ele gâhî

32

Tâ ehl-i diliñ midĥat-i źât u śıfatıñda
Teslîm ü taĥiyyâtıñ ola zîb-i şifâhı

33

Zencîr-i meśâǿible ola bend ü giriftâr
Ĥaķ düşmeniñi sicn-i Ǿademde ide çâhî
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TÂRÎHLER
1 Târîħ Berây-ı Ķaśr-ı Ĥüseyn Pâşâ108
(H: 258b, R: 335b, A: 164a) (FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün)
1
Ĥażret-i Ħân Meĥemmed-i RâbiǾ
Ŝânî-i Bü'l-fetĥ şeh-i yektâ
2

Seyr-i deryâya meyl idüp ŧabǾı
Cûy-veş ĥükmin eyledi icrâ

3

Leb-i deryâda meşreb-i pâki
Emr idüp bir maķâm-ı rûĥ-efzâ

4

Śâĥib-i ĥüsn ü ħulķ u cûd u niǾam
Bermekiyyü'ş-şiyem Ĥüseyn Âġâ

5

İtdi fermân-ı şehriyârî ile
Böyle bir ķaśrı üç gün içre binâ

6

Oldı bu ķaśr-ı bî-ķuśûr el-ĥaķ
Revnaķ-efzâ-yı sâĥil-i deryâ

7

Didi târîħini Nažîm görüp
"Ķaśr-ı şâdî vü dil-keş ü zîbâ" (1091)

2 Târîħ Berây-ı Ķapûdân Muśâĥib Muśŧafâ Pâşâ109
(H: 258b, R: 335b, A: 162a) (MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün)
1
Muśâĥib Muśŧafâ Pâşâ o düstûr-ı mükerrem kim
Kef-i dür-pâşınıñ müstaġraķ-ı iĥsânıdır deryâ

108
109

2

Nedîm-i ħüsrev-i Ǿâlem ki itmiş feyż-i Rabbânî
Kemâlât u hünerle źâtını mümtâz u müsteŝnâ

3

SaǾâdetle ķapûdân oldı ol dâdâr-ı deryâ-dil
ǾAceb mi şarķdan ġarba iderse ĥükmin icrâ

4

Süleymân-kevkeb-i ķâf-ı saǾâdet kim degil keştî
Yetişdi berzede-dâmân-ı fermânı olup Ǿanķâ

5

Yüritdi ķâleb-i fersûdeyi rûĥ-ı revân oldı
Zehî ǾÎsî-nefes kim eyledi bir mürdeyi iĥyâ

6

O zevraķlar olup râyât-ı gûn-â-gûnla tezyîn
Ķudûm-i pâkine gûyâ donanma itdi donanma

Başlık, A nüshasından alınmıştır.
Başlık, A nüshasından alınmıştır.
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7

Görenler źâtın ol fülk-i felek-sürǾatde žann eyler
Binüp śâĥib-ķırân sîmûrġa pervâz itdi bî-pervâ

8

O üç fânûs olup üç dâne zîbâ şehper-i nuśret
O keştîniñ vücûdı ŧâǿir-i tevfîķdir gûyâ

9

Zehî keştî ki eyyâmın düşürse rûzgârına
Dem-i Ǿazminde olmaz fülk-i endîşe aña hem-pâ

10

O zevraķdan şerâr-efşân olup her ŧop-ı pür-âşûb
Ser-i aǾdâya âteşler śaçar mânend-i ejderhâ

11

Donanmâ-yı Ǿadûyı eylese bir ŧuǾme erzânî
Dem-i nuśret çeküp her zevraķıñ ŧûbı neheng-âsâ

12

Direfş-i fetĥ der-pîş ü ķafâda leşker-i tevfîķ
Mužaffer eyleye nuśretle źâtın ĥażret-i Mevlâ

13

Çıķınca üç fenerliye Nažîm-âsâ didim târîħ
"Ķapûdân-ı cihân-ârâ Muśâĥib Muśŧafâ Pâşâ" (1095)

3 (A: 162b) (MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün)
1
ĶanâǾat itmeyüp târîħ-i dîger ârzûsıyla
Nažîm-âsâ olup müstaġraķ-ı deryâ çeh-i maǾnâ
2

Çıķınca üç fenerliye didi ġavvâś-ı endîşe
"Ķapûdân-ı cihân-ârâ Muśâĥib Muśŧafâ Pâşâ" (1095)

4 (H: 259a, R: 336a, A: 162b)110
(MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün)
1
Zehî tevfîķ-i Bârî kim şehen-şâh-ı Süleymân-taħt
Vezîr itdi idüp bir âśafı mühriyle müsteŝnâ

110

111

2

Yine buldı Süleymân âśafın âśaf Süleymân'ın
Zehî şâhen-şeh-i dânâ zehî düstûr-ı rûşen-râ

3

Alup mühr-i Süleymân'ı musaħħar itdi dünyâyı
Zehî âśaf ki ĥükm-i Ǿadl ü dâdı eyledi icrâ

4

Vezîr-i mükrümet-perver ǾAlî Pâşâ-yı Ǿâdil kim111
Nižâm-ı dîn ü devletde ferîdü'd-dehrdir ĥaķķâ

5

Ĥükûmetde Ǿadâletde şecâǾatde seħâvetde
Cihân-dâr u cihân-ârâ cihân-gîr ü cihân-pîrâ

A nüshasında bu şiir için "Târîħ Berây-ı Vezâret-i Muśŧafâ Pâşâ" başlığı vardır. Şâir ismin geçtiği
yerleri değiştirerek önce Mustafa Paşa'ya sunduğu şiiri sonra Ali Paşa'ya da sunmuştur.
Mısra, A nüshasında; "Vezîr-i dâd-güster Muśŧafâ Pâşâ-yı Ǿâdil kim", şeklindedir.
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6

Müdebbir âśaf-ı devrân Felâŧûn-pîşe Risŧû-rüşd
Sikender-ĥaşmet ü Dârâ-sipeh düstûr-ı bî-hemtâ

7

Bülend eyvân-ı iclâlinde şemse şems-i Ǿâlem-tâb
Felek dîvân-serây-ı rifǾatinde sâǾat-i mînâ

8

Ümîd oldur Nižâmü'l-mülk'i yâd itdirmeye dehre
ǾAdâletde olup güm-nâm-sâz-ı Sencer ü Dârâ

9

Livâ-yı Ǿazmin açdıķça nesîm-i nuśret ü tevfîķ
Ġubâr-ı naǾl-i raħş-ı mevkibinden kör ola aǾdâ

10

Nigûn-sâr eyleyüp râyât-ı baħt-ı ħaśmını Bârî
Ola dâǿim muśîbetle esîr-i bend-i vâveylâ

11

Ķafâda leşker-i nuśret refîķi Ħıżr ile İlyâs
İlâhî baĥr ile berde mužaffer ola bî-pervâ

12

Benim gibi hezâr-üftâde-ĥâle dest-gîr oldı
Ola dâǿim muǾîn-i her ħuśûśı ĥażret-i Mevlâ

13

Ŝenâsı ŧabǾıma oldı važîfe minnet Allâh'a
Nola devrinde itsem midĥatinde ġayrın istiġnâ

14

Baña her aylıġı bir haftalıkdır belki bir günlük
DuǾâ-yı devleti bünyâdınıñ müzd-veriyim zîrâ112

15

Vücûd-ı kâmili ol âśaf-ı źî-şân u devrânıñ
SaǾâdetle olunca zîb-baħş-ı mesned-i vâlâ113

17

Nažîm-âsâ didi ol dem duǾâ-yı ħayr ile hâtif
"Vezîr-i kâm-bîn oldı alup mühri ǾAlî Pâşâ"114 (1105)

5 Târîħ Berây-ı Ħânķâh-ı Ķâdirî115
(H: 259b, R: 336b, A: 164b) (FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
Ķuŧb-ı Ǿâlem ġavŝ-ı aǾžam şeyħ ǾAbdulķâdir'iñ
Maķsem-i feyż eylemiş dergâhını Bârî Ħudâ
2

112
113

114

115

Server-i sâlâr-ı Ǿirfân mürşid-i śâĥib-dilân
Rehber-i ehl-i kerâmet pîşvâ-yı evliyâ

Beyit, A nüshasında vardır.
A nüshasında bu beyitten sonra Mustafa Paşa ile ilgili şu beyit vardır: Cenâb-ı Muśŧafâ Pâşâ sezâ
mühr-i Süleymân'a/ Gelüp bir dâǾî-i kemter bu târîħi didi ammâ
Beyit, A nüshasında şu şekildedir: "Naôîm-âsâ didim ben de duǾâ-yı ħayr ile ol dem/ Cem-âyîn
âśaf-ı mülk-i Süleymân Muśŧafâ Pâşâ" (1099)
Başlık, A nüshasından alınmıştır.
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3

Ħâk-i râhı çeşm-i müştâķâna kuĥl-i nûr-baħş
Bârgâhı ħastegân-ı Ǿaşķına dâru'ş-şifâ

4

Zâǿirân-ı ħânķâh-ı rifǾati ins ü melek
Ħâdimân-ı tekye-gâh-ı himmeti şâh u gedâ

5

Sâlikân-ı dergehinden bir mürîd-i śâf-dil
Ŧobcıbaşı yaǾni hem-nâm-ı ǾAliyyü'l-Murteżâ

6

Ĥalķa-i tevĥîdine dâħil olunca eyledi
Cân u dilden gerden-i teslîmine ŧavķ-ı rıżâ

7

Âsitânında olup müzdûr o şeyħ-i kâmiliñ
Böyle bir ŧarĥ-ı laŧîf ü dil-pesend itdi binâ

8

Seyr idüp hâtif didi târîħini anıñ Nažîm
"Ey maķâm-ı Ķâdirî hem dil-keş ü hem cân-fezâ" (1099)

6 Târîħ-i Vefât-ı Neşâŧî Efendi Şeyħ-i Mevlevî-ħâne Der-Şehr-i Edirne116
(H: 260a, R: 336b, A: 166a) (MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün)
1
Ayaķ çekdi geçüp câm-ı fenâdan el yudı vâ-ĥayf
Neşâŧî-i Nižâmî-rütbe ol mest-i mey-i maǾnâ
2

Peyâm-ı fevti giryân eyledi mestân-ı Ǿirfânı
Neşâŧı gitdi bezm-i Ǿâlemiñ feryâd vâ-veylâ

3

Ħiŧâb-ı irciǾî ol şeyħ-i murtâża delîl oldı
Revân-ı pâkine Ĥaķ kürsî-i Ǿarşı ide meǿvâ

4

Hümâ-yı rûĥ-ı pâki Ǿazm-i Ǿilliyyîn idüp itdi
Ĥažîž-i ħâkden pervâz-gâhın Ǿâlem-i bâlâ

5

Bu tîre ħâk-dândan Ǿâlem-i nûra revân oldı
Vücûdın ġarķa-i envâr-ı raĥmet eyleye Mevlâ

6

Ola dâǿim ĥarîm-i tekye-gâh-ı Ǿarş-ı aǾlâdan
Revân-ı pâki hem-dest-i semaǾ-ı rûĥ-ı Mevlânâ

7

Nažîmâ gûş idüp fevtin didim feryâd idüp târîħ
"Ola rûĥ-ı Neşâŧî Ǿandelîb-i Sidre vü Ŧûbâ" (1085)

7 Târîħ-i Merŝiyye Berây-ı Ħalîl Efendi Eş-Şeyħ Be-Ķâsımpâşâ117
(H: 260a, R: 337a, A: 166a) (MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün)
1
Cihândan eyledi rıĥlet Ħalîl Efendi meded
Mekânını çemenistân-ı ǾAdn ide Mevlâ
116
117

Başlık, S nüshasından alınmıştır.
Başlık, A nüshasından alınmıştır.
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2

Bihişt içinde ola rûĥ-ı pâki hem-vâre
Ķarîn-i śoĥbet-i ħâś-ı revân-ı Mevlânâ

3

Melâǿik eyledi şîven o şeyħ-i murtâża
Revâdır eylese tâ-ĥaşr mâtemin fuķarâ

4

O âb-ı rûy-ı efâżıl dirîġ itdi vefât
Fiġân ki eyledi rıĥlet o seyyidü'l-fużalâ

5

Çekildi ħânķah-ı ħulde rûĥı döne döne
SemâǾ-ħâne-i Firdevs'i Ĥaķķ ide aña câ

6

Revân-ı pâkine kürsî-i Ǿarş olup menzil
Ola nedîmi sürûşân-ı Ǿâlem-i bâlâ

7

Nažîm fevtine giryân olup didim târîħ
"Ħalîl Efendi'ye dâǿim cinân ola meǿvâ" (1088)
8 Târîħ Berây-ı Ĥammâm-ı Fennî Çelebi118
(H: 260a, R: 337a, A: 165a)
(MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün)

1

Yegâne zû-fünûn-ı ħoş-süħan Fennî-i siĥr-âŝâr
SaǾâdet-ħânesinde yapdı bir germ-âbe-i raǾnâ

2

Nažîmâ olsa lâyıķdır o zîbâ ŧarĥ-ı vâlâya
Bu iki mıśraǾ-ı ġarrâ iki târîħ-i müsteŝnâ

3

"ǾAceb germ-âbe-i pür-âb u tâb u bî-bedel bünyâd" (1079)
"Zehî ĥammâm-ı pâkîze pür-âb u tâb u rûĥ-efzâ" (1079)

9 Târîħ-i Vilâdet Berây-ı Reǿîs-zâde Aĥmed Pâşâ119
(H: 260b, R: 337a, A: 165b) (FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
Münşî-i dânâ reǿîs-i cümle erbâb-ı ķalem
CâmiǾ-i fażl u hüner ehl-i kemâle pîşvâ

118
119

2

Mâh-ı tâbân-ı cihân-efrûz-ı Ǿilm ü maǾrifet
Müşterî-kevkeb Ǿuŧârid-menzilet ħurşîd-râ

3

Muśŧafâ-nâm u Muĥammed-ħulķ u Maĥmûdu'l-ħıśâl
Ħıżr-maķdem ǾÎsî-i ferħunde-dem Yûsuf-liķâ

4

Bû-bekr-sîret ǾÖmer-inśâf Źi'n-nûreyn-ĥilm
Murteżâ-fiŧnat muĥibb-i çâr-yâr-ı bâ-śafâ

Başlık, A nüshasından alınmıştır.
Başlık, E nüshasından alınmıştır.
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5

Maşrıķ-ı burc-ı şerefden eyledi nâgeh ŧulûǾ
İtdi bir ferzend-i nîk-aħter aña rûzî Ħudâ

6

ǾUnśurında nâr nûr u âb âb-ı Ħıżrdır
Ħâki Ǿanber bâdı enfâs-ı Mesîĥ olsa sezâ

7

Ǿİlm ü Ǿirfân ü kemâl ü Ǿizzet ü iķbâl ile
ǾÖmrini efzûn ide anıñ Cenâb-ı Kibriyâ

8

Mevlidin gûş eyledikde tehniyet-gûyân Nažîm
İtdiler aĥbâb târîħin birer gûne edâ

9

Şevķ u şâdîden gelüp iki birâder didiler
"ǾÂķıbet Maĥmûd ola Aĥmed be-ĥaķķ-ı Muśŧafâ" (1094)

10 (R: 343b) (FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
Pâdişâh-ı baĥr ü ber Ħân Muśŧafâ-yı kâm-rân
Kim derinde ħâk-rûb olsa revâ bâl-i hümâ
2

Ol ħudâvend-i ħudâvendân ki dâǿim olmada
Her kemîne bendesi bir dâver-i fermân-revâ

3

Ol ħudâvend-i ķader-ķudret ki tîġ-ı saŧveti
İstemez seng-i fesân mânend-i şemşîr-i ķażâ

4

ŦuǾme-ħâr-ı süfre-i inǾâmı dervîş ü ġanî
Kâse-şûy-ı maŧbaħ-ı iĥsânı sulŧân u gedâ

5

Şerm-sâr-ı ħâk-râh-ı dergehi müşg ü Ǿabîr
MünfaǾil gerd-i ĥarîm-i Ǿizzetinden kîmyâ

6

Rîze-seng-i âsitân-ı rifǾati çeşm-i nücûm
Ŧâķ-ı iclâlinde âvîze Süheyl ile Sühâ

7

Ĥalķa-i bâb-ı refîǾ-i devleti ħurşîd ü mâh
Bârgâh-ı Ǿizzetinde bir gedâ çarħ-ı dü-tâ

8

Rehberi Ĥıżr ola ol İskender-i Dârâ-feriñ
Ķande Ǿazm itse refîķ-i râhı tevfîķ-i Ħudâ

9

Bânî-i ŧabǾ-ı hümâyûn-ı kerâmet-güsteri
Eyledi bir çeşme vü bir câmiǾ-i zîbâ binâ

10

Şems-i Ǿâlem-tâb aña şemse ķanâdîl-i nücûm
Küngür-i ŧâķ-ı bülendi hem-ser-i saķf-ı semâ

11

Bu muǾallâ câmiǾ-i bî-miŝli bünyâd eyleyüp
Eyledi miĥrâbın anıñ menbaǾ-ı âb-ı beķâ
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12

Tuncanıñ śuyın aķıtdı dergeh-i vâlâsına
İtdi icrâ çeşme-i mâǿü'l-ĥayâtı gûyiyâ

13

Lûlesi bu çeşmeniñ gûyâ zebân-ı ĥâldir
Nûş-ı cân olsun diyü Ǿaŧşân içün eyler nidâ120

14

Dâstân-ı şevķ-i dîdârıyla mâl-â-mâl olup
İtmede śad-cûş ile her demde naķl-i mâcerâ

15

Sîne-i śaĥn-ı serây-ı Edrine bî-cân idi
Ĥaķ bu kim rûĥ-ı revân oldı bu âb-ı cân-fezâ

16

Bu muśaffâ çeşmeniñ bu Ǿayn-ı śafvet-güsteriñ
Her biri târîħini bir gûne itmişken edâ

17

Tehniyet-gûyân didim sîr-âb olup ben de Nažîm
"Tunca Ǿaynı ŧarĥ-ı rûĥ-efzâ-yı Sulŧân Muśŧafâ" (1115)

11 (R: 344a) (FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
Ĥażret-i Ħân Muśŧafâ-yı dâd-ger kim eyledi
Bânî-i emri yine bir Ǿayn-ı rûĥ-efzâ binâ
2

Ĥükmini icrâ idüp ol pâdişâh-ı baĥr ü ber
Oldı cârî Ǿâleme bu çeşme-sâr-ı cân-fezâ

3

Tunca śuyı bunca demlerdir anıñ dergâhına
Dîdesinden âb-ı ĥasret-rîz idi śubĥ u mesâ

4

Geldi rûmâl eyledi śaĥn-ı serây-ı ħâśına
Cân atup oldı o cây-ı dil-güşâda cebhe-sâ

5

Ĥıżr-ı fermânıyla aķdı lûle-i mâǿü'l-ĥayât
Yapdı böyle çeşme-i cân-baħş u Ǿayn-ı dil-güşâ

6

Bu zülâl-i śâfa bu âb-ı leŧâfet-pervere
Kûze bir zerrîn ü sîmîn olsa mihr ü meh sezâ

7

Âb-ı śâf-ı Ǿayn-ı cârî ŧarĥ-ı Sulŧân Muśŧafâ
Yazdı târîħ-i esâsın ħâme-i şîrîn-edâ

8

Seyr idüp itmâmına didi Nažîm-i śâf-dil
"ǾAyn-ı cârî çeşme-i dil-cûy-ı Sulŧân Muśŧafâ" (1115)

12 (R: 343b) (FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
Ķahramân-ı pür-hüner śâĥib-ķırân-ı baĥr ü ber
Şuķķa-pîrâ-yı žafer şâhen-şeh-i nuśret-livâ
120

nidâ, R: śalâ
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2

Muśŧafâ Ħân bin Meĥemmed Ħân-ı Ġâzî kim anıñ
Salŧanatla Ǿömrin efzûn eyleye Bârî Ħudâ

3

Genc-i nuśretdir meger ordû-yı pür-iclâli kim
Dem-keşân âteş-feşân her ŧopı olmuş ejdehâ

4

Şaķķ idüp tîġı enâr-âsâ Ǿadûnuñ dillerin
Nâle-i eyvâ ķızıl elmayı itdi pür-śadâ

5

Kelle-i aǾdâyı ġalŧân itdi pây-ı raħşına
Gûy u çevgân oynadı śaĥn-ı veġâda gûyiyâ

6

Nemçe ŧâbûrın bozup ķırdı geçürdi tîġdan
Gûş idince müjde-i fetĥin idüp ĥamd ü ŝenâ

7

Aña bir târîħ-i müsteŝnâ düşürdüm ey Nažîm
"Nemçe ŧâbûrını bozdı ķırdı Sulŧân Muśŧafâ" (1108)

13 (R: 344b) (FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün)
1
Döndi dûlâb-ı felek vefķ-ı murâd üzre henüz
Müjde ey dil yine Ǿîd eyledi ħâlķ-ı dünyâ
2

Oldı cârî yine mîzâb-ı çemen-zâr-ı neşâŧ
Müjde ey teşne-lebân-ı leben-i Ǿayş u śafâ

3

Śaldı pertev yine bir mihr-i cihân-tâb-ı nevâl
Müjde ey gûşe-nişînân-ı şeb-i târ-ı Ǿanâ

4

Geçdi śadra yine bir dâver-i devrân-ı kemâl
Âsumân-pâye hümâ-sâye hümâyûn-sîmâ

5

Mesned-i Ǿadle yine virdi saǾâdetle şeref
Bir felek-mertebe düstûr-ı saǾâdet-pîrâ

6

Śâĥib-i tîġ u ķalem râfiǾ-i râyât-ı himem
DâfiǾ-i žulm ü sitem dâd-penâh-ı żuǾafâ

7

Ĥâmî-i dîn ü düvel mâĥî-i her mekr ü ĥiyel
Nâśır-ı mülk ü milel kehf-i emân-ı fuķarâ

8

Kâmrân-ı vüzerâ ĥażret-i śâĥib-devlet
Ki olur dergehine çarħ-ı dü-tâ nâśiye-sâ

9

YaǾni hem-nâm-ı şehenşâh-ı rusül faħr-i kirâm
Kerem-endîşe seħâ-pîşe vezîr-i yektâ

10

Âśaf-ı dehr ü ǾÖmer-Ǿadl ü Ebû-Bekr-şiyem
Ĥasenü'l-ħulķ u ǾAlî-sîret ü ǾOŝmân-ĥayâ
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11

Mâh-dîdâr u Ǿuŧârid-ķalem ü zühre-cebîn
Müşterî-rây u sitâre-sipeh ü mihr-livâ

12

Cûd u iĥsân ü mürüvvetde ħudâvend-i cevâd
Dâniş ü Ǿaķl u kiyâsetde ħıdîv ü dânâ

13

Sâǿil-i bârgeh-i mekrümeti Ħâtem-i Ŧayy
Bermekî dergeh-i luŧfında kemer-beste gedâ

14

Ħıżr-maķdem o Sikender-ĥaşem ü Ǿünvânıñ
Görse dârâtını der-bânı olurdı Dârâ

15

Eşheb-i fikrine ol yekke-süvâr-ı rüşdüñ
Olmaya Edhem-i śad-Ǿaķl-ı Aristo hem-pâ

16

Rûz-ı Ǿazminde o düstûr-ı hümâyûn-baħtıñ
Farķ-ı raħşında çeleng olsa revâ bâl-i hümâ

17

Şeb-i rezminde o encüm-sipeh-i dehre olur
Mâh-ı nev tîġ u kemer-bend-i muraśśaǾ cevzâ

18

Reǿyi maĥv eyledi tedbîr-i Nižâmü'l-Mülk'i
Kevkebi kevkebe-i Sencer'i baśdırsa revâ

19

Bû-ǾAlî gelse ider müşkilini luŧfına Ǿarż
Nüsħa-i cûdı yeter Ǿâleme Kânûn-ı Şifâ

20

Ĥâcib-i ħâk-i deri Ǿaynına almaz felegi
Bende-i kemteri gerdûna ider istiġnâ

21

Oldı ħurşîd gibi zîr-i nigîni Ǿâlem
Olıcaķ mesned-i iķbâlde fermân-fermâ

22

Nola evśâfını evrâdına żamm eyleseler
Şimdi buldı daħi memdûĥını ĥâlâ şuǾarâ

23

ŞemǾ-i źâtın ide Ĥaķ bâd-ı kederden sâlim
MeşǾal-i mâha ser-pûş ola çarħ-ı mînâ

24

Ĥıżr u İlyâs olup rehberi baĥr ü berde
Dest-gîri ola her ĥâlde Ǿavn-i Mevlâ

25

Ķande kim Ǿaŧf-ı Ǿinân itse refîķi tevfîķ
Reh-nümâ Ǿavn ü žafer leşker-i nuśret be-ķafâ

26

Śadrı teşrîf idüp ol rûĥ-ı revân-ı Ǿâlem
Geldi cânı yerine Ǿâlemiyânıñ ĥaķķâ
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27

Mühr ile çıķdı ĥużûr-ı şeh-i devrâna girüp
Buluşup geldi Süleymân'a miŝâl-i Ǿanķâ

28

Eyledi emrine dünyâyı Süleymân gibi râm
Mühr ile oldıġı dem śadr-ı śudûr-ı vüzerâ

29

Didi târîħini tebşîr idüp âfâķa Nažîm
"Mühre Ǿadliyle sezâ Râmî Meĥemmed Pâşâ" (1114)

30

"Mühr ile śadr-ı felek cây-ı Meĥemmed Pâşâ" (1114)
"Mühr ile dâd-ger-i dehr Meĥemmed Pâşâ" (1114)

14 (R: 345a) (MefǾûlü FâǾilâtün MefǾûlü FâǾilâtün)
1
Ġâzî Ĥüseyn Pâşâ yaǾni vezîr-i aǾžam
Dâdâr-ı dâd-güster düstûr-ı kâr-fermâ
2

Çarħ-ı saǾâdet üzre yektâ meh-i cihân-tâb
Burc-ı şerefde raħşân ħurşîd-i Ǿâlem-ârâ

3

MiǾmâr-ı ŧabǾ-ı pâki deryâya ķarşu yapdı
Bir böyle ħürrem-âbâd meǿvâ-yı ĥâlet-efzâ

4

Gûyâ bu ŧarĥ-ı raǾnâ bir şûħ-ı bî-bedeldir
Çıķmış kenâra eyler rindâne seyr-i deryâ

5

Eyvân-ı ser-bülendin seyr eyleyüp Ǿaceb mi
Geçse yere ĥayâdan ŧâķ u revâķ-ı Kisrâ

6

ǾÂlî binâ-yı zîbâ kâşâne-i zer-endûd
Vâlâ maķâm-ı dil-keş bünyâd-ı rûĥ-baħşâ

7

Didi Nažîm hâtif târîħini bu ŧarĥıñ
"Baĥr üzre ŧarz-ı zîbâ cây-ı Ĥüseyn Pâşâ" (1111)

15 (R: 345b) (MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün)
1
Ferîdü'd-dehr Dâmâd Efendi-zâde kim oldur
ǾArûs-ı dâniş ü Ǿirfâna ŧabǾıyla tütuķ-pîrâ
2

ǾAdâletle Sitanbûl'a geçüp mesned-nişîn oldı
Aĥibbâ şâd u ħurremdir mükedder ħâŧır-ı aǾdâ

3

Vaĥîdü'l-Ǿaśr o kim źât-ı şerîf-i ercemendidir
Kemâlât u hünerle Ǿâlem-ârâ fâżıl-ı yektâ

4

Edîb-i źû-fünûn niĥrîr-i kâmil kim odur şimdi
Efâžıl içre Ǿilm ü fażl ile Ǿallâme-i dânâ
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5

Yetişdi berg ü bârı şâħsâr-ı Ǿadl ü inśâfıñ
Nihâl-i maǾdeletden mîve-çîn oldı yine dünyâ

6

Müşerref eyledi seccâde-i şerǾi ķudûmiyle
Olunca ķadr ile śadr-ı Sitanbûl'a şeref-baħşâ

7

Ħırâm-ı ħâme-i ŧûbâ ķıyâmıyla o dânânıñ
Çemen-zâr-ı Ǿadâlet oldı reşg-i gülşen-i meǿvâ

8

Dil-i mažlûmı bîdâd-ı sitemden eyleyüp sâlim
Benim gibi nice dil-mürde Ǿadliyle olur iĥyâ

9

MuǾammer eyleye Mevlâ ola iķbâli rûz-efzûn
Ki ĥâl-i müstemendâna odur dâdâr-ı bî-pervâ

10

Nažîm'i ħâkden refǾ itse lâyıķ iltifâŧıyla
Ki oldı âsitân-ı ser-bülendinde cebîn-fersâ

11

Didi teşrîf idince yümn ile bu śadr-ı vâlâyı
"Sitanbûl'a eĥaķķ Dâmâd Efendi-zâdedir ĥâlâ" (1118)

16 (R: 345b) (FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün)
1
Bir Ĥasan-nâm u Ĥüseyn-aħlâķıñ
Ruħına liĥye virüp ĥüsn ü bahâ
2

Oldı târîħ-i ħaŧ-ı sebzi Nažîm
"Enbetallâhu nebâten ĥasenâ"121 (1092)

17 (R: 345b) (FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün)
1
Eyledi Ǿazm-i beķâ dâr-ı fenâdan umarım
Mâder-i müşfiķamı ħoş ŧuta Rabb-i Ǿizzet
2

Nûr-ı îmân ile Ķurǿân ide ķabrin rûşen
Menzili cennet ola hem-demi ĥûr-ı cennet

3

Didi târîħ-i vefâtın el açup Ĥaķķ'a Nažîm
"Rûĥına vâlidemiñ eyle ilâhî raĥmet" (1115)

18 Târîħ Berây-ı Cülûs-ı Sulŧân Süleymân122
(H: 260b, R: 337b, A: 161b) (FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
Ħüsrev-i rûy-ı zemîn Sulŧân Süleymân-ı zamân
Salŧanatla Ǿömrini efzûn ide Rabbü'l-Ǿibâd

121

122

Âl-i İmrân Suresi, 37. ayette geçen "enbetehâ nebâten hasenen" yani Allah, onu güzel bir şekilde
yetiştirdi anlamındaki ifade iktibas edilmiştir.
Başlık, A nüshasından alınmıştır.
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123

2

Pâdişâh-ı dâd-ger śâĥib-ķırân-ı baĥr ü ber
Dâver-i Dârâ-hüner dâdâr-ı İskender-nihâd

3

Baħtiyâr-ı nev-cüvân-ŧâliǾ refîķ-i mihribân
Cân-ı Ǿâlem Ǿâlem-i cân ħüsrev-i Ǿâlî-nijâd

4

Şâh-ı Keyħüsrev-ĥaşem şâhen-şeh-i vâlâ-himem
Kâm-baħş-ı cümle-i Ǿâlem ħudâvend-i cevâd

5

Vâriŝ-i taħt-ı Ǿadâlet bâsiŧ-i emn ü emân
Ĥâmî-i nâmûs-ı devlet śâĥib-i rüşd ü sedâd

6

Şehriyâr-ı Ǿâlem-ârâ ħüsrev-i gîtî-sitân
ĶâŧıǾ-ı Ǿırķ-ı mežâlim râfiǾ-i žulm ü fesâd

7

ĦilǾat-ı şâhî be-dûş iklîl-i sulŧânî be-ser
Câh u şevket ber-mezîd ü Ǿömr ü devlet ber-ziyâd

8

Ħuŧbe-i nâmıyla pür-âvâze her dâr u diyâr
Sikke-i Ǿadliyle germ-â-germ her şehr ü bilâd

9

Kâse-şûy-ı maŧbaħ-ı iķbâli Keykâvûs-câh
Ĥâcib-i dergâh-ı Ǿiclâli ya Cem yâ Keyķubâd

10

Âfitâb-ı baħtı itdi Ǿâlemi zîr-i nigîn
Žıll-i Ǿadlinde cihân ħalķı ser-â-ser oldı şâd

11

Devr-i ĥükminde o deñli itdi eżdâd imtizâc
Kim revâdır ülfet itse âb u âteş ħâk ü bâd

12

TâbiǾ-i zîr-i livâ-yı emri aśĥâb-ı necât
ŦuǾme-i dendân-ı tîġ-ı ķahrı erbâb-ı Ǿinâd

13

Cünd-i nuśretle mücâhid fî-sebîlillâh olup123
Nicedir görsün Ǿadû-yı dîn cihâd u ictihâd

14

Tâc u taħt-ı salŧanat teslîm olunca eyledi
ǾÂlemi kûs-ı beşâret pür-śadâ-yı müjde-bâd

15

Üstümüzden gitmesün žıll-i livâ-yı devleti
Sâye-i cûdında olsun ehl-i diller ber-murâd

16

İki târîħ eyleyüp bir beyt-i zîbâda Nažîm
Lafžen ü maǾnen birin yazmış bu kilk-i ter-midâd

mücâhid, R: mücâvir
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17

Oldı biñ ŧoķsan ŧoķuzda zînet-efzâ-yı cülûs
"Eyledi Sulŧân Süleymân salŧanatla Ǿadl ü dâd" (1099)

19 Târîħ Berây-ı Sarây-ı İbrâhîm Pâşâ124
(H: 261a, R: 338a, A: 163a) (MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün)
1
Ħalîl-i süfre-i inǾâm İbrâhîm Pâşâ kim
Simâŧ-ı bî-dirîġ-ı luŧf u cûdun Ǿâlem eyler yâd

124

2

Vezîr-i Bermekî-ħilķat o düstûr-ı mükerrem kim
Kef-i dest-i kerîmi maķsem-i erbâb-ı istiǾdâd

3

Süleymân-kevkebe ol âśaf-ı źî-şân ki bir mûra
Zamânında degildir kimse ķâdir itmege bîdâd

4

Cihân-ı mekrümet baĥr-i mürüvvet Ǿâlem-i himmet
Felek-rifǾat vezîr-i kâr-fermâ-yı kerem-muǾtâd

5

Yegâne śâĥib-i iclâl kim miǾmâr-i iķbâli
Hezârân dil-ħarâb-ı faķr u idbârı ider âbâd

6

Olup bir nev-binâ-yı âsumân-ŧâķa yine bânî
Ġubârın itdi ĥaķķâ kûr-sâz-ı dîde-i ĥussâd

7

TeǾâlallâh zehî gülşen-serây-ı rûĥ-perver kim
Sütûn-ı dil-firîbi ŧaǾne-dâd-ı ǾarǾar u şimşâd

8

Maķâm-ı dil-güşâ kim naķş-ı gûn-â-gûnı lâyıķdır
Müdâm olsa ziyâret-gâh-ı rûĥ-ı Mânî vü Bihzâd

9

Ķalur pestinde gerdûn revzeninden nažra-senc olsañ
MuǾallâ eylemiş bâm-ı refîǾin ol ķadar üstâd

10

Meh-i nev ĥalķa-i der mihr-i Ǿâlem-tâb aña serheng
Gulâmânı o Ǿâlî âsitânıñ bende vü âzâd

11

Fürûġ-ı câm-ı pür-nûrı żiyâ-yı çeşm-i mihr ü mâh
Dem-â-dem revzeninden feyż-yâb-ı bûy-ı rifǾat bâd

12

Temâşâ eyleyüp bu ŧarĥ-ı maŧbûǾ-ı feraĥ-zâyı
Didiler ehl-i diller tehniyet-gûyân mübârek-bâd

13

Nažîm-âsâ didim ben de duǾâ-yı ħayr ile târîħ
"Serây-ı dil-keş ü cây-ı müferriĥ bî-bedel bünyâd" (1088)

Başlık, A nüshasından alınmıştır.
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20 Berây-ı Ferâşet Târîħ-i Ravża-i Muŧahhara125
(H: 261b, R: 338a, A: 165a) (MefǾûlü MefâǾîlü MefâǾîlü FeǾûlün)
1
Bir kân-ı kerem ehl-i mürüvvet yine buldı
Ferrâş-ı der-i ĥażret olup devlet-i sermed
2

Ĥaķ'dan ŧaleb-i devlet-i dâreyn ile oldı
Çârû-keş-i ħâk-i ĥarem-i ravża-i Aĥmed

3

Âfât-ı dü-Ǿâlemden emîn olsa Ǿaceb mi
Ol dergeh-i aǾlâyı idüp kendüye mesned

4

Müstaġraķ-ı endîşe iken ben de Nažîmâ
Oldı o dem ilhâm bu târîħ-i ser-âmed

5

Taĥrîk-i dü-engüşt-i şehâdetle didi dil
"Ferrâş-ı der-i seyyid-i kevneyn Muĥammed" (1085)

21 Târîħ Berây-ı Ferâşet-i Ramażân Efendi126
(H: 261b, R: 338b, A: 165b) (MefǾûlü MefâǾîlü MefâǾîlün FaǾ)
1
Reşk-i meh-i Ǿîd ol ki vücûdı olmuş
Tâbende hilâl-i ramażân-ı maķśûd

125
126

2

Ol neyyir-i Ǿirfân ki Ĥaķ itmiş źâtın
Pür-bâriķa-i lemǾa-i envâr-ı şühûd

3

Ol ŧûŧî-i himmet ki cemâl-i iclâl
Âyîne-i iķbâlini ķılmış mesǾûd

4

Çârûb-keş-i ħâk-i der-i ĥażret olup
Bu ħıdmet ile eyledi iŝbât-ı vücûd

5

Her kârda tevfîķin idüp yâr u refîķ
İtmiş aña bu devleti rûzî maǾbûd

6

Târîħini fikr eyler iken Ǿaks oldı
Mirǿât-ı dile peyker-i ilhâm-ı Vedûd

7

Ĥaķķâ ki bu târîħ-i śafâ-güster ile
İtdim der-i maǾnâyı ĥasûda mesdûd

8

Efrûħte şemǾ oldı bu târîħ-i güzîn
Yansa nola pervâne gibi cân-ı ĥasûd

9

Biñ olsa bu târîħ Nažîm olmaz iki
"Ferrâş-ı der-i pâk-i maķâm-ı Maĥmûd" (1085)

Başlık, E nüshasından alınmıştır.
Başlık, A nüshasından alınmıştır.

Yahyâ Nazîm Divanı • 397

22 Târîħ-i Vefât Berây-ı Ķâđî-zâde Aĥmed Çelebi127
(H: 261b, R: 338b, A: 167b) (FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün)
1
Yine gülzâr-ı beķâya bu fenâ bezminden
Gitdi bir ġonca-i ter şâd ide rûĥın maǾbûd
2

Gûş idüp fevti peyâmın didi târîħ Nažîm
"Aĥmed'e dâr-ı ķarâr ola maķâm-ı Maĥmûd" (1085)

23 (R: 345b) (MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün)
1
Serenci-zâdeniñ oldı ĥayâtı fülki şikest
Ħurûş-ı baĥr-i Ǿadem gösterince cezr ile med
2

Bu ħâk-dândan idüp Ǿazm-i evc-i Ǿilliyyîn
Hümâ-yı rûĥı göge çıķdı ķaldı yerde cesed

3

Beķâya göçdi ayaķ çekdi bezm-i fânîden
Muķîm-i meclis-i Firdevs ola bi-ĥaķķ-ı Śamed

4

Çekildi menzil-i Ǿuķbâya el-vedâǾ diyüp
Nažîm eyledi aĥbâbı bî-şekîb ü ħıred

5

Gelüp üçerlemeden mevce-i fenâ didiler
"Ķapatdı fülk-i vücûdın Serencî-zâde meded" (1106)

24 (H: 31a, A: 112b) (MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün)
1
Bi-ĥamdillâh ki ey dil mâder-i ŧabǾ-ı selîmimden
"Vücûda geldi biñ seksen ŧoķuzda böyle bir ferzend" (1089)
2

Ümîd oldur olup gehvâre-i raġbetde perverde
Bu ŧıflıñ eyleye erbâb-ı Ǿirfân başına sevgend

3

Nažîmâ seyr idüp taĥsîn ile hâtif didi târîħ
"Bu dîvân oldı biñ seksen ŧoķuz beyt ile bî-mânend"

25 Târîħ Berây-ı Ķaśr-ı Meĥmed Ħân Be-sâĥil-i Beşikŧâş128
(H: 262a, R: 338b, A: 160b) (MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün)
1
TeǾâlallâh zehî ķaśr-ı muǾallâ saķf-ı raǾnâ kim
Kemâl-i irtifâǾı kesr-i şân-ı ŧâķ-ı Kisrâ'dır

127
128

2

Zehî gerdûn-revâķ eyvân ki śubĥ u şâm bâmında
İki âvîze gûyâ mihr ü mâh-ı Ǿâlem-ârâdır

3

Ħoşâ ŧarĥ-ı bülend ü ŧâķ-ı zîbâ-yı pesendîde
Nažar olsa o deñli ķadr ile rifǾatde vâlâdır

Başlık, A nüshasından alınmıştır.
Başlık, A nüshasından alınmıştır.

398 • Mustafa Sefa Çakır

4

Ki žann eyler ziyâret eyleyen züvvâr hemvâre
Zemîn ü rîze-sengi âsumân ile ŝüreyyâdır

5

MuśannaǾ kâħ-ı cân-perver münaķķaş kaśr-ı dil-keş kim
MuraśśaǾ süllem-i nüh-pâye aña çarħ-ı mînâdır

6

Güźergâh-ı nesîm-i rûĥ-baħşâ revzen-i pâki
Aña âyîne-i Ǿâlem-nümâ câm-ı muśaffâdır

7

Degildir mâh-ı nev ħurşîd-i zerrîn fülkesin seyre
Sipihr-i pîre gûyâ Ǿaynek-i çeşm-i temâşâdır

8

Düşüp fikr-i ķabûl ü redd-i dâmen-bûsına dâǿim
Olur mużŧar pey-â-pey śanma cezr ü medd-i deryâdır

9

Süŧûrı mevce-i müşgîn ĥabâbı câ-be-câ noķŧa
Berât-ı śafĥa-i baĥre o Ǿâlî-ķaśr ŧuġrâdır

10

Leb-i deryâda böyle nâzenîn bir ŧarĥ-ı ġarrânıñ
Temâşâsı dil-i şûrîde-ĥâle defǾ-i sevdâdır

11

Ya âġûş-ı muĥîŧ-i salŧanatda bir śadefdir kim
İçinde pâdişâh-ı dâd-güster dürr-i yektâdır

12

Süleymân-taħt u İskender-ĥaşem dâdâr-ı devrân kim
Gelen dergâhına rû-mâle ya ħâķân ya dârâdır

13

Ebu'l-fetĥ-i cihân Sulŧân Meĥemmed Ħân-ı Ġâzî kim
Der-i devlet-serâyı bûse-gâh-ı ħalķ-ı dünyâdır

14

O şâhıñ neyyir-i źâtı o eyvân-ı muǾallâda
Şeref burcında tâb-endâz olan ħurşîd-i ġarrâdır

15

Ġubâr-ı bârgâhı kîmyâ-baħş-ı saǾâdetdir
Türâb-ı şâh-râhı tûtiyâ-yı râĥat-efzâdır

16

Simâŧ-ı bezmi devr-i âsumânıñ ġıbŧa-gâhıdır
Bisâŧ-ı ķaśrı reşk-i aŧlas-ı çarħ-ı muǾallâdır

17

Meh-i nev ĥalķa-i der mihr dergâhında bir serheng
İki cârû-keşi bâl-i hümâ şeh-perr-i Ǿanķâdır

18

Bülend-efser ħıdîvâ âsitân-ı Ǿizz ü iclâliñ
Penâh-ı ħalķ-ı dünyâ melce-i aǾlâ vü ednâdır

19

Hücûmuñ ol ķadar dehşet bıraķmışdır ki aǾdâya
Gelen dergâhıña dâǿim ħarâc ile hedâyâdır
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20

Binâ-yı devlet ü ķaśr-ı vücûduñ bulsun istiĥkâm
Nigeh-dâr u žahîr ü dest-gîriñ Ǿavn-i Mevlâ'dır

21

Ħuśûśâ sâĥil-i deryâda bu ķaśr-ı śafâ-baħşıñ
Ki taǾrîf olmada ķayd-ı taśavvurdan müberrâdır

22

Zehî naķş-ı bedîǾi reşk-i Çîn ü ġayret-i Ferħâr
Ki bir naķķâşınıñ yanında biñ Mânî heyûlâdır

23

Temâşâ eyleyüp erbâb-ı Ǿirfân didiler târîħ
Edâda silk-i lüǿlüǿ-veş biri birinden aǾlâdır

24

Nažîm-asâ olup ben de ser-ender-ceyb-i endîşe
Bu iki mıśraǾ-ı târîħe oldum Ǿâķıbet ķâdir

25

"Müheyyâ ķaśr u vâlâ-mesned-i Sulŧân Meĥemmed'dir" (1090)
"Müzeyyen menzil-i Sulŧân Meĥemmed ķaśr-ı zîbâdır" (1090)

26 Târîħ-i Dîger Der-ķaśr-ı Beşikŧâş129
(H: 262b, R: 339b, A: 161a) (MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün)
1
Ebu'l-fetĥ-i cihân Ġâzî Meĥemmed Ħân-ı RâbiǾ kim
Dil ü cân ile emr-i dîn ü devletde muķayyeddir

129

2

Ħıdîv-i heft-kişver ħusrev-i dehr ü cihân-dâver
Ki mecmûǾ-ı selâŧîn-i selefden źâtı müfreddir

3

Ħudâvend-i hümâyûn-fer Ǿadâlet-perver-i devrân
Ki taħt-ı salŧanatda şâh bin şâh-ı müǿeyyeddir

4

Felâŧûn-ı cihân dârâ-yı âśaf-rây-ı Ǿâlem kim
Nižâmü'l-mülk tedbîrinde İskender'den erşeddir

5

Ser-â-ser şarķ u ġarba sâye-i Ǿadli olup memdûd
Zamân-ı devlet ü iķbâli rûz-efzûn u mümteddir

6

Meh-i burc-ı şeref ħurşîd-i gerdûn-ı saǾâdet kim
Hümâyûn-baħtı saǾd u ŧâliǾ-i fîrûzı esǾaddır

7

Süleymân-kevkebe dâdâr-ı Cem-mesned ki dergâhı
Miŝâl-i sedd-i İskender sitem Yeǿcûcına seddir

8

ǾAŧâda feyż-i desti ebr-i bârândan saħî-terdir
Seħâda cûd-ı ŧabǾı lücce-i Ǿummândan ecveddir

9

MaǾârifle derûnı ķulzüm-i pür-gevher-i Ǿirfân
Firâsetle dili ĥallâl-i her emr-i muǾaķķaddir

Başlık, A nüshasından alınmıştır.
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10

Zamânında bulunmaz girye eyler bîm-i tîġından
Meger var ise ķan aġlar Ǿadû-yı ebter ü beddir

11

Ķabûl itmezse emrin ol şehiñ çevgân-ı ķahrından
Ser-i düşmen miŝâl-i gûy sîlî-ħorde-i reddir

12

Yegâne bânî-i kâħ-ı kerem miǾmâr-ı devlet kim
Vücûd-ı pâkine bu ķaśr-ı Ǿadl ü dâd mesneddir

13

Zehî eyvân-ı Ǿâlî ķaśr-ı vâlâ kim metânetde
Esâs-ı ŧâķ-ı çarħ-ı âsumân-âsâ müşeyyeddir

14

TeǾâlallâh zehî ġarrâ binâ bünyâd-ı raǾnâ kim
Ķıbâbı ġıbŧa-gâh-ı ķubbe-i çarħ-ı zeberceddir

15

Derûnı ġıll ü ġışdan sîne-i Ǿâşıķ gibi rûşen
Sütûnı ķâmet-i dilber gibi serv-i sehî-ķaddir

16

Temâşâ eyleyenler ŧarĥ-ı maŧbûǾın ķıyâs eyler
Leb-i deryâda çıķmış seyre bir şûħ-ı ser-âmeddir

17

Degil âvîzeler eŧrâf-ı bâmında anıñ gûyâ
Ki bir sîmîn-beden maĥbûbda zülf-i mücaǾǾaddır

18

Ümîd-i vaśl u bîm-i hecr ile geh şâd u geh maĥzûn
Görüp deryâda žann itme dem-â-dem cezr ile meddir

19

Nažîm-âsâ bu ķaśr-ı bî-ķuśûruñ ben de târîħin
Didim "meǿvâ-yı bü'l-fetĥ-i cihân sulŧân Meĥemmed'dir" (1090)

27 Târîħ-i Ķaśr Berây-ı Sarây-ı Hümâyûn130
(H: 263a, R: 339b, A: 163b) (MefâǾîlün MefâǾîlün FeǾûlün)
1
Ĥasan-sîret Ĥüseyn-ism âśaf-ı dehr
Ki olmuş ĥüsn-i ħulķıyla nigû-kâr

130

2

Nevâl ü cûd ile bây u gedânıñ
Veliyy-i niǾmeti olsa sezâ-vâr

3

Ġınâ-yı ķalbine nisbetle anıñ
Gedâdır ķaŧreden deryâ-yı zeħħâr

4

Kerîm ü kâm-rân kim eylemiş Ĥaķ
Vücûdın kârvân-ı cûda sâlâr

5

Śunuldı aña ŧûmâr-ı seħâvet
Revâdır defter-i ŧayy olsa ŧûmâr

Başlık, E nüshasından alınmıştır.
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6

Gelür deryâya şerm ü kâna ħaclet
Seĥâb-ı luŧfı olduķça güher-bâr

7

Yine ŧarĥ eyledi bir kâħ-ı ġarrâ
Ki miŝlin görmemişdir çarħ-ı devvâr

8

Olup emr-i şehen-şâh ile meǿmûr
Bu ķaśr-ı bî-ķuśûra oldı miǾmâr

9

Temâşâ eylese Ķayser bu ŧarĥı
İderdi ķaśrını şerminden inkâr

10

Göreydi ŧurra-i bâm-ı bülendin
Düşerdi pîç ü tâba kâkül-i yâr

11

Aña bir şemse-i zerrîn olup şems
Nücûm-ı ŝâbit olmuş sîm-i mismâr

12

Ser-i ŧâķında şâyeste olursa
Hilâl-i âsumân sîmîn Ǿalem-vâr

13

Sütûn-ı dil-firîb ü ser-firâzı
Ķad-i cânân gibi mevzûn u hem-vâr

14

Müberrâdır derûnı ġıll u ġışdan
Müsâvîdir aña rûz u şeb-i târ

15

Olurdı ŧarĥınıñ resminde Ǿâciz
Alaydı destine Bihzâd pergâr

16

Leb-i deryâda bir şûħ-ı ser-âmed
Çıķup seyrâna itmiş Ǿarż-ı dîdâr

17

Görenler naķş-ı elvân-ı bahârın
Śanurlar bî-ħazân bir gülşen ezhâr

18

Dil-ârâ selsebîl-i cân-fezâsı
Zülâl-i âfiyetle ĥavżı ser-şâr

19

Hezârı bî-naśîb-i zaħm-ı zârı
Gül ü gül-ġoncası bî-renciş-i ħâr

20

Ŧarâvet sünbülinde şebnem-i ter
Derûn-ı lâlesi bî-dâġ-ı âzâr

21

Ħumâr-âlûde çeşm-i nergisinden
Ŧabîbân-ı melâĥat cümle bîmâr
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22

İki âvîzedir sîm ile zerden
O ķaśra mâh-ı enver mihr-i nevvâr

23

Bilûrîn câmını görse ĥasedden
Ŧuta âyîne-i ħurşîdi jengâr

24

Nesîm-i cân-fezâ-yı revzeninden
MuǾaŧŧardır dem-â-dem kâm-ı züvvâr

25

Anıñ micmer-fürûzı âhû-yı Çîn
Buħûrı olsa lâyıķ müşg-i Tâtâr

26

Sipihr-i şevķ u şâdîdir bu bünyâd
Fürûġ-ı mehcesi mihr-i pür-envâr

27

Bahâristân-ı Ǿişretdir bu nev-ŧarĥ
Ki ezhârın dem-â-dem eyler ižhâr

28

Zehî ŧarĥ-ı śafâ-güster ki olmuş
Ŧarab-gâh-ı şeh-i Cemşîd-miķdâr

29

Ebu'l-fetĥ-i cihân Sulŧân Meĥemmed
Cihân-dâver cihân-gîr ü cihân-dâr

30

Ħıdîv-i mekrümet-perver ki cûdı
Kerem iķlîmin itdi germ-bâzâr

31

Ĥarîm-i śoĥbeti evtâd u efrâd
Nedîm-i meclisi aĥrâr u ebrâr

32

Nüķûd-ı cûda ŧabǾ-ı śâfı naķķâd
ǾAyâr-ı luŧfa źât-ı pâki miǾyâr

33

Śabâĥ-ı Ǿadl-i dâdâr-ı cihândır
ǾAceb mi çeşm-i baħtım olsa bîdâr

34

Raĥîķ-i câm-ı luŧfı dürd-i ķahrı
İder hüşyârı mest ü mesti hüşyâr

35

Devâ-sâz-ı derûn-ı derd-mendân
Ŧabîb-i çâk-dûzı her dil-figâr

36

Ŝenâsı evcine tâ-ĥaşr irişmez
Hümâ-yı ŧabǾım açsa bâl-i efkâr

37

İde tevfîķ-i Mevlâ müşkilin ĥal
Aña âsân ola her kâr-ı düşvâr
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38

Bu ķaśr-ı bî-ķuśûr u bî-bedelde
Ola devlet saǾâdet yâr her bâr

39

Bülend olduķça ķaśr-ı Ǿizz ü câhı
Binâ-yı Ǿömr-i ħaśm olsun nigûn-sâr

40

Didim târîħ-i itmâmın Nažîmâ
"Leb-i deryâda zîbâ ķaśr-ı zer-kâr" (1093)

28 (R: 346a) (MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün)
1
Müftî-i dîn-penâh Meĥemmed Efendi kim
ǾAśrıñ edîb-i muĥterem-i ercemendidir
2

ǾAllâme-i cihân ki debistân-ı fażlınıñ
Şâkirdi Bû-ǾAlî ile pîr-i Ħocendîdir

3

Niĥrîr-i kâǿinât ki erbâb-ı dânişiñ
Ǿİrfân ile fażîlet ile ser-bülendidir

4

Şeh-bender-i Ǿulûm ki bâb-ı kemâliniñ
Her źû-fünûn-ı dehr gedâ müstemendidir

5

Eblaķ-süvâr-ı deşt-i maǾânî ki her ķâdem
Ehl-i ĥikem şikârî-i fitrâk-bendidir

6

Bercîs-i çarħ-ı himmet o kim aŧlas-ı felek
Ferş-i muĥaķķar-ı süm-i pây-ı semendidir

7

Seyyid Şerîf śadr-ı feżâǿil cenâbıdır
SaǾd-ı zamâne źât-ı efâżıl-pesendidir

8

Bend-i kemend-i diķķati olsa nola fuħûl
Naħcîr-gâh-ı maǾrifetiñ şeh-levendidir

9

Mesmûm-ı yeǿse źâǿiķa-baħş-ı ümîd olan
Tiryâķ-ı luŧf-ı ĥarf-i leb-i nûş-ħandidir

10

Teşrîf idince mesned-i fetvâyı didiler
Ĥaķķâ ki Bû-Ĥanîfe-i ŝânî bu kendidir

11

Târîħi oldı ŧabǾıma ilhâm ey Nažîm
"Mehdî-i kevn Müftî Meĥemmed Efendi'dir" (1106)

29 (R: 346a) (FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
Ĥamd-lillâh vefķ-ı maķśûd üzre devr itdi felek
Geldi açıldı yine baħt-ı cüvân-ı çarħ-ı pîr
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2

Şükr-lillâh oldılar rem-ħorde gürgân-ı fesâd
Bîşe-zâr-ı devlete baśdı ķadem bir nerre şîr

3

Dîde rûşen müjdeler âyîne-i devrân yine
ǾÂleme Ǿarż eyledi bir tâze şekl-i dil-pezîr

4

Mesned-ârâ-yı Ǿadâlet oldı ķadr ü şân ile
Bir vezîr-i śâf-meşreb âśaf-ı rûşen-żamîr

5

Ĥażret-i Ħân Aĥmed-i ŝâliŝ o sulŧân-ı cihân
İtdi mühr ile anı hem müsteşâr u hem müşîr

6

Ol ħudâvend-i cihân-pîrâ ki ŧâķ-ı ķadrine
Sîm ü zer âvîzelerdir mâh ile mihr-i münîr

7

Ol ħıdîv-i Ǿâlem-ârâ kim sarây-ı câhına
Aŧlas-ı çarħ-ı felek-güster de bir ferş-i ĥaķîr

8

Ħâk-rûb-ı bârgâh-ı iķtidârı Keyķubâd
Cebhe-sây-ı dergeh-i Ǿâlem-medârı Erdeşîr

9

Rüstem-i iķbâliniñ Sâm u Nerîmân Ǿâcizi
Neyrem-i iclâli dutmaz Ķahramân'ı pençe-gîr

10

ǾAķl u ferhengiyle śadr-ı maǾdeletde bî-Ǿadîl
Reǿy u tedbîriyle emr-i meşveretde bî-nažîr

11

Ŧûl-i Ǿömr ile olup mesned-nişîn-i dâverî
Düşmenân-ı câh-ı iclâli ola ħâr u faķîr

12

Śadrı teşrîf eyledikde ol ħıdîv-i dâd-ger
Didim el-ĥaķ mühr ile oldı Ĥasan Pâşâ vezîr

13

Düşdi bir târîħ-i zîbâ biñ yüz on beşde Nažîm (1115)
"Oldı mühr-i yümn ile ĥâlâ Ĥasan Pâşâ vezîr"

30 (R: 346b) (FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
Śubĥ u şâmı Ǿîd u ķadr olsun ilâ-yevmi'l-ķıyâm
Rûz-ı bed-ħâhı ola "yevmen Ǿabûsen ķamŧarîr"131
2

131

Śadr-ı aǾlâya şeref virdikde didim ey Nažîm
"Yümn ile mühri alup oldı ǾAlî Pâşâ vezîr" (1117)

İnsan Sûresi'nin, "Biz sert ve belalı bir günde Rabbimizden korkarız." anlamındaki 10. ayetinin
"sert ve belalı bir gün" kısmı iktibas edilmiştir.
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31 (R: 346b) (MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün)
1
Vezîr-i dâd-güster ĥażret-i ǾOŝmân Pâşâ kim
Ħıdîv-i nükte-perver pür-hüner düstûr-ı dânâdır
2

Müşîr ü müǿtemen düstûr-ı rûşen-rây-ı Ǿâlî-câh
Nižâmü'l-mülk-i devlet müsteşâr-ı dîn ü dünyâdır

3

Sikender-şevket ü Dârâ-ĥaşem dâdâr-ı devrân kim
Maķâm-ı maǾdeletde mekrümetle kâr-fermâdır

4

Ŧırâz-ı mesned-i iķbâl o źî-şân-ı mükerrem kim
Ġubâr-ı âsitânı çeşm-i câna küĥl-i zîbâdır

5

Ħudâvend-i felek-pâye ħıdîv-i mihr-kevkeb kim
Semend-i ķadriniñ naǾli ķamer mîħi ŝüreyyâdır

6

Vezîr-i pâk-gevher kim ġulâmân-ı der-i cûdı
Miŝâl-i sübĥa-i lüǿlüǿ biri birinden aǾlâdır

7

Şihâb altun ķalem laǾlî şafaķdır mâh zîr-i meşķ
Berât-ı câħına ħurşîd-i Ǿâlem-tâb ŧuġrâdır

8

Nola refǾ eylese rûy-ı cihândan žulmet-i žulmi
Fürûġ-ı Ǿadl ü dâdı şeb-çerâġ-ı Ǿâlem-ârâdır

9

Ħıred hemvâre vaśf-ı cevher-i źât u śıfâtında
Nola ižhâr-ı Ǿacz itse taśavvurdan müberrâdır

10

ǾAceb mi devr-i Ǿadlinde cihân âsûde-ĥâl olsa
Ki dâǿim dest-gîr-i her ħuśûśı Ǿavn-i Mevlâdır

11

Geyürdi ħalķ-ı İstanbûl'a üç ķat ħilǾat-i Ǿadli
Üçünci defǾadır kâǿim-maķâm-ı dâd-pîrâdır

12

Benim gibi nice dil-mürde-i bîdâd Ǿahdinde
Zehî ǾÎsâ-nefes kim nuŧķ-ı cân-baħşıyla iĥyâdır

13

Bilür keyfiyyet-i aĥvâlimi taķrîre ĥâcet yoķ
Żamîr-i enverinde râz-ı pinhânım hüveydâdır

14

Nažîmâ cevherî ĥarf ile târîħin o źî-şânıñ
Didim "ķâǿim-maķâm-ı nâm-ver ǾOŝmân Pâşâ'dır" (1113)

32 (R: 347a) (MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün)
1
Olur tedbîri taķdîre muvâfıķ her işe ķâdir
Žahîr ü dest-gîri bir ķuluñ kim Ĥaķ TeǾâlâ'dır
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2

Ħuśûśâ ĥażret-i ǾOŝmân Pâşâ kim celî-kevkeb
Ki reǿy-i enveri mihr-i münîr-i Ǿâlem-ârâdır

3

Felâŧûn-ı ĥikem-pîşe Arisŧû-rüşd ü endîşe
Kemâlâtıyla ĥâlâ ŧaǾne-dâd-ı İbn-i Sînâ'dır

4

Zekâda ezkiyâ-yı dehrden mümtâz ü müsteŝnâ
Seħâda esħiyâ-yı Ǿaśrdan bî-miŝl ü yektâdır

5

Ķapudân eyledi devletle Sulŧân Aĥmed-i ŝâliŝ
Yegâne âśaf-ı ŝânî vezîr-i kâr-fermâdır

6

Ħudâvend-i kerem-güster ħıdîv-i cûd-perver kim
Müşîr-i mülk ü millet müsteşâr-ı dîn ü dünyâdır

7

O deryâ-yı nevâliñ ol yem-i iķbâl ü iclâliñ
Śadef-keştî vücûd-ı bî-nažîri dürr-i yektâdır

8

Müşerref oldı ol fülk-i felek-lenger ķudûmiyle
Süleymân'a buluşdı gûyiyâ sîmurġ-ı Ǿanķâdır

9

O düstûr-ı güzîniñ manśıb-ı iclâline el-ĥaķ
Bu mıśraǾ cevherî ĥarf ile bir târîħ-i zîbâdır

10

Nažîmâ böyle târîħ-i müsellem biñde bir olmaz
"Ķapudân-ı mükerrem ĥaķ bu kim ǾOŝmân Pâşâ'dır" (1119)

33 (R: 347a) (MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün)
1
Sûķ-ı sipâhiyân yapılup oldı üstüvâr
Ârâyiş ü metânet ile buldı zîb ü fer
2

Üstâdına bu târîħ-i muǾallânıñ âferîn
Kim görmemiş nažîrin anıñ dîde-i beşer

3

Ümmîd odur tezelzül-i âfât-ı rûzgâr
Bir ŧâķına ķıyâmete dek virmeye żarar

4

Vaśfın bu sûķ-ı bî-bedeliñ eyleyüp edâ
Naķş eylesün śaĥîfe-i devrâna kilk-i ter

5

Seyr eyleyüp esâsına itmâmına Nažîm
Didim bu vech ile iki târîħ-i muǾteber

6

"Ŧarĥ-ı güzîn binâ-yı metîn ey revâc-geh" (1114)
"Sûķ-ı bülend ü çâr-sû-yı nev-kemer kemer" (1114)
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34 (R: 347b) (MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün)
1
Dirîġâ Nakşî İbrâhim Efendi göçdi dünyâdan
İlâhî ol Ǿazîze cennet ü kevŝerle ķıl iǾzâz
2

Çemenzâr-ı cinâna Ǿazm idüp rûĥı revân oldı
Ola bâġ-ı İrem'de ĥûr ile ġılmân ile dem-sâz

3

Ķonup murġ-ı revânı şâħsâr-ı naħl-ı ŧûbâya
Ķadîmî lânesi üzre süzüldi gûyiyâ şehbâz

4

Çekildi bezm-i gülzâr-ı beķâya seyr-i dîdâra
Maķâmın kürsî-i Ǿarş eyledi ol mürşid-i mümtâz

5

İdüp gülbâng-i tevĥîd ile rıĥlet mülk-i lâhûta
Fenâ dünyâda ol śâĥib-kerâmet bulmadı hem-râz

6

Żiyâfet-ħâne-i dâru'n-naǾîme rû-be-râh oldı
Ola aña nesîm-i maġfiretle bâb-ı cennet bâz

7

Nažîmâ evc-i lâhûta Ǿurûc itdikde târîħin
Didim "Ĥaķķ'a hümâ-yı rûĥ-ı Naķşî eyledi pervâz" (1114)

35 (R: 347b) (FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
Ĥażret-i Râmî Efendi müjde ey ehl-i ķalem
Oldı eyvân-ı riyâsetde şerefle hem-celîs
2

Ħâce-i müşkil-güşâ münşî-i yektâ kim anıñ
Rûĥ-ı Vaśśâf olsa lâyıķ bezm-i vaśfında enîs

3

ǾÎsî-i çarħ-ı maǾânî vü beyân kim dem-be-dem
Feyż-i enfâsıyla iĥyâ olmada şiǾr-i nefîs

4

Kilk-i siĥr-âŝârına vâbeste inşâ-yı laŧîf
Ħâŧır-ı feyyâżına şâyeste eşǾâr-ı selîs

5

Çarħ ĥoķķa dûde şeb levĥa ķamer ħâme şihâb
Pîş-i ĥükminde Ǿuŧârid kâtib-i fermân-nüvîs

6

Luŧf-ı dest ü ŧabǾına nisbetle şâyândır disem
Baĥre bir cerrâr-ı sâǿil kâna bir mümsik ħasîs

7

Çeşme-i iĥsânına iki kedûdur mihr ü mâh
Süfre-i inǾâmına çarħ-ı dü-tâ bir kâse-lîs

8

Tehniyet-gûyân didim târîħ-i câhın ey Nažîm
"Ķadr ile Râmî Efendi ĥâliyâ oldı reǿîs" (1106)
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36 Târîħ Berây-ı Ĥücre-i Neşâŧî Efendi132
(H: 264a, R: 340b, A: 165a) (FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün)
1
Beyt-i pâk-i Neşâŧî-i üstâd
Ķodı dîvân-ı şevķe nâm-ı neşâŧ
2

Ŧarĥ-ı şâdî ki anda hep fuķarâ
Nûş iderler müdâm câm-ı neşâŧ

3

Dergeh-i Mevlevî ki olmadadır
Seyr iden vâśıl-ı merâm-ı neşâŧ

4

Oldı sûrâħ-ı revzeni gûyâ
Pây-ı murġ-ı śafâya dâm-ı neşâŧ

5

Cebhe-i şevķ anda śubĥ-ı sürûr
Ŧurre-i źevķ aña şâm-ı neşâŧ

6

Der ü dîvârı şevķ u źevķ-endûd
Ferş-i pâkîzesi ruħâm-ı neşâŧ

7

Didi târîħini Nažîm görüp
"Cây-ı ĥâlet-fezâ maķâm-ı neşâŧ" (1082)

37 Târîħ-i Fevtiyye Berây-ı Yûsuf Dede Eş-Şeyħ Be-Beşikŧâş133
(H: 264a, R: 341a, A: 166b) (MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün)
1
Serîr-i mülk-i KenǾân-ı beķâya oldı çün Ǿâzim
İderse terk-i iħvân-ı fenâ nola Dede Yûsuf
2

Nažîm-âsâ duǾâmız hep budur kim merķad-i pâkiñ
Fürûġ-ı neyyir-i tevĥîd ile dola Dede Yûsuf

3

Didi nîl-i sirişke ġarķ olup YaǾķûb-ı dil târîħ
"ǾAzîz-i tekye-i Mıśr-ı hüdâ ola Dede Yûsuf " (1080)

38 (R: 347b) (FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
Dîde rûşen müjdeler ey nâvek-endâzân-ı yeǿs
Sîne-i ümmîd oldı tîr-i maķśûda hedef

132
133

2

Dîde rûşen ey ġarîbân-ı şeb-i târîk-i ġam
Žulmet-i cevr ü sitem Ǿâlemden oldı ber-ŧaraf

3

Dîde rûşen ey esîrân-ı bün-i çâh-ı Ǿanâ
Geçdi taħt-ı Ǿadle bir şeh-zâde-i ħayru'l-ħalef

Başlık, A nüshasından alınmıştır.
Başlık, A nüshasından alınmıştır.
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4

Oldı bir şâh-ı cihân-gîriñ serîr-i salŧanat
Kim derinde ķul olurdı görse şâhân-ı selef

5

Genc-i luŧf u mekrümet Sulŧân Aĥmed kim anıñ
Dergehinde şeb-çerâġ ile berâberdir ĥaźef

6

Pâdişâh-ı rubǾ-ı meskûn ħüsrev-i Ǿâlem-penâh
Kim revâdır ħıdmetinde şâhlar baġlarsa śaf

7

Rüstemâne çekmeden şemşîr-i bürrânın olur
Bîm-i tîġından dil-i aǾdâda śad-şûr u şeġaf

8

ǾÖmr ü iķbâlin ide efzûn Ħudâ-yı źü'l-minen
Düşmen-i câhı ola zindânî-i çâh-ı esef

9

Taħta geçdikde ĥużûr-ı Ǿizzetinde eyledi
Nev-be-nev ŧabǾım bu üç târîħ ile Ǿarż-ı tuĥaf

10

"Eyledi yümn ile iclâl ile Aĥmed Ħân cülûs" (1115)
Oldı bu târîħ-i müsteŝnâ dür-i maǾnâ-śadef

11

"Müjde Sulŧân Aĥmed itdi dehre gün gibi cülûs" (1115)
İtdi bu târîħ-i ŝânî ĥâsidi pür-tâb ü tef

12

Hâtif-i ķudsî didi târîħ-i ŝâliŝ ey Nažîm
"Buldı Sulŧân Aĥmed'iñ dünyâ ķudûmiyle şeref" (1115)

39 Târîħ Berây-ı Vefât-ı ǾAbdullâh Beg134
(H: 264b, R: 341a, A: 167b) (FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
Bir vücûd-ı nâzenîn itdi cihândan intiķâl
Mažhar-ı ħulķ-ı ĥasen olmuşdı dinse mâ-śadaķ

134

2

Ĥâžır itmişdi niŝâra nâgehân daǾvet olup
Cennet-i dîdâra gitdi cevher-i cân ber-ŧabaķ

3

Ĥaķ o memdûĥu'l-ħıśâlin eylemişdi gûyiyâ
Ĥüsn-i aħlâķı kitâb-ı sîretinden bir varaķ

4

Müşkilin ĥall eyleyüp ĥükm-i ħitâb-ı ǾirciǾî
Mekteb-i Ǿuķbâda aldı levĥ-i bâķîden sebaķ

5

Şerbet-i bâķî içüp câm-ı fenâdan el yudı
Mest olup çekdi bisâŧ-ı zindegânîden ayaķ

6

Mâtemin ins ü melek dutdı ķıyâs itme nücûm
Oldı tâb-ı ıžŧırâbıyla felek ġarķ-ı Ǿaraķ

Başlık, A nüshasından alınmıştır.

410 • Mustafa Sefa Çakır

7

Şeb siyeh-pûş oldı ġamdan ceybini śubĥ itdi çâk
Çeşm-i mâh u mihr ķanlar aġladı śanma şafaķ

8

Dîdeler giryân u biryân sîneler diller figâr
Źü'l-fiķâr-ı iftirâķından cigerler iki şaķ

9

Ĥâlet-i nezǾinde gûyâ ķopdı şûr-ı rüsteħîz
Cânların aĥbâb ķalmışdı niŝâra bir ramaķ

10

Fevtine giryân olup târîħini didim Nažîm
"Oldı rûĥ-ı pâk-i ǾAbdullâh Beg teslîm-i Ĥaķ" (1100)

40 Târîħ-i Merŝiyye Berây-ı Vuślatî Merĥûm135
(H: 264b, R: 341b, A: 166b) (MüfteǾilün FâǾilün MüfteǾilün FâǾilün)
1
Vuślatî-i pür-hüner kâfire oldı esîr
Anı ħalâś eyleye Ǿâŧıfet-i Źü'l-celâl
2

Gûş idicek ey Nažîm dil didi târîħini
"Yâ Rab ola Vuślatî vâśıl-ı bezm-i viśâl" (1094)

41 Târîħ Berây-ı Liĥye136
(H: 265a, R: 341b, A: 165b) (MüfteǾilün MüfteǾilün FâǾilün)
1
Levĥ-i Ǿiźârın ħaŧ-ı müşgîn ile
Zeyn idicek ħâme-i śunǾ-ı celîl
2

Ben daħi târîħini didim Nažîm
"Liĥye-i zîbâ-yı muśavver Ħalîl" (1089)

42 (H: 265a, R: 341b) (FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
Oldı bir âśaf yine śadr-ı vezâretde muķîm
Ĥaķ TeǾâlâ devletin câvîd ide Ǿömrin ŧavîl
2

Tehniyet-gûyân Nažîm-âsâ didim târîħini
"Mühr ile oldı ǾAlî Pâşâ vezîr-i bî-Ǿadîl" (1105)

43 (R: 348a) (FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
Ħâce-i dânâ-yı Ǿâlem müftî-i dünyâ vü dîn
Ĥażret-i Śâdıķ Efendi ol ħudâvend-i ecel

135
136

2

Fâżıl-ı müşkil-güşâ śadr-ı füĥûl-i kâǿinât
Müctehid Ǿallâme-i devrân edîb-i bî-bedel

3

Źû-fünûn mıĥrîr-i kâmil kim anıñ teslîmidir
Diķķat-i taĥrîrine ĥâlâ efâżıl bî-cedel

Başlık, A nüshasından alınmıştır.
Başlık, A nüshasından alınmıştır.
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4

Mekteb-i fażl u kemâlinde kemâl ü fażl ile
Müşkilât-ı Seyyid ü SaǾdî iderdi gelse ĥal

5

ǾAyn-ı ĥikmet menbaǾ-ı taķvâ vücûd-ı kâmili
Münderic źâtında hem Ǿirfân u hem Ǿilm ü Ǿamel

6

Fażl u dânişde nola olsa ferîd-i rûzgâr
Eylemiş bî-miŝl ü hemtâ anı Ħallâķ-ı ezel

7

Ħâk-i dergâh-ı kemâli sürme-i Ǿaynü'l-ķużât
İbn-i Ĥâcib bâb-ı Ǿirfânında cârû-der-baġal

8

Manśıb-ı ķadr ü kemâli müstedâm ü bî-nizâǾ
Kişver-i Ǿizz ü celâli ber-devâm ü bî-ħalel

9

Kişt-zâr-ı Ǿarśa-i cûdında vezn olsa gelür
Dâne-i her ħûşe-i iĥsânı hem-seng-i cebel

10

Bezm-i cûdında müdâm âmâde esbâb-ı murâd
Meclis-i luŧfında memlû dem-be-dem câm-ı emel

11

Rûy-ı ħandân ile ĥüsn-i ħulķ ile her vech ile
Źâtına şâyestedir dirsem güzellerden güzel

12

Keyf-i maǾcûn-ı ŝenâsı şevķ-baħş u ġam-küsîl
Neşve-i śaĥbâ-yı vaśfı dâfiǾ-i ĥüzn ü kesel

13

Ĥükmini taķvîm-i şerǾiñ eyledi icrâ yine
Vefķ-i Ǿadli oldı ĥırz-ı bâzû-yı dîn ü düvel

14

Devr-i ĥıfzında cihân keyd-i eşirrâdan emîn
Sâye-i Ǿadlindedir zîr-i emân mülk ü milel

15

Mesned-i fetvâda tekrâr eyledi Ǿarż-ı kemâl
Âfitâba cilve-gâh oldı yine burc-ı ĥamel

16

Śadr-ı fetvâya yine pîrâye virdi maķdemi
Ŧûl-i Ǿömr ile muǾammer ide Ĥayy-i lem-yezel

17

Ǿİzzet ü iķbâl ile bulduķça ķadr ü iĥtirâm
Ĥâsid-i câhı ola çâhî-i idbâr u Ǿilel

18

Gûş idüp teşrîfini târîħini didim Nažîm
"Meclis-i fetvâ yine Śâdıķ Efendi'ye maĥal"

(1118)
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44 (R: 348b) (FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
Bu ser-âmed çâr-sûnuñ âferîn üstâdına
Kim aña endâze-i himmetle ŧutdurmuş temel
2

Ol ķadar bulmuş metânet kim zamân-ı ĥaşre dek
Śarśar-ı âsîbden bir ŧâķına gelmez ħalel

3

Böyle ŧarĥ-ı dil-güşâ vü cân-fezânıñ ĥaķ budur
Çeşm-i devrân miŝlini görmüş degildir mâ-ĥaśal

4

Her kemer ķavs-i ķuzaĥ her ŧâķı çarħ-ı nüh-revâķ
Kim sipihr-i lâceverdiñ hem-seri olsa maĥal

5

Ŧarĥına itmâmına taĥsîn idüp ben de Nažîm
İki târîħ eyledim biri birisinden güzel

6

"Ey müzeyyen çâr-sû ey bî-bedel sûķ-ı metîn" (1114)
"Çâr-sû-yı muĥkem ü sûķ-ı metîn ü bî-bedel" (1114)

45 Târîħ Berây-ı Camcı-zâde137
(H: 265a, R: 341b, A: 167a) (FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün)
1
Meclis-i Cem'den ayaķ çekdi yudı câmdan el
ǾAzm idüp bezm-i beķâya yine bir yâr-ı ķadîm
2

Sâķî-i ġayb Nažîmâ didi târîħin o dem
"Camcı-zâde Çelebi nûş ide câm-ı tesnîm" (1097)

46 Târîħ Berây-ı Çeşme-i Baĥrî Aġa138
(H: 264b, R: 341b, A: 165a) (FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün)
1
Ĥabbeźâ Ǿayn-ı zindegânî kim
Nûş idenler bulur ĥayât Nažîm
2

Ben de sîr-âb olup didim târîħ
"Âb-ı şâfî-i çeşme-i tesnîm" (1092)

47 Teşekkür Berây-ı Tertîb-i Dîvân-ı Ķaśâǿid139
(T: 130a, H: 73b, R: 121b, A: 67a) (FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
Ĥamd-i lâ-yuĥśâ ki feyyâż-ı ezel
Eyledi ben Ǿâcize luŧf-ı Ǿažîm
2

137
138
139

Eyledim maķdûrımı beźl ü niŝâr
NaǾt-ı sulŧân-ı rusülde Ǿan-śamîm

Başlık, A nüshasından alınmıştır.
Başlık, A nüshasından alınmıştır.
Başlık, A nüshasından alınmıştır.
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3

İtdi tertîb-i ķaśâǿid bî-ķuśûr
Vaśf-ı peyġamberde ŧabǾ-ı mustaķîm

4

Baĥr-i evśâf-ı ĥabîbullâhda
Her ķaśîdem bir dizi dürr-i yetîm

5

Eyleye ĥüsn-i ķabûlüñ mažharı
Budur ümmîdim o sulŧân-ı kerîm

6

Sübĥa-i lüǿlüǿ gibi dâǿim ola
Zîb-dest-i nükte-sencân-ı fehîm

7

Her ķaśîde bî-ħazân bir ravżadır
İstemez ezhârı imdâd-ı nesîm

8

Olsa lâyıķdır bu ŧıfl-ı nev-resiñ
Bânû-yı endîşe miŝlinde Ǿaķîm

9

Tâ-be-ĥaşr şâyeste-i taĥsîn olup
Ehl-i Ǿirfâna ola yâr u nedîm

10

Olsa erzânî zebân-ı ħâme-veş
Tîġ-ı ġayretle dil-i ĥâsid dü-nîm

11

Virdi bu nažm-ı dil-ârâya nižâm
Kilk-i şîrîn-kâr ile ŧabǾ-ı selîm

12

Vaśf-ı peyġamberde bu dîvânımıñ
Žıll-ı peyġamber gibi miŝl-i Ǿadîm

13

Ehl-i diller oķuyup târîħini
Didiler "bu zîb-i dîvân-ı Nažîm" (1097)

48 Târîħ Berây-ı Dîvân-ı Nažîm140
(H: 267a, R: 343b, A: 167b) (MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün)
1
Ümmîd odur ki eyleye dîvânımı benim
Maķbûl-i ŧabǾ-ı ehl-i kemâl Îzid-i kerîm
2

ǾAvn-i Ħudâ ile bulıcaķ nažmım intižâm
"Târîħini gören didi dîvânçe-i Nažîm" (1079)

49 (R: 348b) (MüstefǾilün MüstefǾilün MüstefǾilün MüstefǾilün)
1
Ġâzî vü Ĥâcî Ħân Selîm ol ħüsrev-i dervîş-ħû
Kim mâder-i dehri Ħudâ itmiş nažîrinde Ǿaķîm

140

Başlık, A nüshasından alınmıştır.
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2

MiǾmâr-ı ŧabǾ-ı kâmili ĥâlâ yine ŧarĥ eyledi
Çeşm-i beşer görmüş degil bir böyle bünyâd-ı Ǿažîm

3

Âvîze-i bâmı ķamer zer-şemse-i eyvânı şems
Pîr-i felek olsa revâ bâb-ı refîǾinde muķîm

4

Gülzâr-ı ħulķından olup ol pâdişâhıñ feyż-yâb
Bâd-ı nesîmi olmada müşgîn-dem ü Ǿanber-şemîm

5

Her câmı bir âyîne-i Ǿibret-nümâdır gösterir
AǾdâyı giryân u ĥazîn aĥbâbı ħandân u besîm

6

Ezhâr-ı bî-ħâr u ħazân bir ravża-i sîrâbdır
Şâyestedir aña disem mânend-i gülzâr-ı naǾîm

7

Seyr eyleyüp târîħini taĥsîn ile didim Nažîm
"Zîbâ mülûkî-menzil-i bâlâ-yı Ĥâcî Ħân Selîm" (1110)

50 (R: 349a) (MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün)
1
Śad-bârekallah ey eŝer-i ħân-ı kâmrân
Kim Ĥaķ binâ-yı ķadrini ŧarĥ eylemiş Ǿazîm
2

Müşgîn-türâb-ı bârgehi reşk-i nâfe-i Çîn
Her rîze-seng-i dergehi bir gevher-i yetîm

3

İzzet hemîşe süfre-i iclâline ŧufeyl
Devlet hemîşe meclis-i iķbâline nedîm

4

CaǾfer gedâ-yı ħırmen-i inǾâmı ez-derûn
Ĥâtem faķîr-i mezraǾ-ı iĥsânı Ǿan-śamîm

5

Feyż-i bahâr-ı cûdı o ġâyetde kim ider
Bâġ-ı ümîdi ħâśiyeti bî-ħazân-ı bîm

6

Bânî-i ŧabǾ-ı kâmili bünyâd idüp yine
Bir dil-güşâ maķâm-ı laŧîf-i İrem-ĥarîm

7

Ħâk-i siyâhı kuĥl-i cilâ-sâz-ı nûr-ı maĥz
Âbı laŧîf bâdınıñ âşüftesi nesîm

8

Ceyb-i meşâma nefħa-niŝâr olmuş eyleyen
Bâd-ı nesîm-i revzenini Ǿanberîn-şemîm

9

Câm-ı bilûrı nûr-dih-i çeşm-i Ǿâşıķân
Her bir sütûnı ķadd-i bütân gibi müstaķîm

10

Yoķdur bu ķaśra ŧâķ-ı Ħavernaķ gibi nažîr
Olmuş miŝâli kâħ-ı muķarnas gibi Ǿadîm
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11

Naķş olmaġa kitâbesine tehniyet-künân
Girdi biri birine bu târîħler Nažîm

12

"Şâhâne ŧarĥı menzil-i Ĥâcî Selîm Girây" (1110)
"El-ĥaķ mekân-ı bî-bedel-i Ĥâcî Ħân Selîm" (1110)

51 Târîħ-i İtmâm-ı Dîvân
(H: 30b, A: 111b)141 (FeǾûlün FeǾûlün FeǾûlün FeǾûl)
1
Bi-ĥamdillâh ey dil ki oldı tamâm
Bu dîvân-ı naǾt-ı resûl-i kerîm
2

Edâsı żamîrimde mużmer idi
Kenâr-ı śadefde çü dürr-i yetîm

3

Olup ħâme destimde tîġ-ı dü-dem
Dil-i ħaśmı çün beste itdim dü-nîm

4

İderken nice gûşiş-i tâm ile
Aña fikr-i târîħ ķalb-i selîm

5

Didi cevherî ĥarf ile ķudsiyân
"Zehî Ǿıķd-ı lüǿlüǿ-yı pâk-i Nažîm" (1089)

52 Târîħ Berây-ı Müftî Meĥmed Emîn Efendi142
(H: 265a, R: 341b, A: 167a) (MüfteǾilün FâǾilün MüfteǾilün FâǾilün)
1
Fâżıl-ı rûy-ı zemîn müftî-i devr-i zamân
Mürşid-i râh-ı hüdâ ķuŧb-ı sipihr-i yaķîn
2

Terk-i cihân eyleyüp Ǿazm-i cinân eyledi
Rûĥ-ı revânı ola sidre-i cennet-nişîn

3

Söyledi târîħini hâtif-i ġaybî Nažîm
"Müftî-i dehr idi ĥayf göçdi Meĥemmed Emîn" (1098)

53 Târîħ Berây-ı Şeyħ Be-Ķoca Muśŧafâ Pâşâ143
(H: 265a, R: 341b, A: 166b) (FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
Mürşid-i kâmil ǾAlâü'd-dîn Efendi ol velî
ǾAzm idüp gülbang-i tevĥîd ile geçdi nâgehân

141
142
143

2

İtdi pervâz evc-i aǾlâya ħażîż-i ħâkden
Murġ-ı rûĥı gülşen-i Ǿulvîde dutdı âşiyân

3

ǾÂlem-i bâlâya olduķda revân taǾžîm ile
İtdi istiķbâl rûĥ-ı pâkini kerrûbiyân

A nüshasında şiirin sadece ilk ve son beyti bulunmakta.
Başlık, A nüshasından alınmıştır.
Başlık, A nüshasından alınmıştır.
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4

Tâ güźer-gehdir reh-i âmed-şüd-i dâr-ı fenâ
Rûĥına raĥmet ola śad-ķâfile śad-kârvân

5

Gûş idüp fevtin didi târîħini hâtif Nažîm
"ǾArş-ı Ǿulyâda ide Seyyid ǾAlâü'd-dîn mekân" (1091)

54 Târîħ Berây-ı Liĥye144
(H: 265b, R: 342a, A: 165b) (MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün)
1
Ĥüsn-i ħaŧıyla levĥ-i cemâl-i Ĥüseyn'i gör
Gûyâ benefşe oldı hem-âġûş-ı yâsemen
2

Târîħi oldı ķalbime ilhâm ey Nažîm
"Vech-i Ĥüseyn'e ĥüsn-i ħaŧ ile didim ĥasen" (1095)

55 (R: 349a) (FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
Ĥażret-i şehzâde Sulŧân Aĥmed-i śâĥib-hüner
Dikdi menzil ŧaşını tîrin atup yaśdı kemân
2

ǾAvn-i Ĥaķ olsun žahîr ü dest-gîri ol şehiñ
Salŧanatla Ǿömrin efzûn ide Ĥayy-i MüsteǾân

3

Bir ķażâ-peykân kemân-keş pâdişehdir kim olur
Tîr-i rûy-ı terkeşi sehm-i ķaderle hem-Ǿinân

4

Bir ħadeng-endâz śâĥib-ķabżadır kim ibtidâ
Şast-ı tîrin dîde-i düşmende eyler imtiĥân

5

Rüstem-i destân kemân-ı saħtınıñ ħam-geştesi
Pençe-i pür-zûrınıñ zinhâr-ħâhı Ķahramân

6

Nîzesi cevşen-güźâr u ħançeri zühre-şikâf
Nevk-i tîri sîne-dûz u tîġ-ı tîzi cân-sitân

7

Râst-gû olmazsa yolında Ǿadû-yı kec-revi
Tîri mecrûĥ eyleyüp şemşîri eyler bî-zebân

8

İtse âmâc-ı icâbetde nola yer ey Nažîm
Eyledim tîr-i duǾâ-yı devletin ben de revân

9

Didim atdıķda ŧoķuz yüz ķırķ gez târîħini
"Menzil-i şehzâde Sulŧân Aĥmed'e oldı nişân" (1109)

56 (R: 349b) (FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
Mekrümet-pîşe ŝevâb-endîşe śâĥib-ħayr u cûd
ǾÂŧıfet-güster seħâ-perver kerîm ü kâmrân
144

Başlık, A nüshasından alınmıştır.
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2

YaǾni âġâ-yı Meĥemmed-nâm u memdûĥu'l-ħıśâl
Sâbıķâ gencûr-ı śadr-ı aǾžam-ı devr-i zamân

3

Ħânķâh-ı Mevlevîde ŧarĥ-ı şâdurvân idüp
Dehre her fevvâreden âb-ı ĥayât oldı revân

4

Tekyede bu kâr-ı ħayrı itdi icrâ ecrini
İki Ǿâlemde vire aña Ħudâ-yı MüsteǾân

5

Âb-ı śâfı ħoş-güvâr u rûĥ-baħş u dil-güşâ
Ĥavż-ı mâl-â-mâliniñ leb-teşnesi pîr ü cüvân

6

Lûlesi Ǿayn-ı zülâl-i zindegânîdir anıñ
Dem-be-dem nûş eyleyen aĥbâba olsun nûş-ı cân

7

Oldı bu fevvâre-i dil-cûya târîħ ey Nažîm
"Aķdı rûĥ-ı pâk-i Mevlânâ içün şâdurvân" (1112)

57 (R: 349b) (FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün)
1
Oldılar Ǿâzim-i Firdevs iki ehl-i Ǿirfân
İrciǾî emri gelince ŧaraf-ı Mevlâ'dan
2

Gitdiler âħirete rûĥları şâd olsun
Geçdiler ġuśśa-i imrûz u ġam-ı ferdâdan

3

ŞiǾr-i cân-baħş u dil-efrûzla vâlâ-ter idi
Pâyesi her biriniñ mertebe-i şiǾrâdan

4

Ħaber-i mûĥiş ile mużŧaribü'l-ĥâl oldı
Zümre-i ehl-i beyân ħavf ile bu maǾnâdan

5

Oldı târîħi Nažîm ol iki ehl-i hüneriñ
"Geçdi Sırrî gibi Rüşdî bu fenâ dünyâdan" (1111)

58 (R: 349b) (FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
Ĥaķ ķarındaşım Ĥüseyn'iñ ķabrini pür-nûr ide
Eyleyüp ârâm-gâh-ı rûĥını ħuld-ı berîn
2

ǾAzm-i Ǿuķbâ eyledikde didi târîħin Nažîm
"Bezm-i cennetde ola hem-dem Ĥüseyn'e ĥûr-ı Ǿîn"

59 Târîħ-i Dîger Berây-ı Cülûs145
(H: 265b, R: 342a, A: 161b) (FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
Bir şehen-şâh-ı bülend-efser idüp nâgeh cülûs
Oldı biñ ŧoķsan ŧoķuzda emr-i Yezdâniyle şâh
145

Başlık, A nüshasından alınmıştır.

(1119)
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2

Didi tebşîr eyleyüp târîħini hâtif Nažîm
"Ĥâliyâ Sulŧân Süleymân'dır şeh-i Ǿâlem-penâh" (1099)

60 Târîħ Berây-ı Ümmî Sinân-zâde Efendi146
(H: 265b, R: 342a, A: 166b) (MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün)
1
Dirîġ Ümmî Sinân-zâde fenâdan intiķâl itdi
İlâhî eyle menzil-gâhını Firdevs-i aǾlâda
2

Vücûdı ŧûŧî-i şekker-sitân-ı Ǿilm idi ĥaķķâ
Nažîrin görmemişdi kimseler mirǿât-ı dünyâda

3

Ħazân-ı mevt ile pejmürde oldı ġonca-i Ǿömri
Gül-i şâd-âb ola rûĥ-ı revânı bâġ-ı Ǿuķbâda

4

Beşer şîven-ger-i fevti melek mâtem-keş-i mevti
ǾAzâsın ķalmamışdır itmedik hîç zîr ü bâlâda

5

İdüp kürsî-i Ǿarş üzre maķâm ol Ǿârif-i billâh
Bıraķdı tekye-gâh-ı Ǿâlem-i bâlâda seccâde

6

Olup rûĥ-ı revânı Ǿandelîb-i gülşen-i cennet
Ser-âġâz eyleye gülbang-i tevĥîd ile ŧûbâda

7

Nažîm-âsâ didim târîħini ol mürşid-i dehriñ
"İde Firdevs gülzârın maķâm Ümmî Sinân-zâde" (1088)

61 Târîħ Berây-ı Aĥmed Dede Efendi Be-Yeñiķapu147
(H: 266a, R: 342a, A: 166b) (MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün)
1
ǾUrûc itdi semâya rûĥ-ı Dervîş Aĥmed-i kâmil
İde Mevlâ maķâmın şâħ-sâr-ı naħl-i ŧûbâda
2

Nažîmâ rûĥ-ı Mevlânâ idüp himmet didim târîħ
"Ola Aĥmed Dede devrânı dâǿim Ǿarş-ı Mevlâ'da" (1090)

62 Târîħ Berây-ı Çizmeci Aĥmed Gülşenî148
(H: 266a, R: 342b, A: 167a) (FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
Çizmeci Aĥmed o pîr-i Gülşenî itdi vefât
Gülşen-i cennetde yâ Rab bula Ǿâlî mertebe
2

146
147
148

Didiler yârân Nažîmâ fevtiniñ târîħini
"Hay ecel ħaffâfı çekdi çizmeciyi ķâlebe" (1084)

Başlık, A nüshasından alınmıştır.
Başlık, A nüshasından alınmıştır.
Başlık, A nüshasından alınmıştır.
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63 Târîħ Berây-ı Nefîrî Aĥmed149
(H: 266a, R: 342b, A: 167a) (MefǾûlü MefâǾîlü MefâǾîlün FaǾ)
1
Nâgeh ķapanup çeşm-i Nefîrî Aĥmed
Açıldı der-i müfettiĥu'l-ebvâba
2

DaǾvet olunup bezm-i beķâya rûĥı
Terk itdi fenâ meclisini aĥbâba

3

Cân gûşına çalındı nefîr-i rıĥlet
Göçdi ŧaraf-ı bârgeh-i Tevvâb'a

4

Cânıyla tarîķ-i İrem'e sâlik olup
Düşdi keder-i mâtemi şeyħ u şâba

5

Târîħini erbâb-ı neġam didi Nažîm
"Aĥmed Çelebi çekdi nefîri ħâba" (1090)

64 Târîħ Berây-ı ǾÎsâ Çelebi150
(H: 266a, R: 342b, A: 167a) (FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
Bir vücûd-ı nâzenîniñ Ǿazm-i illiyyîn idüp
Rûĥ-ı pâki Ǿâlem-i bâlâya oldı rû-be-râh
2

Terk idince Ǿâlemi târîħini didim Nažîm
"Rûĥ-ı ǾÎsâ menzil-i Ǿulvîde ŧutdı cây-gâh" (1084)

65 Târîħ Berây-ı Liĥye-i Memiş Çelebi151
(H: 266a, R: 342b, A: 165b) (MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün)
1
Görünce liĥye-i pâkiñ didi mesrûr olup aĥbâb
Şeb-i Ǿîd-i cemâliñ ġâlib oldı şâm-ı ķadr üzre
2

Ķıyâs itdim ruħuñda seyr idüp ol ħaŧŧ-ı müşgîni
Sevâd-ı Ǿanberîn ŧarĥ oldı mâh-ı bedre śadr üzre

3

Nažîm-âsâ neşâŧımdan didim târîħin ol ĥaŧŧıñ
"Yazıldı âyet-i ve'l-leyl gûyâ levĥ-i bedr üzre" (1086)

66 Târîħ Berây-ı Vâlî-şoden-i Ĥasan Pâşâ Be-Mıśr152
(H: 266b, R: 342b, A: 163a) (FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün)
1
Bermekî-cûd Silah-dâr Ĥasan Pâşâ kim
Ĥüsn-i ħulķıyla odur dehre viren pîrâye
2

149
150
151
152

Mihr ü meh-kevkeb ü mirrîħ-ĥaşem zühre-ġulâm
Müşterî-rây u züĥal-câh u Ǿuŧârid-pâye

Başlık, A nüshasından alınmıştır.
Başlık, A nüshasından alınmıştır.
Başlık, A nüshasından alınmıştır.
Başlık, A nüshasından alınmıştır.
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3

Yûsuf-ı Mıśr-ı himem mâlik-i KenǾân-ı Ǿaŧâ
Ħâce-i ķâfile-i cûd u kerem-sermâye

4

Mâder-i dehr sezâ dûde-i iķbâlinde
Ŧıfl-ı gehvâre-i iclâline olsa dâye

5

Vâlî-i Mıśr olup ol âśaf-ı Ǿâlî-miķdar
Râyet-i Ǿâŧıfeti Ǿâleme śaldı sâye

6

Eyleye mesned-i iķbâl ü saǾâdetde Ħudâ
ǾÖmrini devletini bî-Ǿaded ü bî-ġâye

7

Câhına tehniyet-gûyân didi târîħ Nažîm
"Mıśr'ı mesǾûd ide maǾbûd Ĥasan Pâşâ'ya" (1099)

67 (R: 350a) (MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün)
1
Ĥâcî Selîm Girây vefât eyledi dirîġ
Lebrîz-i nûr-ı raĥmet ide ķabrini ilâh
2

Aña behişt-i ǾAdn olup Bâġçe-sarây
ǾAzm eyledi cinâna o ħân-ı cihân-penâh

3

Rûĥ-ı revânı oldı revân ķaśr-ı cennete
Îmân refîķ-i râh ola Ķurǿân delîl-i râh

4

Gencîne gibi oldı nihân ħâk-i tîrede
Bir gevher-i kemâl idi ĥaķķâ o pâdişâh

5

Târîħ-i fevtini didi śad-ĥüzn ile Nažîm
"Ĥâcî Selîm Girây'a ola ħuld cây-gâh" (1114)

68 (R: 350a) (FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
Dîde rûşen pâdişâh-ı heft-kişverdir bugün
Bir ħudâvend-i cihân-bân ħüsrev-i Ǿâlem-penâh
2

Müjde ey dil bir Süleymân-salŧanat itdi cülûs
Kim cihân zîr-i nigîn-i ĥükmidir bî-iştibâh

3

Dîde rûşen ey ŧaleb-kârân-ı eyyâm-ı neşâŧ
Geldi devr-i râĥat-ı endûh-sûz u ġuśśa-gâh

4

Müjde ey miĥnet-keşân-ı künc-i Ǿahd-i bî-kesî
Oldı ĥâl-i rûzgâr-ı nâ-be-sâmânî tebâh

5

Dîde rûşen ey dil-efgârân-ı bîdâr-ı felek
Düşdi çarħ-ı kîne-cûya nevbet-i Ǿöźr-i günâh
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6

Müjde ey ħalķ-ı cihân nüh-ķubbe-i eflâkden
Śanmañuz tâbân olan śubĥ u mesâda mihr ü mâh

7

Ķâśıd-ı devrân ķudûm-i pâķini tebşîr idüp
ŦâliǾ ü baħt âsumâna itdi pertâb-ı külâh

8

Mâh-ı tâbân-ı kerem mihr-i dıraħşân-ı himem
Ħüsrev-i encüm-ĥaşem sulŧân-ı gerdûn-bârgâh

9

Ķayser-i Kisrâ-siyer Kisrâ-yı dehr ü tâc-ver
Dâver-i Dârâ-žafer Dârâ-yı İskender-sipâh

10

Ķahramân-ı bî-amân śâĥib-ķırân-ı kâmrân
Rüstem-i devr-i zamân Keyħüsrev-i Cemşîd-câh

11

Ħüsrev-i bâlâ-nişîn şâhen-şeh-i vâlâ-nişân
Mehdî-i rûy-ı zemîn śâĥib-zamân žıll-i ilâh

12

Cân-ı Ǿâlem Ǿâlem-i cân şâh bin şâh-ı cihân
Pâdişâh-ı dehr Sulŧân Muśŧafâ ŧâle-beķâh

13

Şehsüvâr-ı Ǿarśa-i himmet ki itmez iltifât
Olsa pây-ı mevkibinde çarħ-ı aŧlas ferş-i râh

14

Âsumân-ķadr ü ķader-ķudret ki rûz-ı rezm olur
Ķahramân-ı śaŧveti reh-bend-i śad-Hûşenk şâh

15

Seyf-i meslûl-i Ħudâ kim źât-ı vâlâ-gevheri
Olmaz iŝbât-ı cihân-gîrîde muĥtâc-ı güvâh

16

Râyet-efrâz-ı žafer kim gerd-i raħş-ı nuśreti
Çeşm-i ħaśma eyledi âyîne-i çarħı siyâh

17

Cûybâr-ı Ǿizzetinden heft-yem kem-ķaŧre âb
Sebze-zâr-ı rifǾatinden çarħ-ı aħđar berg-i gâh

18

Tekye-gâh-ı salŧanatda mürşid-i Ǿizzet mürîd
Merkez-i iclâlde ķuŧb-ı saǾâdet-ħânķâh

19

Minber-i Ǿirfân u taķvâda ħaŧîb-i bî-miŝâl
CâmiǾ-i zühde imâm-ı Ǿârif-i bâ-intibâh

20

Bezm-i iķbâlinde iclâl ü saǾâdet hem-nişîn
Meclis-i ķadrinde Ǿizz ü şân nedîm-i ħayr-ħâh

21

Ħâk-i eyvân-ı refîǾü'ş-şânı iksîr-i murâd
Ķıble-gâh-ı âsitânı secde-fermâ-yı cibâh
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22

Dûstân-ı ķadriniñ leyl ü nehârı ķadr ü Ǿîd
Düşmenân-ı câhınıñ cây-ı ķarârı ķaǾr-ı çâh

23

İtmede fermân-ı iķbâli çeh-i idbârda
Ĥâsid-i câh ü celâlin der-kemend-i dûd-ı âh

24

Mihr ü mâhı kâse-i cerr idüp olmuş śubĥ u şâm
Âsitân-ı rifǾatinde bir gedâ çarħ-ı dü-tâh

25

Çarħa çekse tîġ-ı Ǿâlem-gîrini eyler dü-nîm
Ne temennâ-yı fesân ne minnet-i seng-i ferâh

26

Dehşet-i emvâc-ı ĥayret sâĥilin göstermeye
Ĥaşre dek itse ħıred deryâ-yı vaśfında şinâh

27

Olsa târ-ı mısŧarı lâyıķ kitâb-ı medĥiniñ
Rişte-i gîsû-yı ĥûrü'l-Ǿîn ile nûr-ı nigâh

28

Seyr idüp vech-i śabîĥin ĥâcetim oldı revâ
Ĥaķ bu kim maķbûl olur lâ-büd duǾâ-yı śubĥ-gâh

29

Baĥr ü berde düşmen-i nâ-pâydârı her ķadem
İnhizâm ile olur râyet-güşâ-yı âh u vâh

30

Mesned-ârâ-yı cülûs olduķda târîħ eyleyüp
Bâġ-ı maǾnâdan ķopardım ben de bir sebzîn giyâh

31

Taħta geçdikde saǾâdetle Nažîm-âsâ didim
"Dehre Sulŧân Muśŧafâ Ǿadliyle oldı pâdişâh" (1106)

69 (R: 350b) (MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün)
1
Vezîr-i dâd-güster ĥażret-i ǾOŝmân Pâşâ kim
MuǾallâ dergehi kehf-i emândır ħalķ-ı dünyâya
2

Müşîr-i kâr-fermâ müsteşâr-ı Ǿâlem-ârâ kim
Cihâna virdi Ǿadl ü dâd u inśâf ile pîrâye

3

Melek-sîret felek-rifǾat ķamer-dîdâr mihr-âsâ
Ħudâvend-i hümâ-sâye ħıdîv-i âsumân-pâye

4

Felâŧûn-ı ĥikem-pîşe Sikender-Ǿaķl ü endîşe
Ki virdi kesr-i şân dârât-ı Ǿizz ü şânı Dârâ'ya

5

O kân-ı mekrümet kim dem-be-dem hemyân-ı cûdından
İder lebrîz-i naķd-i ħâhişi dest-i temennâya

6

Biter her nâ-murâdın ĥâceti ednâ işâretle
Eger ruħśat virirse gûşe-i ebrûsı îmâya

Yahyâ Nazîm Divanı • 423

7

Yine miǾmâr-ı ŧabǾı eyledi bir nev-binâ ŧarĥın
Ki çarħ-ı aŧlasa bâm-ı refîǾinden düşer sâye

8

O deñlü mürtefiǾdir kim meh-i nevden idüp Ǿaynek
İder nežžâre pîr-i âsumân ol ŧarĥ-ı vâlâya

9

Muśaffâ bir bilûrîn câm-ı tâb-endâzı ġâlibdir
Żiyâda âfitâba nûrda mâh-ı şeb-ârâya

10

Bahâr-ı bî-ħazândır naķş-ı gûn-â-gûn-ı ezhârı
Ser-âmed her sütûnı beñzedi bir naħl-i zîbâya

11

Beşâret-şemse zerrîn-şemsedir ŧâķ-ı bülendinde
Kenâr-ı saķfına âvîzedir müjde ŝüreyyâya

12

Göreydi bânî-i ŧâķ-ı Ħavernaķ bu ŧarab-gâhı
İderdi kendüyi śad-şerm ile pertâb deryâya

13

Ne Meşkû'dur ne ķaśr-ı Ķayśer ü ne ŧâķ-ı Kisrâ'dır
Bulunmaz ĥaķ bu kim ŝânî bu bünyâd-ı muǾallâya

14

Olup tâ rûz-ı ferdâ ĥâśılı maǾmûr u âbâdân
Dem-â-dem śâĥibi mažhar ola elŧâf-ı Mevlâ'ya

15

Bu ķaśr-ı bî-ķuśûruñ beyt-i târîħin Nažîm-âsâ
Didi hâtif "zehî meǿvâ sezâ ǾOŝmân Pâşâ'ya" (1118)

70 (R: 351a) (FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün)
1
Paŧburun-zâde o pîr-i fânî
Başına olmuş iken âzâde
2

İtdiler töhmet-i ilhâd aña
Bir nice müfsid olup âmâde

3

Virmedi müftî-i devrân fetvâ
Kimse râżı mı olur bî-dâda

4

Ĥüccet ile anı ķatl eylediler
Çoķ nizâǾ oldı velî fetvâda

5

İtdiler kişt-i ĥayâtın ber-bâd
Virdiler ħırmen-i Ǿömrin bâda

6

Dem-i ķatlinde o pîrüñ ĥaķķâ
Merĥamet geldi dil-i cellâda

7

Oldı şâhidleriniñ ekŝeri ķatl
Ķarada kimi kimi deryâda
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8

Nîk ü bed eyledügi žâhir olur
Herkesiñ bârgeh-i Mevlâ'da

9

ǾAfv ide maǾśiyetin Rabb-i Ġafûr
Rûĥını şâd ķıla Ǿuķbâda

10

Gûş idince bu muśîbet ħaberin
Ķodı aĥbâbını vâveylâda

11

Rûĥı pervâz idicek didi Nažîm
"Paŧ'ı uçurdı Beyâżî-zâde" (1091)

71 (R: 351b) (MefǾulü FâǾilâtün MefǾûlü FâǾilâtün)
1
Ķuŧb-ı sipihr-i Ǿirfân ġavs-ı zamân Mıśrî
Rıĥlet idüp fenâdan mülk-i beķâya göçdi
2

Ayaķ çeküp yudı el bu meclis-i fenâdan
Cennetde Kevŝer içdi ĥûr-ı cinânı koçdı

3

Pervâz idince ǾAdn'e didim Nažîm târîħ
"Cân-ı Ǿazîz-i Mıśrî bir ķumrı gibi uçdı" (1095)

72 (R: 351b) (MefǾûlü FâǾilâtün MefǾûlü FâǾilâtün)
1
Seyyid ǾAlî Efendi śadr-ı efâżıl ol kim
Dem-beste-i kemâli cân u dil-i Ħocendî
2

ǾAllâme-i zamâne nihrîr-i kâmil-i dehr
Kim SaǾd ü Seyyid anıñ şâkird-i müstemendi

3

Derbân-ı bâb-ı Ǿilmi cân ile İbn-i Ĥâcib
Ferrâş-ı bezm-i fażlı Ķâđî Şüreyĥ-i Kindî

4

Deşt-i fażîletinde mecnûn İmriǿü'l-Ķays
Kühsâr-ı dânişinde Ferhâd Ŧâşkendî

5

Kuĥl-i dü-çeşm-i bîniş müşgîn sevâd-ı kilki
Mengûş-i ehl-i dâniş taķrîr-i dil-pesendi

6

Hep fârisân-ı Ǿilmiñ ol źû-fünûn-ı yektâ
Esb-i hünerle olmuş her fende şeh-levendi

7

Tekrâr śadr-ı rûmı teşrîf idüp ķudûmi
Çarħ ile itdi hem-ser ol pâye-i bülendi

8

Târîħ-i Ǿizz ü câhın didi Nažîm-i dâǾî
"Śadr-ı füħûl Ǿaśra Seyyid ǾAlî Efendi" (1112)
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73 (R: 351b) (MefǾûlü FâǾilâtün MefǾûlü FâǾilâtün)
1
Seyyid ǾAlî Efendi ŝânî-i Bû-Ĥanîfe
Ĥâlâ füĥûlün oldur mümtâz u ser-bülendi
2

Leb-teşne-i nevâli eşrâf ile ahâlî
Dem-beste-i kemâli cân u dil-i Ħocendî

3

Ruħsâr-ı mâh u ħurşîd ferş-i reh-i celâli
Kuĥl-i cilâ-yı nâhîd gerd-i süm-i semendi

4

Ĥâżır gerekse ġâǿib ħâk-i derinde ŧâlib
Ol derde İbn-i Ĥâcib derbân-ı derd-mendi

5

Olmışdı śadr-ı fetvâ ĥasret-keş-i ķudûmi
Ol mesnede şerefle bi'ź-źât geçdi kendi

6

ǾÖmr ü kemâli bî-ĥad ķadr ü celâli mümted
Dâǿim ola müǿeyyed câh-ı felek-pesendi

7

Devrân murâdım üzre döndi didim Nažîmâ
"Müftî güzîde-i dehr Seyyid ǾAlî Efendi" (1115)

74 (R: 352a) (MefǾûlü FâǾilâtün MefǾûlü FâǾilâtün)
1
Śadr-ı efâžıl-ı dehr ǾÂrif efendi ol kim
Śît-i kemâli ŧutdı bu çarħ-ı nüh-revâķı
2

Ŝânî-i Bû-Ĥanîfe Ǿallâme-i müdeķķıķ
Budur füĥûl-i Ǿaśrıñ bi'l-cümle ittifâķı

3

Dil-beste-i kemâli rûĥ-ı revân-ı Câmî
Şermende-i maķâli cân u dil-i ǾIrâķî

4

İtse beyân-ı esrâr ŧûŧî-i nuŧķı eyler
Ķand-i nebât-ı maǾnâ şîrîn her meźâķı

5

Virmiş raĥîķ-i şiǾri mestân-ı nažma ĥâlet
Śunmuş aña ezelde śaĥbâ-yı feyżi sâķî

6

Geçdikde śadr-ı Rûm'a tebrîk idüp efâżıl
Dergâh-ı Ǿizzetinde hep oldılar mülâķî

7

Târîħi düşdi yektâ źâtı gibi Nažîmâ
"Rûm ili mesnedinde ǾÂrif Efendi bâķî" (1118)

75 (R: 352a) (MefǾûlü MefâǾîlü MefâǾîlü FeǾûlün)
1
Faħrü'l-Ǿulemâ ǾÂrif Efendi o ki lâyıķ
Dergâh-ı kemâlinde gedâ olsa Ħocendî
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2

ǾAllâme-i devrân ki ola SaǾd ile Seyyid
Pûyân u devân ġâşiye-berdûş-ı kemendi

3

Bir ĥarf ile śad-Ǿuķde-i pîçîde ider ĥall
Taĥrîrde her diķķat-i nihrîr-pesendi

4

Olsa yeridir şehper-i ŧâvus-ı saǾâdet
Cârûb-keş-i bârgeh-i ķadr-i bülendi

5

Geldi yerine cânı ķużâtıñ yine şimdi
Teşrîf idicek śadr-ı Anaŧolı'yı kendi

6

Mıśr-ı süħanı itdi şeker-zâr-ı feśâĥat
Minķâr-ı ser-i ħâmesiniñ rîziş-i ķandi

7

Didi fużalâ câhına târîħ Nažîmâ
"Śadr-ı Anaŧolı'da revâ ǾÂrif Efendi" (1113)

76 (R: 352b) (MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün)
1
Revâdır secde-i şükr itse erbâb-ı ķalem şimdi
Biĥamdillâh ki miĥrâb-ı riyâset śâĥibin buldı
2

Yine teşrîf idince śadrın ol maħdûm-ı Ǿâlî-ķadr
Leb-â-leb şevķ olup diller feraĥla sîneler doldı

3

Nüvîd-i maķdemiyle her ŧaraf sûr itdiler aĥbâb
ǾAdûnuñ çeng-i mâtem rîş-i baħt u tâliǾin yoldı

4

Riyâż-ı Ǿizzetiñ mîzâb-ı iķbâl eyledi ser-sebz
Dıraħt-ı baħtı ĥussâdıñ ħazân-ı ĥüzn ile śoldı

5

Nažîm-âsâ didim târîħ-i câh-ı Ǿizz ü iclâlin
"Yine Râmî Efendi müjdeler ĥâlâ reǿîs oldı" (1109)

77 (R: 352b) (MefǾûlü MefâǾilün MefâǾîlün FaǾ)
1
Ey dil Ramażân Efendi ol Ǿâlî-ķadr
Meşhûr-ı cihân u bî-bedeldi geçdi
2

Meftûn idi ĥüsn ü ħulķına ins ü perî
Aħlâķ-ı ĥüsnde bir güzeldi geçdi

3

Gerçi oķın atdı yayını yaśdı velî
Peykân-ı firâķı cânı deldi geçdi

4

Bu cisr-i fenâda görmeyüp resm-i beķâ
Sûy-ı Ĥaķķ'a cân ile yöneldi geçdi
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5

Aĥbâbını itdi mâtem-i fevti melûl
Ǿİbret alacaķ Ǿaceb maĥaldi geçdi

6

Çevgân-ı hünerle kûy-ı maķśûdı Nažîm
Aķrânını ĥaķ budur ki çeldi geçdi

7

Târîħini cevherî ĥurûf ile didim
"Ĥayfâ Ramażân Efendi geldi geçdi" (1103)

78 (R: 352b) (MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün)
1
Meded meded pederim rıĥlet itdi dünyâdan
Ĥayât-ı cismime bâdî vücûdumuñ sebebi
2

Beni ġarîb ķodı bu sarây-ı fânîde
Beķâda kevŝer ü ĥûr-ı cinân olup ŧalebi

3

Baña ĥayâtı ile ķadr ü Ǿîd idi şeb ü rûz
Diliñ cemâli idi mihr-i rûzı mâh-ı şebi

4

Cihânda kimseyi âzürde-ħâŧır eylemedi
Dem-i tehevvür anıñ ĥilm ü rıfķ idi ġażabı

5

Ħayâl-bâz-ı ecel çeşm-i câna gösterdi
Verâ-yı perdeden âħir bu naķş-ı bu'l-Ǿacebi

6

Nice yanup cigerim câna düşmesün âteş
Ĥarâretiyle olup dil-figâr ü ħuşk-lebi

7

Devâ-yı şerbet ü maǾcûn ile o merĥûmuñ
İzâle olmadı feryâd u ĥayf tâb u tebi

8

Nažîm girye-künân fevtine didim târîħ
"Cihânda kevŝer içe dem-be-dem ǾAlî Çelebi" (1103)

79 Târîħ-i Dîger Berây-ı Vâlî-şoden-i Be-Mıśr Ĥasan Pâşâ153
(H: 266b, R: 343a, A: 163a) (MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün)
1
Silaĥ-dâr-ı şeh-i Ǿâlem Ĥasan Pâşâ-yı źî-şân kim
Olup mâlik serîr-i Mıśr'a bî-pervâ Ǿazîz oldı

153

2

Zehî ǾÎsî-dem ü Yûsuf-liķâ vü Ħıżr-maķdem kim
İdüp şâyân-ı Ǿizzet ĥażret-i Mevlâ Ǿazîz oldı

3

Nažîm-âsâ didim gûş eyleyince manśıbın târîħ
"Bu câh-ı Mıśr ile el-ĥaķ Ĥasan Pâşâ Ǿazîz oldı" (1099)

Başlık, A nüshasından alınmıştır.
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80 (R: 353a) (MefâǾîlün MefâǾîlün FeǾûlün)
1
Meded Sulŧân Meĥemmed Ħân-ı Ġâzî
O evc-i Ǿadl ü dâdıñ şâhbâzı
2

Hümâ-yı rûĥ-ı pâki itdi pervâz
Ola ŧûbâda yâ Rab âşiyân-sâz

3

Beķâya göçdi ķaldı mülk-i fânî
Nedîmi ĥûr ola cennet mekânı

4

İdüp çâk-i girîbân ħâlķ-ı Ǿâlem
Feleklerde melekler ŧutdı mâtem

5

İki târîħ idüp ben de Nažîmâ
Didim "śad-ĥüzn ile derdâ dirîġâ" (1104)

6

Ŧarabgâh-ı behişte çekdi maĥmil
"Meĥemmed Ħân-ı RâbiǾ göçdi ey dil" (1104)

81 Târîħ Berây-ı Bâb-ı Âġâ154
(H: 266b, R: 343a, A: 164b) (MüfteǾilün MüfteǾilün FâǾilün)
1
Dâver-i ħurrem-dil ü ferħunde-râ
Ĥâkim-i hem-nâm-ı ĥabîb-i Ħudâ

154

2

Śadr-ı felek-mertebe-i rûzgâr
Faħr-i güzîn mefħar-i ħayl-i kibâr

3

Mâh-Ǿalem mihr-i sipihr-i himem
Ĥażret-i âġâ-yı kevâkib-ĥaşem

4

SaǾy idüp ol dâd-ger ü nâm-ver
Ķodı bu bünyâd-ı dü-derde eŝer

5

Eyledi erkân-ı binâsın tamâm
Virdi aġa ķapusına zîb-i tâm

6

Devlet ü Ǿizzetle olup kâm-yâb
Dergehine buldı varan fetĥ-i bâb

7

Açdı cihâna der-i emn ü emân
Fitne ķapusın ķapadı bî-gümân

8

Olmadadır rûy-ı ümîde güşâd
Dinse revâdır aña bâb-ı murâd

Başlık, A nüshasından alınmıştır.
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9

Çâk-i girîbân idüp âyîne-vâr
Şâhid-i iķbâli ider der-kenâr

10

Her ķanadın seyr iden eyler ħayâl
MıśraǾ-ı pâkîze-i beytü'l-kemâl

11

Śubĥ-dem itdikçe nežâre güneş
ŞaǾşaǾa-i ĥüsnin ider perde-keş

12

Ĥalķası mânend-i hilâl-i felek
Ħâdim-i dîrînesi ins ü melek

13

Ħûblar itdikçe o derden güźâr
Mâh-ı bedr śanki olur hâle-dâr

14

Bu deriñ evśâfı olup bir kitâb
Tâ-be-ķıyâmet oķına bâb bâb

15

Seyr idicek anı miŝâl-i Nažîm
Oldı o ķapu ķulı bâd-ı nesîm

16

Eyledi târîħini hâtif nidâ
"Bâb-ı muǾallâ der-i Ǿizzet-serâ" (1088)
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GAZELLER

Ĥarfü'l-Elif
1 (T: 21a, H: 21b, R: 21a, A: 89b)
(MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün)
1
Şehenşâh-ı dü-Ǿâlem Ħüsrev-i dünyâ vü mâ-fîhâ
Şeh-i evreng-i Yeŝrib pâdişâh-ı mesned-i Baŧĥâ
2

Ħudâvend-i Ħudâvendân ħidîv-i Ǿâlem ü insân
Muĥammed Muśŧafâ yaǾni ĥabîb-i ĥażret-i Mevlâ

3

Nedîm-i bezm-gâh-ı ķabe ķavseyn Aĥmed-i muħtâr
Ĥarîm-i meclis-i ķurb u bisâŧ-efrûz-ı ev-ednâ

4

Çemen-pîrâ-yı nergis-i mâ-zâġa'l-baśar źâtı
Vücûd-ı nâzenîni bülbül-i gülzâr-ı mâ-evĥâ

5

Cebîn-i ebruvânı âfitâb-ı ġurre-i ĥikmet
Cemâl ü gîsuvânı mâh-ı bedr ü leyletü'l-İsrâ

6

O zî-ķadriñ leǾamrük ĥüccet-i şânında imżâdır
O źî-şânın berât-ı ķadrine levlâkdır ŧuġrâ

7

Fürûġ-ı âfitâb-ı ĥüsnünüñ bir zerresi ħurşîd
Muĥîŧ-i bî-kerân-ı ħulķınuñ bir ķaŧresi deryâ

8

Aña śundı ezel sâķî-i ķudret câm-ı Ǿirfânı
Aña tertîb olundı bezm-i dünyâ meclis-i Ǿuķbâ

9

Ümîd oldur ki mirǿât-ı dilim manžûr ide bir gün
O şâhıñ bir gedâyım ben de Ǿaşķıyla Nažîm-âsâ

2 (T: 199a, H: 141a, R: 187a, A: 173b)
(MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün)
1
Nihândır her ser-i dâġımda pür aħker enâr-âsâ
Hele çâk-i girîbân eyleyem gör ey gül-i raǾnâ
2

Dehânıñda zebânıñ nâz ile güftâra geldikçe
Gül içre âşiyân itmiş śanurlar bülbül-i gûyâ

3

Nigâhın ferş-i râh-ı ĥasret itmişdi nola olsa
Ser-i müjgân-ı Mecnûn çâr-pây-ı nâķa-i Leylâ
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4

Dem-â-dem nâlesi pür-inkisâr-ı şekve olmazdı
Ser-i bâm-ı gelûdan düşmese âh-ı dil-i şeydâ

5

Aña her bir müjem bir ħâr-ı dâmen-gîr iken bilmem
Nice râh-ı ħayâliñ ŧayy ide nežžâre bî-pervâ

6

Hücûm-ı kibr ü naħvet ebruvânıñ çîn çîn itse
Olur cevher-nümâ şemşîr-i nâz u tîġ-ı istiġnâ

7

Görüp laǾl-i lebiñ ĥayrân-ı ruħsârıñ olan bî-dil
Bilür câm-ı Cem ü mirǿât-ı İskender nedir cânâ

8

Güźâr itse semûm-ı bâd-ı âhım hecr-i laǾliñle
Ola gevher śadefde aħker-i dâġ-ı dil-i deryâ

9

Yine bir bülbül-i gûyâya döndi dest-i sâķîde
Nažîm itse nola ħûnîn-terâne ķulķul-i mînâ

3 (T: 199a, H: 141b, R: 187a, A: 173b)
(MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün)
1
Yaķup bir şemǾ-i kâfûrî beyâż-ı gerden-i mînâ
Yine germ itdi bezm-i Ǿayş u nûşı şuǾle-i śahbâ
2

Nola tîh-i ħumârı tâb-ı câm-ı meyle ŧayy itsek
Bize Ǿarż itdi sîmin sâǾid-i sâķî yed-i beyżâ

3

Ķıyâmı dil-firîb-i cân ħırâmı cân-şikâr-ı dil
Belâdır Ǿâşıķ-ı zâra belî ol ķâmet-i bâlâ

4

Tenimde üstüħânlar żaǾf ile žâhir göñül pür-cûş
Vücûdum baĥr-i Ǿaşķ oldı müselsel mevc ile gûyâ

5

Hemân bülbül degildir zaħm-dâr-ı nevk-i âzârı
Girîbânı gülüñ de çâk çâk u ħâr-ı ġamdır yâ

6

ŦulûǾ-ı şems ile girdi semâǾa śubĥ-dem źerrât
Ŧarîķ-i Ǿaşķ-ı Mevlâda olup hem-ĥâl-i Mevlânâ

7

Yed-i ŧûlâ-yı tabǾ u tîġ-ı ser-tîz-i zebânımla
Bugün śâĥib-ķırân-ı Ǿarśa-i nažmım Nažîm-âsâ

4 (T: 199b, H: 141b, R: 187a, A: 174a) (FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
Müşg-i Çîn yazdım yañıldım zülfüñi ķıldım ħaŧâ
Ey ġazâl-i nâzenîn yazmaz yañılmaz bir Ħudâ
2

Rûzgâr ile olur pâmâl-i ĥüsnüñ Ǿâķıbet
Dîde-i ħurşîde kuĥl ü çeşm-i mâha tûtiyâ
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3

CâmiǾ-i ĥüsnüñde ol miĥrâb-ı ebrûyı gören
Eyleyüp tekbîr imâm-ı Ǿaşķa eyler iķtidâ

4

Mû degildir giryeden YaǾķûb-ı dîde pîr olup
Düşdi hecriñle Ǿaśâya ey şeh-i Yûsuf-liķâ

5

Zerd idüp ruħsârını lâ-büdd işin altûn ider
Oldı gûyâ Ǿâşıķa mihr ü maĥabbet kîmyâ

6

Seyr ider dünyâyı İskender gibi nûş eyleyen
Câm-ı Cem'dir var ise âyîne-i Ǿâlem-nümâ

7

Nîm-ruħdur śanma taśvîrin görüp yâriñ Nažîm
Śûretâ yüz döndürür baķsañ o şûħ-ı bî-vefâ

5 (T: 199b, H: 141b, R: 187b, A: 174a)
(MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün)
1
Ħoşâ hengâm-ı gül-geşt-i çemen seyr-i leb-i deryâ
Ki her dil-teng-i Ǿâşıķ olmada hem-meşreb-i deryâ
2

Fürûġ-ı ĥüsn ile bulmuş śafâ âyîne-i ķalbi
Degil muĥtâc ħurşîd ü ķamer rûz u şeb-i deryâ

3

Nola şûriş-peźîr itse dilin endîşe-i dîdâr
Dem-â-dem böyledir teǿŝîr-i ĥükm-i kevkeb-i deryâ

4

Dilinden âyet-i feyż-i tecellî śu gibi cârî
Nola nûr-ı şühûd ile pür olsa mekteb-i deryâ

5

Cemâl-i dostdur nežžâre-gâh-ı çeşm-i bînâsı
Nažîm-âsâ Ǿaceb mi olsa efzûn-ter teb-i deryâ

6 (T: 200a, H: 142a, R: 188a, A: 174a)
(MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün)
1
Gelüp ħaŧŧıñ olursa dilde ġam pinhân u hem peydâ
Yine meftûnuñum ey ġonca-fem pinhân u hem peydâ
2

Dilinde dâġ-ı ĥasret dîdede ħûn-âbe-i fürķat
İder derdiñle Ǿâşıķ Ǿayş u dem pinhân u hem peydâ

3

Bilürsüñ sendedir der-ħâb u bîdâr olsa da çeşmim
Ħayâliñ cilve-gerdir dem-be-dem pinhân u hem peydâ

4

Ħayâliñ dîdeden sevdâ-yı zülfüñ gitmedi serden
Esîr-i Ǿaşķınım bî-derd hem pinhân u hem peydâ

5

Perîdir âdemiyyet eyleyüp teşrîf ider gâhî
Nažîm ol şûħı daǾvet eylesem pinhân u hem peydâ
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7 (T: 200a, H: 142a, R: 188a, A: 174a)
(MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün)
1
Şebistân-ı cemâliñ şemǾ-veş sûzânıyuz cânâ
Anıñçün böyle geh ħandân u geh giryânıyuz cânâ
2

Yoluñda pây-mâl olsak nola reftâra geldikçe
Şeh-i Ǿaşķıñ iŧâǾat-ger-i devrânıyuz cânâ

3

ǾAceb mi neşve-dâr itse bizi câm-ı leb-i laǾliñ
Maĥabbet bezminiñ biz de Cem-i devrânıyuz cânâ

4

Nola eflâke degse başımız mânend-i gûy-ı mihr
O müşgîn ŧurreniñ sîlî-ħor-ı çevgânıyuz cânâ

5

Mesîĥâ nabż-gîr olsa müdârâ sendedir ĥikmet
Ġam-ı Ǿaşķıñ esîr-i derd-i bî-dermânıyuz cânâ

6

Hemân śanma bu deştiñ gird-bâdı ħâk-i Mecnûndur
Beyâbân-ı cünûnuñ biz de ser-gerdânıyuz cânâ

7

Nažîm-âsâ revâdır ser-fürû itdirseñ eflâke
Serîr-i himmetiñ sulŧân-ı Ǿâlî-şânıyuz cânâ

8 (T: 200a, H: 142a, R: 188a, A: 174b) (FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün)
1
Çekme zaħm-ı dil içün merheme zaĥmet cânâ
Benim ölmek yoluña cânıma minnet cânâ
2

Serverâ zârıñ idelden beni Mecnûn śanma
Lâne-sâz olmada murġân-ı maĥabbet cânâ

3

Çarħ-ı žâlim beni dûr itdi ser-i kûyuñdan
Dil-i dîvâne yine saña emânet cânâ

4

Gülşen-i kûyına bîgâne ola bülbül-i dil
Sende âyâ bu mıdır bûy-ı ĥaķîķat cânâ

5

Nola derdiñle seniñ maĥv-ı vücûd itse Nažîm
Dâġlar eylemeye cevriñe ŧâķat cânâ

9 (T: 200a, H: 142b, R: 188a, A: 174b) (MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün)
1
Göñül ki sînede sensiz ġarîb imiş cânâ
Vaŧanda Ǿâşıķa kûy-ı ĥabîb imiş cânâ
2

Seniñle sürdügümüz demler el virüp evvel
Felekde devlet-i keffü'l-ħađîb imiş cânâ

3

Felek ayırdı seni benden âh bilmez idim
Bu derd-mendiñe ol da raķîb imiş cânâ
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4

Firâķıña düşeli bî-ķarâr ķalmış idim
Firâķ âfet-i śabr u şekîb imiş cânâ

5

Ġamıñla ġurbete śalmışdı rûzgâr beni
Yine cemâliñi görmek naśîb imiş cânâ

6

Marîż-i fürķat iken oldı çâre-sâz baña
Nigâh-ı merĥametiñ kim ŧabîb imiş cânâ

7

Nažîm-i zâr gibi ben de aldanup ķaldım
Fiġân ki vaǾde-i vaślıñ ķarîb imiş cânâ

10 (T: 200b, H: 142b, R: 188b, A: 174b)
(MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün)
1
Göñül ķafâ-ħor-ı cevr ü Ǿitâbdır cânâ
Nüvâziş eyle ġarîbi ŝevâbdır cânâ
2

Görüp ġubâr-ı ħaŧıñ ĥarf ĥarf râzını dil
ǾAceb mi saña açılsa kitâbdır cânâ

3

Bu rûzgârda nevbet seniñdir itme ġurûr
Ki devr-i ĥüsn döner âsiyâbdır cânâ

4

Revâdır eylese rû-mâl pâyiñe dil-i zâr
Görüp nihâl-i ķadiñ aķdı âbdır cânâ

5

Cihâna bâde-i laǾliñ düşürdi neşve-i şûr
Fesâd u fitneye bâdî şarâbdır cânâ

6

Yazıldı perde-i çeşmimde naķş-ı dîdârıñ
Şeh-i ħayâliñ içün câme-ħâbdır cânâ

7

Yeter Nažîm saña olma hem-nişîn-i raķîb
Ki nâ-şinâs ile ülfet Ǿaźâbdır cânâ

11 (T: 200b, H: 142b, R: 188b, A: 174b)
(FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün)
1
Fitne zülfüñde tâbdır gûyâ
Ǿİşve çeşmiñde ħâbdır gûyâ
2

Ĥalķa-i kâkülüñde ruħsârıñ
Hâlede mâh-tâbdır gûyâ

3

ǾAnberîn gîsuvân-ı çîn-dârıñ
Çetr-i ĥüsne ŧınâbdır gûyâ

4

Ķulzüm-i behcetiñde müjgânıñ
Çâr mevc-i Ǿitâbdır gûyâ
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5

Mıśr-ı ĥüsn ü melâĥatiñde femiñ
Ŧûŧî-i ħoş-ħitâbdır gûyâ

6

Germî-i meyle Ǿârıż-ı âliñ
Şafaķ u âfitâbdır gûyâ

7

Devr-i rûyuñda zülf-i müşgîniñ
Baĥre inmiş seĥâbdır gûyâ

8

Ĥüsnüñ âteş maĥabbetiñ âteş
Arada dil kebâbdır gûyâ

9

Târ u pûd u şuǾâǾ ile ħurşîd
Ruħuña bir niķâbdır gûyâ

10

Naķş-ı ķaddiñ śaĥîfe-i dilde
MıśraǾ-ı intiħâbdır gûyâ

11

Genc-i ĥüsnüñde ol siyeh ebrû
Tîġ-ı müşgîn-ķırâbdır gûyâ

12

Dil görüp cilve-i nihâl-i ķadiñ
Śu gibi aķdı âbdır gûyâ

13

Ħaŧŧ-ı rûyuñ görünce âh iderim
Ħânümânım ħarâbdır gûyâ

14

Şiken-i kâkülüñde bu dil-i zâr
Girih-i ıżŧırâbdır gûyâ

15

Muŧrib-i Ǿaşķ elinde cân-ı nizâr
Târ-ı çeng ü rebâbdır gûyâ

16

Yem-i eşke dü-çeşm-i giryânım
İki ħûnîn ĥabâbdır gûyâ

17

Hecr-i laǾliñde dâġ-ı ħûnînim
Ķadeĥ-i pür-şarâbdır gûyâ

18

Her müje ķaŧre-i sirişkimle
Bir dizi dürr-i nâbdır gûyâ

19

Ĥüsn-i güftârıña Nažîm aĥsent
Her sözüñ bir kitâbdır gûyâ
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12 (T: 201a, H: 143a, R: 189a, A: 175a)
(MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün)
1
Ķo ħâl ü zülfini dâneyle dâmdır zîrâ
Düşen diliñ aña kârı tamâmdır zîrâ
2

Emîn olur ser-i kûyında dil nigâhından
Şikâr u śayd Ĥarem'de ĥarâmdır zîrâ

3

O naħl-i nâzdan itme ümîd-i şeftâlû
Eliñ yetişmez o sevdâ-yı ħâmdır zîrâ

4

ǾAceb mi nergis-i merdüm-firîbi gül gül ise
Şarâb-ı nâz ile mest-i müdâmdır zîrâ

5

Melâmet eyleme rüsvâ-yı kûy-ı Ǿaşķı görüp
Gedâ-yı mey-gede bî-neng ü nâmdır zîrâ

6

Müdâm ħûn-ı cigerle leb-â-leb olsa nola
Derûn-ı dil ħum-ı Cem dîde câmdır zîrâ

7

Nažîm ülfet idersem nola nigâhıyla
Baña o âhû-yı rem-ħorde râmdır zîrâ

13 (T: 201b, H: 143b, R: 189b, A: 175a)
(MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün)
1
Nigâh-ı nâz ide dildâr mest ola ammâ
Vefâlar eyleye Ǿâşıķ-perest ola ammâ
2

Hezâr çeşm ile seyr-i cemâl ider Ǿâşıķ
Derûnı âyîne gibi şikest ola ammâ

3

Yem-i derûnda olur śayd-ı mâhî-i dil-i zâr
Kemend-i kâkül-i dildâr şast ola ammâ

4

Kenâr-ı Ǿâlem-i âbıñ śafâsı var leb-i cû
O serv-i nâz ile cây-ı nişest ola ammâ

5

O gün olur mı Ǿaceb bezm-i meyde sâķîniñ
Gehî ayaġın öpem gâh dest ola ammâ

6

Bülend-himmet odur mihr-i evc-i Ǿizzet olup
Miŝâl-i sâye tevâżuǾla pest ola ammâ

7

Nažîm o meclis-i ħâś içre dürd-nûş oluruz
Ki bâdesi mey-i câm-ı elest ola ammâ
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14 (T: 201b, H: 143b, R: 189b, A: 175b)
(MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün)
1
İden o noķŧa-i ĥâl-i Ǿiźârı bî-ser ü pâ
ǾAceb mi itse dil ü cân-ı zârı bî-ser ü pâ
2

Śanur görenler iki śavlecân-ı gûy-ı ķader
Felekde mihr ü meh-i bî-ķarârı bî-ser ü pâ

3

Miŝâl-i noķŧa-i pergâr kilk-i ķudreti gör
Ki eylemiş felek-i zer-nigârı bî-ser ü pâ

4

Revâdır eyleye raķśân dili ħarâbet-i Ǿaşķ
Ki germ-ħîz ider âteş şerârı bî-ser ü pâ

5

Ŧavâf-ı KaǾbe iden ķâśıd-ı ħayâl gibi
Nažîm devr idelim kûy-ı yâri bî-ser ü pâ

15 (T: 201b, H: 143b, R: 189b, A: 175b)
(MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün)
1
Elinde tîġ gözinde şarâb-ı istiġnâ
O şûħ-ı Ǿâlemi itmiş ħarâb-ı istiġnâ
2

Ǿİźârı üzre görüp zülfini ķıyâs itdim
Yem-i melâĥate inmiş seĥâb-ı istiġnâ

3

Hemîşe ħaŧŧ-ı ruħ-ı yâri eylemiş der-pîş
Meger oķur o dü-ebrû kitâb-ı istiġnâ

4

Ne deñli itse tevâżuǾ ħamîde ebrûsı
O deñli ġamzesi Ǿâlî-cenâb-ı istiġnâ

5

ǾAceb mi şûriş-i Ǿâşıķ olursa rûz-efzûn
Ne dilde tâķat-i Ǿişve ne tâb-ı istiġnâ

6

Nedir o câme-i âl ol külâh-ı işkeste
Cihânı yaķdıñ a ey âfitâb-ı istiġnâ

7

Nola Nažîm gibi baħtım olmasa bîdâr
Henûz nergis-i mestiñde ħâb-ı istiġnâ

16 (T: 202a, H: 144a, R: 190a, A: 175b)
(MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün)
1
Ġamzeñle dil olursa nola meşreb-âşinâ
Çeşm ü nigâh ü nâz ü girişme hep âşinâ
2

Ey şâh-ı ĥüsn devr-i cemâliñde olmadı
Ĥarf-i niyâz-ı Ǿâşıķ-ı şeydâ leb-âşinâ
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3

Meşķ-i cünûn ider daħi Leylî-veşim henûz
Dil kim seniñle olmuş idi mekteb-âşinâ

4

Lerzende itse tâb-ı maĥabbet tenim nola
Bîmâr-ı derd-i Ǿaşķ olur ey dil teb-âşinâ

5

Göstermedi o mâh daħi gün yüzin Nažîm
Ħuffâş gibi cân u dil oldı şeb-âşinâ

17 (T: 202a, H: 144a, R: 190a, A: 175b)
(FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün)
1
ŞuǾle-i şemǾ-i fürûzân idüp imdâd-ı śabâ
Ħıdmet-i dâmen-i pervânededir bâd-ı śabâ
2

Mevc-i enhâr degil Ǿadl içün ehl-i çemene
Âşikâr oldı yine silsile-i dâd-ı śabâ

3

O sehî-ķad gibi reftâr idemez her ne ķadar
Serve taǾlîm-i ħırâm eylese üstâd-ı śabâ

4

Oldı Ǿayş ehline her gûşesi bir cây-ı neşâŧ
Śaĥn-ı bâġa nola dirsem feraĥ-âbâd-ı śabâ

5

Rişte-i cân-ı hezâr olmuş aña şîrâze
Kilk-i evrâķı olup nüsħa-i evrâd-ı śabâ

6

Ŧavķ-dârı biridir biri hevâ-dârı nola
Ķumrı vü serve disem bende vü âzâd-ı śabâ

7

Eylemezdi nefesi Ǿâleme neşr-i nefeħât
Nuŧķ-ı cân-baħş-ı Nažîm olmasa hem-zâd-ı śabâ

18 (T: 202a, H: 144a, R: 190a, A: 176a)
(FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün)
1
Eyleyüp meyl-i çerâġân gülşende śabâ
İtdi her lâleyi bir şemǾ-i fürûzende śabâ
2

CemǾ idüp ġonca-i zanbaķla sipâh-ı çemeni
İtdi eŧrâfa yine nâme perâkende śabâ

3

Bâd-ı âhım ne Ǿaceb itse derûnum pür-tâb
Artırır sûzişi her vech ile külħanda śabâ

4

Böyle neşr olmaz idi Ǿâleme ħoş-bûy-ı nesîm
Olmasa bir śanemiñ zülfine efgende śabâ

5

Feyż-i enfâsı seĥer ġoncaları açdı Nažîm
Dem-be-dem itse nola gülleri şermende śabâ

Yahyâ Nazîm Divanı • 439

19 (T: 202b, H: 144b, R: 190b, A: 176a)
(MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün)
1
Müjgânlar ile eyleyen ebrûsın oķ u yâ
ǾUşşâķ-ı sîne-çâk ü dil-efgâra oķıya
2

Besdir göñül bu şuġl-i kitâb-ı mecâz bes
Bir ĥarf sende bâb-ı ĥaķîķatden oķıya

3

Bir çeşmi tîr ġamzesi cellâda ol helâk
Kim ķıyma ķıyma laħt-i dil ü cânıñ o ķıya

4

Göster kebûter-i dili naķş-ı niyâz ile
Şâyed gele o gözleri şeh-bâz oķıya

5

Ķadd-i dü-tâma nâleme raĥm itdi ķalb-i yâr
Bu yayıñ ey Nažîm geçer ŧaşa oķı yâ

20 (T: 202b, H: 144b, R: 190b, A: 176a)
(MüfteǾilün FâǾilün MüfteǾilün FâǾilün)
1
Çeşm-i siyeh mest-i yâr mekr ü füsûndur baña
Ħançer-i ebrû-yı dost zaħm-ı derûndur baña
2

ǾAķla vedâǾ eyleyüp Ķays-veş olsam nola
Ħâl-i ruħ-ı dil-rübâ dâġ-ı cünûndur baña

3

Bâġa ki sensiz varam câm-ı lebiñden cüdâ
Her gül-i śad-bergi bir sâġar-ı ħûndur baña

4

Tâ ki meded-kârdır ķuvvet-i bâzû-yı Ǿaşķ
Pençe-i śabr u şekîb zâr u zebûndur baña

5

Vâdî-i Ǿaşķ içre ben menzile irsem nola
Ĥıżr-ı maĥabbet Nažîm râh-nümûndur baña

21 (T: 202b, H: 144b, R: 190b, A: 176a)
(MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün)
1
Âyîne Ǿaks-i Ǿârıż-ı dildârdan cüdâ
Bir dîdedir ħayâl-i ruħ-ı yârdan cüdâ
2

Mâh-ı münevver üzre nişân-ı süvârdır
Olmaz o zülf o rûy-ı pür-envârdan cüdâ

3

Levĥ-i dil olmasa nola taǾvîź-i cân gibi
Naķş-ı sevâd ħaŧŧ-ı siyeh-kârdan cüdâ

4

Ĥayret görüp seni nola lâl eylese beni
Olmaz sükûn śûret-i dîvârdan cüdâ
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5

Ben żaǾf ile görünmez iken diñle nâlemi
Bir naġmedir ki zîr ü bem-i târdan cüdâ

6

Mâh-ı münîr-i ŧalǾati olmaz mı hâle-dâr
Mirǿât-ı dil ķalur mı o ruħsârdan cüdâ

7

Mânend-i noķŧa ĥaddiñi bil dâǿireñ gözet
Olma Nažîm merkez-i pergârdan cüdâ

22 (T: 203a, H: 145a, R: 191a, A: 176b)
(FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
Çarħ olup ey dil verâ-yı perdeden śûret-nümâ
Olmada eşkâl-i gûn-â-gûn ile luǾbet-nümâ
2

Birbirine beñzemez timŝâl itmekde žuhûr
Oldı mirǿât-ı felek her vech ile ĥayret-nümâ

3

Ķalb-i saħt-ı yâre gir bir śanǾat-ı Şîrîn ile
Tîşe-kâr-ı Ǿaşķ olup Ferhâd'a ol śanǾat-nümâ

4

Cebhesin pür-çîn-i nâz itdikçe ol meh-rû olur
İki tîġ-ı ebruvânı cevher-i naħvet-nümâ

5

Cümleten gûş eylemiş cismim ser-â-ser dâġla
Eyleyen şîrîn-zebân-ı dilberi lüknet-nümâ

6

ǾÂlem-i endîşeyi evvel ķademde ŧayy ider
Olsam esb-i ŧabǾıma bir cünbişe ruħśat-nümâ

7

Bir nažarda gösterir biñ semt-i maǾnâyı Nažîm
Dûr-bîn-i kilk-i ter olsa nola Ǿibret-nümâ

23 (T: 203a, R: 191a, A: 176b)
(MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün)
1
Ķarâr itmez lebiñ yâd eyleyüp câm-ı şarâb-âsâ
Dil-i âvâre sâķî bir hevâyîdir ĥabâb-âsâ
2

Dem-â-dem sâye-i luŧfuñda ħoş geçmek ümîdiyle
ǾAceb mi serv-i nâzım pâyiñe yüz sürsem âb-âsâ

3

Bilürsiñ dildeki râz-ı nihânı ġayra keşf itmem
Beni cânâ nola ķoynuñda śaklarsañ kitâb-âsâ

4

Ġaraż bir bûsedir ĥüsn-i beyân-ı ħaŧŧ-ı laǾliñden
Ħayâl-i maǾnî-i rengîn beyt-i intiħâb-âsâ

5

Nola devr-i ĥayâtı her ĥabâbıñ zûd-sîr olsa
Binâ-yı Ǿömri âb üzre ķurulmuş âsiyâb-âsâ
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6

Ne deñli ser-keş olsañ pây-mâl eyler seni devrân
Ĥaźer ķıl ħâke dökme âb-ı rûyuñ âfitâb-âsâ

7

Tenezzül eylemez ħân-ı felekde ķurś-ı ħurşîde
Göñül perverde-i ħûn-ı cigerdir laǾl-i nâb-âsâ

8

Gelür ol şehsüvârım pây-mâl eyler diyü bir gün
Nažîmâ gözlerim yollarda ķalmışdır rikâb-âsâ

24 (T: 203a, R: 191a, A: 176b)
(FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
Bezm-i Ǿişret meclis-i taśvîrdir sensiz baña
Śavt-ı muŧrib nâle-i şebgîrdir sensiz baña
2

Mevc-i enhâr-ı çemen ey serv-i bâġ-ı iǾtidâl
Ĥalķa ĥalķa śûret-i zencîrdir sensiz baña

3

Bâġa varsam aħker-i sûzân olur her şebnemi
Her gül-i ter dâġ-ı cân-teǿŝîrdir sensiz baña

4

Yâd-ı ġamzeñle çemende sehv ile itsem nigâh
Sûseniñ her bergi bir şemşîrdir sensiz baña

5

Şâm-ı ġamda ĥasret-i mâh-ı nev ebrûñ ile
ŞuǾle peykân şemǾ-i meclis tîrdir sensiz baña

6

Ķande baķsam çeşm-i ħûnîn iştiyâķın şerĥ ider
Her müjem bir ħâme-i taĥrîrdir sensiz baña

7

Şûrişim efzûn ider cânâ Nažîm-i zâr-veş
Neşve-i mey mâye-i teşvîrdir sensiz baña

25 (T: 203b, R: 191b, A: 177a) (FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün)
1
Ħande-i gül yetişür nâle-i zencîrdir baña
Bâl-i bülbül görinür terkeş-i pür tîr baña
2

Yine bir leylî-i devrânıñ olup Mecnûnı
Oldı zencîr-i cünûn zülf-i girih-gîr baña

3

Ħaste-i Ǿaşķa devâ laǾl-i leb-i dilber imiş
Yetişinceydi eger olsa bu tedbîr baña

4

Ĥasret-i çeşm-i teri yâra yine şerĥ idemem
Her müjem olsa da bir ħâme-i taĥrîr baña

5

NaǾl-i dâġ u dil-i pür-sûz u güdâz itdirdi
O perî-peykeri efsûn ile tesħîr baña
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6

Bir şeh-i ĥüsnüñ olup bend-i ser-i fitrâki
Śayd-gâh oldı yine vâdî-i naħcîr baña

7

İstemez seng-i fesân çarħa ŧutarsam dönmez
Şerer-i âh olalı cevher-i şemşîr baña

8

Güherin ķadrin ider gerd-i yetîmi efzûn
Ħâk-i meydân-ı tevâżuǾ yeter iksîr baña

9

Dehen-i yâra Nažîmâ iden iŝbât-ı vücûd
Evvel eyler Ǿademiñ şeklini taśvîr baña

26 (T: 203b, R: 191b, A: 177a) (FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
Bir gelür hep ħande-i gül nâle-i bülbül baña
Âşiyân-ı bülbül-i şûrîdedir her gül baña
2

Ben senin pervâneñim ey şemǾ-i bezm-ârâ-yı nâz
Kuĥl idüp ħâkisterim ki aġla gâhî gül baña

3

Gül o ruħ-ġonca olup lâle o ħadd ol ħaŧŧ-ı semen
Śaçlı sünbüldür o Ǿanber-bû gibi kâkül baña

4

Bâġ-ı dehre çeşm-i Ǿibretle nigâh itsem nola
Andırır zülf-i bütânı her biten sünbül baña

5

Bülbül-i śad-naġmedir ħûnîn terâneyle Nažîm
Dem-be-dem ħulķ-ı śurâħîden gelen ķulķul baña

27 (T: 204a, R: 191b, A: 177a) (FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
Her perî-sîmâyî Ǿibret gösterir śubĥ u mesâ
Ben bu ĥammâma didim germâbe-i Ǿibret-nümâ
2

Ŧâslar şems ü ķamerdir necm-i raħşân câylar
Çarħ-veş germâbe-i nüh-ķubbedir dinse sezâ

3

Ġıll ü ġışdan ķalb-i Ǿâşıķ gibi levĥ-i sâdedir
Vechi var olsa ruħâm-ı śâfı mirǿâtü'ś-śafâ

4

Mihr-ŧalǾat mâhir ü zühre-cebîn dellâķlar
Müşterîniñ câme-i śabrın śoyarlar dâǿimâ

5

Ĥavż-ı mâl-â-mâliniñ leb-teşnesi Ǿaynü'l-ĥayât
Âb-ı nâbı cân-fezâ feyż-i hevâsı dil-güşâ

6

Şerbet-i vuslat niyâz itdikde bir dellâķdan
Didi çok śu götürür ol şûħ-ı kâfir-mâcerâ
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7

Yâr eşk ü âhıma raĥm eylemezdi ey Nažîm
Olmasa germâbe-i sînemde bu âb ü hevâ

Ĥarfü'l-Bâ
28 (T: 21b, H: 21b, R: 21b, A: 89b)
(MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün)
1
Rûĥî fidâke ey gül-i gülbün-ŧırâz-ı ķurb
Ey Ǿandelîb-i baġçe-i Ǿizz ü nâz-ı ķurb
2

Olmuş ezelde cevher-i źât-ı mükerremiñ
Yek-dâne gevher-i śadef-i baĥr-i râz-ı ķurb

3

Ķâf-ı Ǿademde taħt-ı Süleymân nihân idi
ǾAnķâ-yı źâtıñ olmuş iken lâne-sâz-ı ķurb

4

Olsun şikâr-ı derd ü ġamıñ murġ-ı cân u dil
Ey evc-i Kibriyâda olan şâh-bâz-ı ķurb

5

Dâdâr-ı ins ü cân ħidîv-i ħudâygân
Yektâ-süvâr-ı her dü-cihân yekke-tâz-ı ķurb

6

Maŧlûb-ı her dü-Ǿâlem ü maķśûd-ı her dü-kevn
Maĥbûb-ı nâzenîn-i Ħudâ dil-nüvâz-ı ķurb

7

Naħl-ı çemen-ŧırâz-ı ezel ǾarǾar-ı ebed
Serv-i çemân-ı bâġ-ı beķâ ser-firâz-ı ķurb

8

Nezdîk ü dûr yek-deme-i raħş-ı himmetiñ
Birdir semend-i Ǿazmiñe şîb ü firâz-ı ķurb

9

Ey şâh-ı kevn ķabriñe yüz sürmek isterim
İtsem nola Nažîm-i gedâ-veş niyâz-ı ķurb

29 Sübĥa-gerdânî-i Şümâr Ķudret ü ŚunǾ-ı Celîl155
(T: 30b, R: 30b, A: 7b) (FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
Ey muĥîŧ-i ķudretinde mihr ü mâh iki ĥabâb
Çarħ-ı aŧlas sâĥa-i śunǾında çetr-i bî-ŧınâb

155

2

ŚunǾını ižhâr idüp eżdâda virdi imtizâc
İtdiler âmîziş âb u âteş ü bâd u türâb

3

Bâġ-ı dehri tâze vü reyyân ider feyż-i nemi
Bir kef-i nâçîz iken baĥr-i nevâlinde seĥâb

4

Tünd-bâd-ı Ǿaşķ-ı Ǿâlem-gîriniñ teǿŝîridir
Ħâkde bîm-i tezelzül yemde mevc-i ıżŧırâb

Başlık, A nüshasından alınmıştır.

444 • Mustafa Sefa Çakır

5

İķtibâs-ı nûr ider andan meh-i enver henüz
Olmamışken źerre-i şems-i cemâli âfitâb

6

Muķteżâ-yı ĥikmet-i bî-çend ü çûnıdır müdâm
Ĥaşre dek arż u semâda bu direng ü bu şitâb

7

Mâverâ-yı gerdişinden kendü de bilmez olup
Âsiyâ-cûy-ı celâlinde sipihr-i nüh ķıbâb

8

Başını ŧaşdan ŧaşa ursa Ǿaceb mi dem-be-dem
ǾÂşıķ-ı dîdârı oldı kendüsinden gitdi âb

9

Bir kerîm-i źü'l-minendir kim ider rûz-ı suǿâl
Her siyeh-nâme ķuluñ mûy-ı sepîdinden ĥicâb

10

Eşk-i ter mûy-ı sefîd üzre dökülsün ey Nažîm
Olsa bârân śubĥ-dem olur duǾâlar müstecâb

30 ǾArż-kerden-i Ĥâl-i Pür-melâl-i Ħod-râ Be-dergâh-ı Ĥażret-i Bî-çûn u
Çirâ156
(T: 130b, H: 74a, R: 122b, A: 8a)
(MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün)
1
Fesâd-ı nefs ile bîmârdır tenim yâ Rab
Ǿİnâyet eyle meded ĥâlime benim yâ Rab

156

2

Esîr-i silsile-i maǾśiyet güneh-kârım
Bu dâma olmasun üftâde düşmenim yâ Rab

3

Ķavâfil-i Ǿamelim kim sürâġ-ı Ǿiśyândır
Fiġân ki nefs ü hevâ oldı reh-zenim yâ Rab

4

Ħaŧâmı maġfiretiñ rûdı şüst ü sû itsün
Ķoma o çirk ile âlûde dâmenim yâ Rab

5

Bu şûre-zâr-ı mecâzîde ķalmasun dil olup
Çemen-sitân-ı ĥaķîķat-nişîmenim yâ Rab

6

Dile sürâdıķ-ı teslîm cilve-gâh olsun
Olup maķâm-ı rıżâ cây-ı meǿmenim yâ Rab

7

Dem-i ĥaśâd ķabûl eyle Ǿöşrini itme
Nesîm-i redd ile berbâd ħırmenim yâ Rab

8

Derûn-ı sîneme dolsun maĥabbet ü Ǿaşķıñ
Leb-â-leb it o cevâhirle maĥzenim yâ Rab

Başlık, A nüshasından alınmıştır.
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9

Olup vücûdıma her dâġ-ı Ǿaşķ bir dîde
Şükûfe-zâr-ı şühûd eyle gülşenim yâ Rab

10

Kitâb-ı derdiñe şâm-ı ġamıñda şuġl ideyim
Fürûġ-ı Ǿaşķını ķıl şemǾ-i rûşenim yâ Rab

11

Cemâl-i maǾrifete çeşm-i cânı bînâ ķıl
Ķarîn-i nûr-ı kemâl eyle revzenim yâ Rab

12

Beni o câm-ı maĥabbetle mest ü ĥayrân it
Ki reşk-i sûr ola feryâd u şîvenim yâ Rab

13

Nažîm-i ħâne-ħarâbım budur ümîdim kim
Ola civâr-ı ĥabîbiñde meskenim yâ Rab

31 MiǾrâciyye-i Ĥabîb-i Ħudâ Ǿaleyhi'ś-śalavât157
(T: 204a, H: 145a, R: 192a, A: 90a) (FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
Faħr-i Ǿâlem maĥrem-i râz olduġı şebdir bu şeb
Kâǿinât envâr-ı raĥmetle leb-â-lebdir bu şeb

157

2

Nâme-i aǾmâl-i ümmet ol şefîǾ-i maĥşeriñ
Zîver-i imżâ-yı Ǿafvıyla müźehhebdir bu şeb

3

Ħân-ı dîdâra o maĥbûb-ı Ħudâ daǾvet olup
Bezm-i ķurb esbâb-ı vuślatla mürettebdir bu şeb

4

Nûr-ı teşrîfiyle ol mihr-i sipihr-i Ǿizzetiñ
Bir hümâyûn-tâliǾ ü ferħunde-kevkebdir bu şeb

5

Müjdeler ey maġfiret-cûyân Ĥabîb-i Kibriyâ
Meclis-i ħâś-ı İlâhî'de muħâŧabdır bu şeb

6

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

7

Her mübârek şuǾle-i ķandîl-i râĥat-güsteri
Şevķ-baħş-ı ħâŧır-ı her teng-meşrebdir bu şeb

8

Vesme-i ebrû-yı ĥavrâ-yı cinân olsa nola
Sürme-i çeşm-i sürûşân-ı muķarrebdir bu şeb

9

Ķadrini şeb-zinde-dârân-ı tecellî fehm ider
Ŧâlib-i dîdâr olan bîdâra maŧlabdır bu şeb

10

Vaķtidir miǾrâc-ı ümmîde Ǿurûc eyle Nažîm
Vâśıl-ı maķśûd olur herkes mücerrebbir bu şeb

Başlık, E nüshasından alınmıştır.
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32 Münâcât Li-Ķâđiyü'l-ĥâcât158
(T: 204b, H: 145b, R: 192a, A: 8a) (MefǾûlü MefâǾîlü MefâǾîlü FeǾûlün)
1
Cânânım ile yek-dil idüp cânımı yâ Rab
Yâr eyle dil ü cânıma cânânımı yâ Rab
2

Luŧf eyle şifâ-ħâne-i feyż-i keremiñden
Bir ħaste-dilim derdime dermânımı yâ Rab

3

Her ĥâl ile itdim yed-i tevfîķiñe tefvîż
CemǾiyyet-i aĥvâl-i perîşânımı yâ Rab

4

Gencîne-i esrâr-ı maĥabbetle pür olsun
MaǾmûre-i Ǿaşķ it dil-i vîrânımı yâ Rab

5

Mânend-i Nažîm olmasun âzâr ile śad-çâk
Nâdân eline virme girîbânımı yâ Rab

6

EnvâǾ-ı kemâlât ile mümtâz-ı cihân it
Âġâ-yı hüner-perver-i źî-şânımı yâ Rab

7

Ŝâbit-ķadem it merkez-i iclâlde dâǿim
Pergâr-veş ol dâver-i devrânımı yâ Rab

8

Ol kâmiliñ itme beni nâķıś nažarında
Gösterme kemâl ehline noķśânımı yâ Rab

9

Eyle beni de dâne-keş-i ħırmen-i cûdı
Ben mûra penâh it o Süleymân'ımı yâ Rab

33 (T: 204b, H: 145b, R: 192b, A: 177b)
(MefǾûlü MefâǾîlü MefâǾîlü FeǾûlün)
1
Doldı dökülüp Ǿaşķ dil ü câna leb-â-leb
Śahbâ ile oldı iki peymâne leb-â-leb

158

2

Ħurşîd gibi şaǾşaǾasın śaldı cihâna
İtdi dili Ǿaks-i ruħ-ı cânâne leb-â-leb

3

Hengâm-ı ŧarab bezm-i śafâdır ne durursun
Śun śâġarı sâķî yine mestâne leb-â-leb

4

Derd-i seri keyfiyyet-i śahbâsına degmez
Olmuş ŧutalım her ħum-ı meyħâne leb-â-leb

5

Sen maĥrem iken bûs-ı kef-i pâyına teşne
Ammâ ki olur yâr ile bîgâne leb-â-leb

Başlık, A nüshasından alınmıştır.
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6

Her bir ser-i mûyından ider Ǿaşķ terâviş
Bir ĥüsn ile oldı dil-i dîvâne leb-â-leb

7

Ey mihr-i maĥabbet pür idüp cân-ı Nažîmi
Olsun tef ü tâbıñla o kâşâne leb-â-leb

34 (T: 205a, H: 146a, R: 192b, A: 177b)
(MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün)
1
Viśâli miĥnet-i hicrândır ârzûya sebeb
Ħumârdır belî śahbâ-yı cüst ü cûya sebeb
2

Sirişk-i dem-be-dem-i hây hây-ı mestândır
Miyân-ı meclis-i Cem'de bu hây u hûya sebeb

3

O gül-ruħuñ ħaŧ-ı sebz ü semen Ǿiźârı imiş
Benefşe-zârda seyr-i kenâr-ı cûya sebeb

4

Bu rûzgârda hep dest-i kûze-gerde ķalup
Tehî dil olduġıdır nâle-i sebûya sebeb

5

Ħayâl-i ķâmeti miĥrâb-ı ebruvânı imiş
Sirişk-i dîdem ile dem-be-dem vużûya sebeb

6

ǾAceb mi ħançer-i müjgânı rişte-i zülfi
Olursa çâk-ı dile bâǾiŝ ü rüfûya sebeb

7

Recâ-yı vuślatın itdim Nažîm söylemedi
Sükûtı ol śanemiñ oldı güft-gûya sebeb

35 (T: 205a, H: 146a, R: 193a, A: 177b)
(MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün)
1
Şemşîr-i nâz u Ǿişveyi cânâne çekdi hep
Feryâd u śad-fiġân ki dil ü câna çekdi hep
2

Ceyb-i niyâz-ı Ǿâşıķı śad-pâre eyledi
Nîrû-yı dest-i ĥüsn ile meydâna çekdi hep

3

ǾUşşâķı bir bir aldı terâzû-yı dîdeye
Ķalbin Ǿayâr idüp ķodı mîzâna çekdi hep

4

Rûyında zülfi eyledi taĥrîk fitneyi
Śad-çâk olup belâlarını şâne çekdi hep

5

Bâr-ı girân-ı Ǿaşķını yâriñ Nažîm-veş
Maĥv-ı vücûd idüp dil-i dîvâne çekdi hep
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36 (T: 205a, H: 146a, R: 193a, A: 178a)
(MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün)
1
Nümâyân nuŧķ-ı cân-baħşıñ dehânıñdan nişân ġâǿib
ǾAceb mi gözden ey rûĥ-ı muśavver olsa cân ġâǿib
2

Olup naħvetle çîn ebrû nigâhıñ ķırdı Ǿuşşâķı
Cihân küşte kemân žâhir ħadeng-i cân-sitân ġâǿib

3

Ġamıñla mühre-i dil ĥoķķa-i mihriñde yoķlansun
Bu luǾbet-gâh-ı Ǿaşķıñdır olursa nâgehân ġâǿib

4

ǾAdemdir intihâ-yı Ǿâlem-i Ǿaşķ ey dil-i şeydâ
Feżâ vü kûh nâ-peydâ zemîn ü âsumân ġâǿib

5

Cemâl-i yâra itmiş ġamzesin nâžır ĥakîm-i śunǾ
Ne ĥikmetdir ŧılısm olmuş hüveydâ pâsbân ġâǿib

6

Sezâdır ol perî-ruħsâra dirsem ġaybdan söyler
Zebânı ŧûŧî-i gûyâ gibi gûyâ dehân ġâǿib

7

Ħaber vir kuy-ı dilberden gelürseñ ey nesîm-i śubĥ
Dil-i şûrîdesin itmiş Nažîm-i nâ-tüvân ġâǿib

37 (T: 205b, H: 146b, R: 193a, A: 178a)
(MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün)
1
Hem-reng-i çîn-i zülfüñ olaldan şeb-i ġarîb
Ħâliñ gibi siyâh doġar kevkeb-i ġarîb
2

Zülfüñde gördi rûyuñı nâlân iken göñül
Gûyâ ki oldı ķadr-i şeb yâ Rab ġarîb

3

Geh pür-ħurûş ü cûş gehî sâkin ü ħamûş
Ĥaķķâ ki lücce-i ĥavśaladır meşreb-i ġarîb

4

Bî-iħtiyâr meşķ-i meşaķķat ider gelen
Eŧfâl-i ĥüzn ile dolıdır mekteb-i ġarîb

5

Yâ Rab Nažîm-i zâr gibi bir dem olmasun
Ĥarf-âşinâ-yı ders-i temennâ leb-i ġarîb

38 (T: 205b, H: 146b, R: 193b, A: 178a)
(FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
Âhdan ölsek nola ey mâh-sîmâ mużŧarib
Rûzgâr ile olur şemǾ-i şeb-ârâ mużŧarib
2

Sûz-ı dâġ-ı Ǿaşķ dilde eşk-i ĥayret dîdede
Eylediñ cânâ beni pinhân u peydâ mużŧarib
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3

Zülfiñi âhım perîşân itse rûyuñda nola
Tünd-bâd ile olur mevc ursa deryâ mużŧarib

4

Çâr-mevc-i nâz kim çîn-i cebîniñdir seniñ
Olmasun mı fülk-i dil hemvâre cânâ mużŧarib

5

Pûte-i mihriñde yanmışdır Nažîm-âsâ nola
Ķaŧre-i sîm-âb-veş olsa süveydâ mużŧarib

39 (T: 205b, H: 146b, R: 193b, A: 178a)
(MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün)
1
Cemâl-i bâ-kemâliñ çeşmime taśvîr ider mehtâb
Nüvîd-i rüǿyet-i dîdârıñı tebşîr ider mehtâb
2

Nola sînemde mihriñ tâ-ķıyâmet olsa tâb-endâz
Çerâġın śubĥ-gâh-ı ĥaşre dek tenvîr ider mehtâb

3

Şererler žâhir oldı śanma encümdür sipihr üzre
Dutup çarħa hilâli śayķal-ı şemşîr ider mehtâb

4

Degil hâle olup bir mihre Ǿâşıķ micmerin yaķmış
Girüp bir ĥalķaya şeb-tâ-seĥer tesħîr ider mehtâb

5

Felek inbîķ-i mînâdır görüp encüm ķıyâs itme
Gül-i mihriñ gül-âbıñ almaġa taķŧîr ider mehtâb

6

Şafaķ nâzende sîm-âb-ı nücûmı eyleyüp taśǾîd
Zer-i ħurşîd-i Ǿâlem-tâb içün iksîr ider mehtâb

7

Degil encüm debistân-ı felek eŧfâline her şeb
MeŧâliǾ dersini meşǾal yaķup tefsîr ider mehtâb

8

Sevâd-ı levĥini eyle temâşâ kilk-i Ǿibretle
Dem-â-dem ser-güźeşt-i Ǿâlemi taĥrîr ider mehtâb

9

Nažîm âfâķı ŧutduñ gün gibi âŝâr-ı ŧabǾıñla
Fürûġ-ı ŧalǾatin ĥaķķâ ki Ǿâlem-gîr ider mehtâb

40 (T: 206a, H: 147a, R: 193b, A: 178b)
(MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün)
1
Ol kim düşürdi ŧurre-i cânâna pîç ü tâb
Düşse Ǿaceb midir dil-i nâlâna pîç ü tâb
2

İtmez rübûde kûy-ı niyâzı o şeh-süvâr
Çevgân-ı nâza virmese mestâne pîç ü tâb

3

Bârîkî-i miyânı o şûħuñ kemer gibi
Śad-reşk ile düşürdi dil ü câna pîç ü tâb
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4

Bulmazdı zâhid itmese sevdâ-yı ĥâlini
Dest-i veraǾda sübĥa-i śad-dane pîç ü tâb

5

Bîm-i hilâl-i ħançeri ħam-der-ħam eylemiş
Śalmış o mâh gerdiş-i devvâba pîç ü tâb

6

Ser-geşte-i maĥabbeti olmaķda sû-be-sû
Ol kim düşürdi cûy-ı gülistâna pîç ü tâb

7

Pervâneye Nažîm viren źevķ-i tâb u sûz
Virmiş o deñli şemǾ-i fürûzâna pîç ü tâb

41 (T: 206a, H: 147a, R: 194a, A: 178b)
(FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
Çeşmime virse nola eşk-i dem-â-dem âb ü tâb
Tâb-ı śahbâdan bulur peymâne-i Cem âb ü tâb
2

Eşk-i gül-gûn şuǾle-zâr itdi ser-â-pâ cismimi
Buldı ħûn-ı giryeden her dâġ-ı sînem âb ü tâb

3

Germî-i mey Ǿârıżıñ ħoy-gerde-i nâz eylemiş
Bir gül-i terdir ki virmiş feyż-i şebnem âb ü tâb

4

Bezmi germ-â-germ idüp laǾlîn ķabâ-yı câm-ı mey
Ser-güźeşt-i Cem'de ĥaķķâ virmedi kem âb ü tâb

5

İtdi eşk-i germ ile bir demde taĥrîr ey Nažîm
Virdi bu rengîn maķâle kilk-i ħoş-dem âb ü tâb

42 (T: 206a, H: 147a, R: 194a, A: 178b)
(MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün)
1
ǾAks-i ruħuñla gülşende düşdükçe gâh tâb
Reşk-i lebiñle ġonca olur şeb-külâh-tâb
2

Mümkin midir cemâliñe nežžâre ey perî
Bir vech ile o ĥüsne getürmez nigâh tâb

3

Virdikçe sürme çeşm-i ġazâlânıña cilâ
Cellâd-ı ġamze tîġını eyler siyâh-tâb

4

Dîvâne eylediñ beni evvel nažarda sen
Bir dem nigâh-ı mestiñe yoķ dilde âh u tâb

5

ǾArż it Nažîm'e ruħlarıñı zîr-i ŧurreden
Olsun bedîd leyle-i ķadr içre mâh-tâb
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43 (T: 206b, H: 147b, R: 194a, A: 179a)
(MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün)
1
Śaldıķca zîr-i ŧurreden ol cebhe gâh tâb
Eyler ketân-ı śabrımızı vaķf-ı mâh-tâb
2

Neşr eyledikçe bâd-ı śabâ nefħa-i ħaŧın
Gülşende her benefşe olur şeb-külâh-tâb

3

Ebrûlarında vesme-i nâz eyleme ķıyâs
Ol mest-i Ǿişve ħançerin eyler siyâh-tâb

4

Olsam Ǿaceb mi rûyına baķdıķça ĥîre-çeşm
Zîrâ fürûġ-ı mihre getürmez nigâh tâb

5

Lâ-büdd ider Nažîm-i dil-i zârı mużŧarib
Virdikçe zülf-i pür-ħamına sûz-ı âh tâb

44 (T: 206b, H: 147b, R: 194b, A: 179a)
(MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün)
1
Bulursa ħûn-ı sirişkimden âb u tâb şarâb
Piyâlesi ola yâķût u laǾli nâb şarâb
2

Cihânı şaǾşaǾası kân-ı laǾl iderdi eger
Göreydi sâġar-ı yâķût-ı âfitâb u şarâb

3

Göñül açılsa nola yâra bir ķadeĥ meyle
Ki ehl-i zâra ķomaz perde-i ĥicâb şarâb

4

Ser-i niyâza olur cürǾa-rîz-i sâġar-ı nâz
O mest-i Ǿişveyi itdikçe neşve-yâb şarâb

5

Nevâ-yı murġ-ı dili gûş iderdi ol gül-i ter
Çemende nergisine virmeseydi ħâb şarâb

6

Tehî piyâle-i Ǿömr olsa görmek istemezüz
Şarâb śun bize sâķî meded şarâb şarâb

7

ǾAceb mi yaķsa dili ĥasret-i leb-i laǾli
Nažîm elde meŝeldir dinür kebâb şarâb

45 (T: 206b, R: 194b, A: 179a) (FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
Yâr gitdi sîneden ķaldı tek ü tenhâ ġarîb
Oldı gûyâ kendü şehrinde dil-i şeydâ ġarîb
2

Yârimi yâd itsem nola düşdüm diyâr-ı ġurbete
Âşinânıñ ķadrini bilmez yine illâ ġarîb
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3

Śâdıķım dirse inanma ol meh-i nâ-mihribân
Śıdķ-ı daǾvî śubĥ-ı kâzibde olur zîrâ ġarîb

4

Râzıñı nâ-maĥreme keşf itme ey dil olmasun
Gûş-ı dihķânîde mengûş-ı dür-i yektâ ġarîb

5

Gâh olur kim Ǿâşıķ-ı şeydâya istiġnâ dûş
Gerçi Ǿâşıķdan gelir elbette istiġnâ ġarîb

6

Śubĥa dek mâh encüm-i seyyârla eyler sefer
Devr ider aħşama dek mihr-i cihân-ârâ ġarîb

7

Dîde-i bîgâne görmezse Ǿaceb mi ey Nažîm
Nažm-ı rengîniñde elfâž-âşinâ maǾnâ-ġarîb

46 (T: 207a, R: 194b, A: 179a) (FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
Sâġar-ı śahbâ-be-kef mey-ħâre bir ben bir ĥabâb
Rind-i dürdî-keş gedâ bî-çâre bir ben bir ĥabâb
2

Seyr-i ĥüsn-i yâr içün cismin ser-â-ser çeşm idüp
Dîdesin vaķf eylemiş dîdâra bir ben bir ĥabâb

3

Rûzgârına düşürmüş bâd-bânı bir hevâ
Fülk-i cismin ķullanur hemvâre bir ben bir ĥabâb

4

Eyleyen Ǿayn-ı ĥaķîķatle temâşâ-yı cemâl
Ķaldı ancaķ şimdi vara vara bir ben bir ĥabâb

5

Ħâba baśdırdı yıķup mestân-ı bezm-i rûzımı
Dîdesi bîdâr olan bir yâra bir ben bir ĥabâb

6

Devr-i câm-ı Cem gibi meclis-be-meclis dem-be-dem
Şâhid-i mey şevķine âvâre bir ben bir ĥabâb

7

Śâf-meşreb śâf-dil śâfî-nažar śâfî-derûn
Kim ola dirseñ Nažîm-i zâra bir ben bir ĥabâb

47 (T: 207a, R: 195a, A: 179b) (MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün)
1
Ĥayâda reng-i ruħından gelür niķâba ĥicâb
Virir o ġonca-i bâġ-ı edeb ĥicâba ĥicâb
2

Cebîn ü Ǿârıżı ol ġarre ġurre-i ĥüsnüñ
Düşürdi śanma şafak mâh u âfitâba ĥicâb

3

Yetişdi ħaŧŧ-ı ruħı âyîne alup eline
ǾAceb gelür mi o mest-i mey-i Ǿitâba ĥicâb
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4

Düşünce Ǿaks-i ruħı sâķî-i gül-endâmıñ
Getürdi sâġara şerm ü şarâb-ı nâba ĥicâb

5

Ne vech ile varırız ey Nažîm o dergâha
Ki sû-i ĥâl vire anda şeyħ u şâba ĥicâb

Ĥarfü't-Tâ
48 (T: 21b, H: 22a, R: 21b, A: 90a)
(MefǾûlü FâǾilâtün MefǾûlü FâǾilâtün)
1
Ey mefħar-ı dü-Ǿâlem faħr-i cihân şefâǾat
Kârım ħaŧâ dem-â-dem śad-el-amân şefâǾat
2

Ħurşîd-i maşrıķ-ı râz mâh-ı sipihr-i iǾcâz
Şehbâz-ı Ǿarş-pervâz-ı ķûrb-âşiyân şefâǾat

3

Cedd-i dü-ķurratü'l-Ǿayn şâh-ı serîr-i kevneyn
Sultân-ı ķâbe ķavseyn Ǿarş-âstân şefâǾat

4

Ey nâzenîn-i Mevlâ maĥbûb-ı Ĥaķ TeǾâlâ
Maħlûķa rûz-ı ferdâ râĥat-resân şefâǾat

5

Lâhût şâh-râhıñ ħayl-i rusül sipâhıñ
Ħuddâm-ı bâr-gâhıñ kerrûbiyân şefâǾat

6

Naķl olsa muǾcizâtıñ şerĥ olmaya śıfâtıñ
Cism-i vücûda źâtıñ rûĥ-ı revân şefâǾat

7

Ey şâh-ı mülk-i câvîd mesned-ŧırâz-ı tevĥîd
Senden iderler ümmîd hep ins ü cân şefâǾat

8

Ey nûr-ı neyyir-i żât saña miŝâl-i źerrât
Biñ ķâfile taĥiyyât olsun revân şefâǾat

9

Luŧfuñla ķıl nežâre ĥâl-i Nažîm-i żâra
Bî-kesdir eyle çâre ol nâ-tüvân şefâǾat

49 (T: 207a, H: 147b, R: 195a, A: 90a) (MefǾûlü MefâǾîlü MefâǾîlü FeǾûlün)
1
Ey rütbe-i źâtı şeref-i şân-ı şefâǾat
Maħśûś u müsellem saña dîvân-ı şefâǾat
2

Deryâ-yı ledün baĥr-i ĥaķîķat yem-i Ǿirfân
Gencîne-i cûd u kerem ü kân-ı şefâǾat

3

Maĥbûb-ı Ħudâ pâdişeh-i ķurb-ı ķalem-rev
Sulŧân-ı ümem ceyş-i ķalem-rân-ı şefâǾat

4

Miĥrâb-ı rusül ķıble-i ĥâcât-ı ħalâyıķ
Pîrâye-dih-i maĥfil-i eyvân-ı şefâǾat
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5

Ey niǾmet-i Ǿafvıyla iden sîr Ǿuśâtın
Eyle beni de muġtenem-i ħân-ı şefâǾat

6

Olsun dür-i Ǿaşķıñla leb-â-leb śadef-i dil
Ey gevher-i yek-dâne-i Ǿummân-ı şefâǾat

7

Ķaldım şeb-i târîk-i maǾâśîde ħalâś it
Ey meşǾal-i Ǿafvı meh-i tâbân-ı şefâǾat

8

Śaĥrâ-yı ķıyâmetde Ǿuśât-ı ümemiñle
Germ olduġı dem Ǿarśa-i meydân-ı şefâǾat

9

Bir vech ile şâyeste degilim daħi luŧf it
Eyle keremiñden beni şâyân-ı şefâǾat

10

Elbette olur zîb-i leb-i ehl-i maǾâśî
Ġam çekme Nažîmâ ser ü dâmân-ı şefâǾat

50 (T: 207b, H: 148a, R: 195b, A: 179b)
(MüfteǾilün FâǾilün MefâǾîlü FaǾlün)159
1
ǾArşı da lerzân ider śabâĥ-ı maĥabbet
Nâle-i ĥayyâ Ǿale'l-felâĥ-ı maĥabbet
2

Devlet anıñ kim śala o bî-kese sâye
Bâl-i hümâ-yı sebük-cenâĥ-ı maĥabbet

3

Açdı reyâĥînini cenneti ĥadîķa-i cânıñ
Feyż-i Mesîĥâ-dem riyâĥ-ı maĥabbet

4

Cevher-i şemşîrimiz şerâre-i dildir
Âh-ı derûndur bize silâĥ-ı maĥabbet

6

Secde-beriz ebrû-yı bütâna Nažîmâ
ǾÂşıķa ancaķ budur śalâĥ-ı maĥabbet

51 (T: 207b, H: 148a, R: 195b, A: 179b)
(MefǾûlü FâǾilâtün MefǾûlü FâǾilâtün)
1
Gitdikçe ben de oldum dîvâne-i maĥabbet
İşte sen işte başım ey lâne-i maĥabbet

159

2

Bir bezmiñ olmuşuz kim mest-i müdâm-ı şevķi
Anda sifâl-i serdir peymâne-i maĥabbet

3

Her gûşesinde maħfî biñ genc-i şevķ lâzım
Her şehr-i dil olur mı vîrâne-i maĥabbet

Böyle bir kalıp bulunmamaktadır ancak bundan başka bir kalıba da uymamaktadır ve yine kusurlar
vardır.
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4

Bîgâne maĥrem olmaz olsa eger Felâŧûn
Erbâbına açıķdır ħum-ħâne-i maĥabbet

5

Taĥśîl-i terk-i cândır ġavvâś çekme zaĥmet
ĶaǾrındadır bu baĥriñ dür-dâne-i maĥabbet

6

Gûş-ı ķabûli güller hep çekdiler çemende
Taķrîr idince bülbül efsâne-i maĥabbet

7

Olsa Ǿaceb mi pür-cûş cân-ı Nažîm-i şeydâ
Bilmez ħumâr u ħâbı mestâne-i maĥabbet

52 (T: 208a, H: 148a, R: 195b, A: 180a)
(MefǾûlü MefâǾîlü MefâǾîlü FeǾûlün)
1
İtdiñ dil-i şûrîdeye iblâġ-ı maĥabbet
Oldı yine bir ķâlebe ifrâġ-ı maĥabbet
2

İtmem gül-i ħurşîde nažar bâġ-ı felekde
Başımda yeriñ var seniñ ey dâġ-ı maĥabbet

3

Sînemde olan şerĥaları dâġları gör
Oldı yine dâġ üsti baña bâġ-ı maĥabbet

4

Eyle nigeh-i nâz müjeñ baġrımı delsün
Vir ħançer-i Ǿaşķa demidir zâġ-ı maĥabbet

5

Ķıl Ǿayn-ı inâyetle nažar ĥâl-i Nažîm'e
Ey dîdeleri nergis-i mâ-zâġ-ı maĥabbet

53 (T: 208a, H: 148b, R: 196a, A: 180a)
(MefǾûlü MefâǾîlü MefâǾîlü FeǾûlün)
1
Eŧfâl-i maĥabbetle dolup mekteb-i ĥayret
TaǾlîm-i cünûn ile açıldı leb-i ĥayret
2

Bîgâne-i çeşm-i siyehiñdir seniñ ol kim
Baķdıķça saña olmaya hem-meşreb-i ĥayret

3

Olmaz mı daħi şerbet-i laǾliñle müdâvâ
Öldürdi ŧabîbim beni tâb-ı teb-i ĥayret

4

Ħâl-i ruħı zîr-i ħam-ı zülfinde göründi
Yâ Rab ne siyeh doġdı bu şeb kevkeb-i ĥayret

5

Ŧayy olmadı râhım ser-i zülfi hevesiyle
Gitdikçe medîd oldı Nažîmâ şeb-i ĥayret
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54 (T: 208a, H: 148b, R: 196a, A: 180a)
(MefǾûlü MefâǾîlü MefâǾîlü FeǾûlün)
1
İtdikçe ķıyâm ol ķad-i bâlâ-yı ķıyâmet
Gûyâ ki ķopar başıma ġavġâ-yı ķıyâmet
2

Ħavfım budur ey serv-ħırâm-ı çemen-i nâz
Dâmânıñ ele girmeye ferdâ-yı ķıyâmet

3

Cân u dili eyler nigehiñ böyle ķalursa
Żannım bu ki maĥşerde rüsvâ-yı ķıyâmet

4

Ŧâķat nice mümkin o ruħ-ı ĥavśala-sûza
Yaķdıñ beni ey mihr-i felek-cây-ı ķıyâmet

5

Bir cünbiş ile Ǿâlemi birbirine ķatdıñ
Ey ķaddi olan fitne-i ber-pâ-yı ķıyâmet

6

Ħûnâbe-i ķurbânî-i tîġ-ı nigehiñden
Leb-rîz ola bismil-geh-i śaĥrâ-yı ķıyâmet

7

Ġamzeñle Nažîm'iñ de işi maĥşere ķaldı
İtse nola her laĥža temennâ-yı ķıyâmet

55 (T: 208b, H: 148b, R: 196a, A: 180a)
(MefǾûlü MefâǾîlü MefâǾîlü FeǾûlün)
1
Ĥüsnüñ olıcaķ feyż ile rûşen-ger-i mirǿât
Her çîn-i cebîniñ ola bir cevher-i mirǿât
2

Lâ-büdd o da giryeyle bulur śafvet-i ķalbi
Nem-nâk ise her dem nola çeşm-i ter-i mirǿât

3

Biñ nâz ile itdikçe temâşâ-yı cemâlin
Žannım bu ki ol mâh ola reşk-âver-i mirǿât

4

ǾAks-i ruħ-ı pür-tâbı ile ol meh-i ĥüsnüñ
Nûr-ı baśar-ı mihri olur peyker-i mirǿât

5

Śal mihr-i ruħuñ âyine-i ķalb-i Nažîm'e
Ol pertev-i rûyuñla śafâ-güster-i mirǿât

56 (T: 208b, H: 149a, R: 196a, A: 180a)
(FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün)
1
Olmada bûķalemun nefs ile Ǿâlem kec ü râst
Resm-i aĥvâl-i cihân oldı çü-ħâtem kec ü râst
2

Nâķıśıñ ĥâline itmez nažar erbâb-ı kemâl
Ki terâzû-yı nigehde olur âdem kec ü râst
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3

Yâri aġyârdan erbâb-ı nažar farķ eyler
Dîde-i aĥvâle olsa nola mübhem kec ü râst

4

Nîk ü bed vażǾ-ı cihân ile bulunmaz dil śafâ
Yeli seylâb ider Ǿazm-i ser-i yem kec ü râst

5

Kûyına şevķ-i lebiyle düşe ķalķa giderüz
Revişi mestiñ olur böyle dem-â-dem kec ü râst

6

Ķad-i ħam-geşte ile sîneme çeksem bârî
Düşmene tîr ü kemân ile görünsem kec ü râst

7

Bâd-ı âhım güźer itdikçe Nažîm olsa nola
Ruħ-ı dil-dârda ol ŧurre-i pür-ħam kec ü râst

Ĥarfü'ŝ-Ŝâ
57 (T: 22a, H: 22a, R: 22a, A: 91a) (MefǾûlü FâǾilâtün MefǾûlü FâǾilâtün)
1
Ey ħilķat-i vücûduñ ħalķ-ı cihâna bâǾiŝ
Źât-ı ĥikem-nümûduñ kevn ü mekâna bâǾiŝ
2

Cibrîl derd-nâkiñ meftûn-ı sîne-çâkiñ
Ey dest ü ŧabǾ-ı pâkiñ deryâ vü kâna bâǾiŝ

3

Şâhî maķâm-ı nûruñ Ǿarş-ı berîn ĥużûruñ
Ey şerǾ ile žuhûruñ emn ü emâna bâǾiŝ

4

Âyîne-i śıfâŧıñ manžûrı kâǾinâtıñ
Ey âfitâb-ı źâtıñ nüh âsumâna bâǾiŝ

5

Cânımda ĥasretiñdir göñlümde firķatiñdir
Vaśfıñ maĥabbetiñdir şerĥ ü beyâna bâǾiŝ

6

Ey pâdişâhı dehriñ Ǿâlem kemîne şehriñ
Ħaśma kemend-i ķahrıñ Ǿıķdü'l-lisâna bâǾiŝ

7

Olsun yoluñda ķurbân cânım Nažîm-i nâlân
Dilde ġamıñdır elǿân bu dâstâna bâǾiŝ

58 (T: 209a, H: 149a, R: 196b, A: 90b)
(FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
Yâ Resûlallâh esîr-i mâsivâyım el-ġıyâŝ
Ķayd-bend-i şaħne-i nefs ü hevâyım el-ġıyâŝ
2

Raĥmeten li'l-Ǿâlemînsin merĥamet ķıl ĥâlime
Sen şeh-i her dü-cihân ben bir gedâyım el-ġıyâŝ

3

Dest-gîr ol kim maǾâśî pây-mâl itdi beni
ǾÂciz ü bî-kes źelîl-i bî-nevâyım el-ġıyâŝ
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4

Eyleme ĥablü'l-metîn-i Ǿafvıñı benden dirîġ
Çeh-nişîn-i źillet ü sehv ü ħaŧâyım el-ġıyâŝ

5

MeşǾal-i nûr-ı şefâǾatle ħalâś it yâ nebî
Güm-sürâġ-ı žulmet-âbâd-ı riyâyım el-ġıyâŝ

6

Ĥaclet-i sû-i Ǿamel itdi beni pür-infiǾâl
Şerm-sâr-ı sâkin-i arż u semâyım el-ġıyâŝ

7

Çâre-sâz ol ey ŧabîb-i Ǿillet-i cân-ı ümem
Renc-i iśyân ile zâr-ı mübtelâyım el-ġıyâŝ

8

Pertev-i mihriñle raķśân eyle her bir źerremi
Ârzû-yı dergehiñle ħâk-i pâyım el-ġıyâŝ

9

Ĥasret-i kûyuñla fürķat cânıma kâr eyledi
Tâ-be-key ķurb-ı civârıñdan cüdâyım el-ġıyâŝ

10

Mažhar-ı cûd u mürüvvet ķıl Nažîm-i zâr-veş
Yâ nebî gerçi Ǿaŧâña nâ-sezâyım el-ġıyâŝ

59 (T: 209a, H: 149b, R: 196b, A: 180b)
(FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün)
1
Nigehi eylemese ġamze-i ħûn-pâş ile baĥŝ
Çeşmi ķan içmede itmezdi o Ǿayyâş ile baĥŝ
2

ǾÂķıbet ķabża-i Ǿaşķında olur ķaddi kemân
Kimseler eylemesün ol çatılan ķaş ile baĥŝ

3

Vaķf ider ĥayrete bir nîm-nigâh-ı nâzı
Nergis eylerse eger ol gözi cemmâş ile baĥŝ

4

İftirâķında o yektâ güheri nüh-śadefiñ
Yedi deryâ idemez gözden aķan yaş ile baĥŝ

5

Levĥ-i cân u dile kilk-i müje-i ħûnînim
Yazmada şeklin ider ħâme-i naķķâş ile baĥŝ

6

Münkir-i Ǿaşķa sükût it ki şeb-i târ içre
Mihri iŝbât içün itmez kişi ĥuffâş ile baĥŝ

7

Mübtelâlar da eger var ise de şimdi Nažîm
Sensin ancaķ reh-i cânânda iden baş ile baĥŝ

60 (T: 209a, H: 149b, R: 197a, A: 180b)
(MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün)
1
Fiġânıma o ħaŧ-ı müşg-bârdır bâǾiŝ
Cünûnuma yine faśl-ı bahârdır bâǾiŝ
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2

ǾAceb mi zülfüñi taĥrîk iderse bâd-ı nesîm
Ki ıżŧırâb-ı dile rûzgârdır bâǾiŝ

3

Ħaŧıñla Ǿârıżıñ ola nola nežžâre kim
Çemende defǾ-i ġama cûy-bârdır bâǾiŝ

4

Ħayâl-i vaślıñ unutdurdı fikr-i hicrânı
Ki tâze neşveye derd-i ħumârdır bâǾiŝ

5

Ķarâr-ı śabrımı yaġmaya çîn-i zülfüñde
Dil-i ĥazîn ü ġarîbü'd-diyârdır bâǾiŝ

6

Bu âh u nâleme mânend-i Ǿandelîb-i çemen
Benim o ġonca-leb ü gül-Ǿiźârdır bâǾiŝ

7

Nola olursa şeker-rîz ŧûŧî-i ŧabǾım
Nažîm âyine-i ĥüsn-i yârdır bâǾiŝ

61 (T: 209b, H: 149b, R: 197a, A: 180b) (MefǾûlü MefâǾîlü MefâǾîlü FeǾûlün)
1
Dil Ǿâlemini Ǿaşķdır ârâyişe bâǾiŝ
ǾÂlemde dile Ǿaşķ imiş âsâyişe bâǾiŝ
2

Hep Ǿaşķ imiş ey râtibe-ħârân-ı maĥabbet
Şâdî vü ġamı kâhiş ü efzâyişe bâǾiŝ

3

Teng olmuş iken her dü-cihân himmet-i Ǿaşķa
Yâ Rab ne ola dilde bu güncâyişe bâǾiŝ

4

ǾAşķ olmuş ezel cân u dil-i Ǿâşıķ-ı zârı
Derd-i ġam-ı cânân ile âlâyişe bâǾiŝ

5

Ħârâ güher ü ħâk zer olmazdı Nažîmâ
ǾAşķ olmasa her ĥâleti baħşâyişe bâǾiŝ

Ĥarfü'l-Cîm
62 (T: 22a, H: 22b, R: 22a, A: 91a) (MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün)
1
İmâm-ı ķıble-i dîn server-i leǾamrük-tâc
Ħaŧîb-i minber-i levlâk śâĥibü'l-miǾrâc
2

Dükân-ı mekrümete ħâce-i kerem-mâye
Perend-i kârgeh-i luŧf u şefķate nessâc

3

Celâli ķaśrına çarħ-ı felek bir âvîze
Cemâli bezmine ħurşîd ü mâh iki sirâc

4

Hemîşe ins ü melek sâǿil-i der-i cûdı
Müdâm şâh u gedâ luŧf-ı ŧabǾına muĥtâc
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5

Kemend-i derdine cân-ı żaǾîf bend ü esîr
Ħadeng-i Ǿaşķına levĥ-i dil-i ĥazîn âmâc

6

Şükûhı tefriķa-baħş-ı cüyûş-ı düşmen-i dîn
Hücûmı milket-i aǾdâya bâǾiŝ-i târâc

7

O ĥâźıķ-ı ümemiñ şerbet-i maĥabbetidir
Ǿİlâc-ı derd-i derûn-ı Nažîm-i ħaste-mizâc

63 (T: 209b, H: 150a, R: 197a, A: 91a)
(MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün)
1
Zehî şemǾ-i cemâli pertev-endâz-ı şeb-i miǾrâc
Münevver mâh-tâb-ı ŧalǾatiyle kevkeb-i miǾrâc
2

Ķıyâmı ķâmet-i Ŧûbâ ħırâmı maķśad-ı aķśâ
Fürûġ-ı neyyir-i źât-ı şerîfi maŧlab-ı miǾrâc

3

Vücûd-ı kâmili edhem-süvâr-ı leyletü'l-İsrâ
Ġubâr-ı maķdemi kuĥl-i dü-çeşm-i eşheb-i miǾrâc

4

Müzeyyen yümn-i teşrîf-i şerîfiyle bisâŧ-ı ķurb
Müşerref bûs-ı dâmân-ı laŧîfiyle leb-i miǾrâc

5

Müźehheb medĥ-i pâkiyle hemîşe muśĥaf-ı levlâk
Münaķķaş vaśf-ı źâtıyla dem-â-dem mekteb-i miǾrâc

6

Ġubâr-ı reh-güźârı kuĥl-i çeşm-i cevher-i evvel
Nişân-ı naǾl-i pây-ı raħşı mâh-ı Naħşeb-i miǾrâc

7

Edîb-i źû-fünûn-ı mekteb-i Ǿirfân ki itmiş Ĥaķ
Dil-i dânâsını ĥallâl-i sırr-ı aġreb-i miǾrâc

8

Sezâ mihr ile ol mâhıñ pür itse gûş-ı âfâķı
Nevâ-yı şevķ-i bîdârân-ı Şâm yâ Rab-i miǾrâc

9

Ĥayât-ı câvidân buldı revân olduķda Ǿizzetle
Olup cism-i laŧîfi rûĥ-baħş-ı ķâleb-i miǾrâc

10

Nažîm-i bî-kesi tîh-i maǾâśîden ħâlâś eyler
ŞefâǾat kânıdır ol şâh-ı Ǿâlî-meşreb-i miǾrâc

64 (T: 210a, H: 150a, R: 197b, A: 181a)
(FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
Baķmaġa ĥüsnüñ yeter mirǿâta yoķdur iĥtiyâc
Var iken ķand-i lebiñ leźźâta yoķdur iĥtiyâc
2

Âfitâb-ı ŧalǾatiñ Ǿuşşâķı raķśân eylesün
Ey meh-i nâ-mihribân źerrâta yoķdur iĥtiyâc
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3

ǾÂşıķ-ı zâr olduġum bildiñ sirişk ü âhdan
Cürmüm iķrâr eyledim iŝbâta yoķdur iĥtiyâc

4

Ħaŧŧıñ almış ĥâle-i âġûşa mâh-ı ĥüsnüñi
Ĥalķa-i tesħîr ü nârencâta yoķdur iĥtiyâc

5

Sen hemân ħâk-i temennâ ol Nažîmâ gerçi kim
Dergeh-i maǾbûdda ŧâǾâte yoķdur iĥtiyâc

65 (T: 210a, H: 150a, R: 197b, A: 181a)
(MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün)
1
Külâhın ol perî mest olsa eyler râst gâhî kec
Olur gûyâ şuǾâǾ-ı şemǾ-i enver râst gâhî kec
2

Debistân-ı melâĥatde oķurmuş muśĥaf-ı Ǿişve
İdüp ķaddin o ŧıfl-ı nâz-perver râst gâhî kec

3

Śabâ kâküllerin pür-pîç ü tâb itse olur lâ-büd
Serimde dûd-ı âhım cilve-güster râst gâhî kec

4

Güźer-gâhı nesîm-i âhda cemǾiyyet itmişdir
Nola olsa o gîsû-yı muǾanber râst gâhî kec

5

Nažîmâ cünbiş-i mestânesinden iĥtirâz eyle
Ħırâmân tîġ-ber-kef ķadd-i dilber râst gâhî kec

66 (T: 210a, H: 150b, R: 198a, A: 181a)
(MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün)
1
Olursa vaķt-i ecel ķâbil-i Ǿilâc mizâc
Olur dürüst şikest-i dil-i zücâc mizâc
2

Ĥelâl-zâde yeter mey baña Ǿaraķ çeksem
Ĥarâm-zâde ile itmez imtizâc mizâc

3

Müdâm o şûħ-ı sebük-rûĥa ŝiķlet itmezdi
Nedir bileydi raķîb-i girân-mizâc mizâc

4

Olursa Ĥıżr u Mesîĥâ yine çeker zaħmet
Ŧabîbe eylemesün Ǿarż-ı iĥtiyâc mizâc

5

Hemîşe girye vü ħande yanında yeksândır
Nažîm o sûħte-dil kim ola sirâc-mizâc

67 (T: 210b, H: 150b, R: 198a, A: 181a) (MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün)
1
Ol mest-i Ǿişve ħande-i nâz eylesün mi hiç
Dil-dâdesin ħamûş-ı niyâz eylesün mi hiç
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2

ǾUşşâķ-ı bî-nevâya ser-i kûyıdır maķâm
Sükkân-ı KaǾbe terk-i Ĥicâz eylesün mi hiç

3

Maĥmûd olmadıķça kişi reh-nümâ-yı Ǿaşķ
Ŧayy-gerde-râh-ı kûy-ı Ayâz eylesün mi hiç

4

Esrâr-ı Ǿaşķı śorma śaķın ŧabǾ-ı nükte-dân
Keşf-i künûz-ı gevher-i râz eylesün mi hiç

5

Taķlîd-i ehl-i Ǿaşķ ider aġyâr ey Nažîm
ǾAnķâ-yı Ķâf kârını bâz eylesün mi hiç

68 (T: 210b, H: 150b, R: 198a, A: 181b) (MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün)
1
Reşk ü ĥasedle düşmese ebrû-yı yâra mevc
Olmazdı ıżŧırâba düşüp hîç kâra mevc
2

Ebrû-yı dil-firîbi ki mâhî-i fitnedir
Deryâ-yı ĥüsni cûş idüp itmiş kenâra mevc

3

Âhım daġıtdı kâkülini vech-i pâkine
Deryâda Ǿâdet olsa nola rûzgâra mevc

4

Bî-câme seyr idüp leb-i deryâda sînesin
Biri birini baśdı olup pâre pâre mevc

5

Śanma Nažîm zaħm Ǿiźârında dilberiñ
Baĥr-i muĥîŧ-i ĥüsndür ol anda yâre mevc

69 (T: 210b, R: 198a, A: 181b) (MefǾûlü MefâǾîlü MefâǾîlü FeǾûlün)
1
Feryâda gelüp nâle-i bî-fâśıla-i mevc
Deryâları hep cûşa getürdi gile-i mevc
2

Lâ-büd giderek vâśıl olur menzile sâlik
Elbette kenâra çekilür ķâfile-i mevc

3

Müjgân-ı terim menǾ idemez seyl-i sirişki
Cûş-ı yemi żabŧ eyleyemez silsile-i mevc

4

Bir kerre amân virmediñ ey bâd-ı muħâlif
Besdir bu ķadar keşmekeş-i nâfile-i mevc

5

Baĥr-i ġam-ı Ǿaşķında o çâr-ebrû-yı pür-çîn
Fülk-i dile çekdirmededir ġâǿile-i mevc

6

Pür pîç ü ħam itmiş eŝer-i câźibe-i Ǿaşķ
Olmuş kemer-i derd-i maĥabbet çile-i mevc
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7

Tâb-ı teb-i dîdârladır ĥaķ bu Nažîmâ
Bir pür leb-i deryâda olan âbile-i mevc

70 (T: 211a, R: 198b, A: 181b) (MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün)
1
Gösterdi fülk-i hûşa yem-i ĥüsn-i yâr mevc
Ebrûlarıyla ħaŧŧ-ı lebi oldı çâr-mevc
2

Yâri görüp kenârda dîdâr seyrine
Baśdı biri birini olup bî-ķarâr mevc

3

Rûyında âhım eyledi pür-pîç o kâkülini
Deryâda žâhir itdi yine rûzgâr mevc

4

Virmez śafâ-yı ĥüsni ħaŧ-ı laǾli źevķini
Biñ kerre olsa lüccede gevher-niŝâr mevc

5

Dil seyr-i ĥüsn iderken esîr oldı zülfine
Ġarķ-âbesin muķaddem ider der-kenâr mevc

6

Emvâc-i baĥr-i Ǿaşķ idi sînemde üstüħân
Deryâ-yı ĥüsn eylemedi âşikâr mevc

7

Bir gün dem-i ĥaśâd gelür urmaz ey Nažîm
Bâd-ı fenâ ile bu kühen kişt-zâr mevc

Ĥarfü'l-Ĥâ
71 (T: 22a, H: 22b, R: 22a, A: 91b) (FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün)
1
Ey olan naśś-ı kerîm ile vücûdı memdûĥ
Cism-i pâki gül-i şâdâb-ter-i gülşen-i rûĥ
2

Ķâmetiñ fikri güşâyişde erbâb-ı ķulûb
Ey ħırâm-ı Ǿalemî bâǾiŝ-i śad-fetĥ ü fütûĥ

3

Ħüsrev-i her dü-serâsın ki seniñ-çün itmiş
ŚunǾ-ı miǾmâr-ı ezel kevn ü mekânı maŧrûĥ

4

Sâġar-ı mihriñe mestân-ı Ħudâ ħasret-keş
Bâde-i Ǿaşķıña leb-teşne dil ü cân-ı naśûĥ

5

Dürdî-i bâde-i derdiñ dile śahbâ-yı neşâŧ
Kâse-i bezm-i ġamıñ cânım içün câm-ı śabûĥ

6

Rûz u şeb źikr-i lisândır baña vaśf-ı źâtıñ
Midĥatiñ vird-i zebândır baña her şâm u subûĥ

7

Cûy-bâr-ı himemiñ ķaŧresidir baĥr-i muĥîŧ
Âfitâb-ı keremiñ źerresidir pertev-i yûĥ
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8

Fülk-rân-ı yem-i Ǿirfân o peyembersin kim
Kef-i ĥüsn baĥr-i kemâliñde seniñ keştî-i Nûĥ

9

Saña ķaldı işi bî-çâre Nažîm-i zârıñ
Rûy-ı ümmîdine eyle der-i luŧfuñ meftûĥ

72 (T: 211a, H: 151a, R: 198b, A: 91b) (MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün)
1
Ey nûr-ı źâtı mihr-i münîr-i cihân-ı rûĥ
Berķ-ı cebîn-i pâki meh-i âsumân-ı rûĥ
2

Cism-i laŧîf ü nâzüki cân ile tevǿemân
Ŧûbâ-yı ķaddi serv-i revân-ı cinân-ı rûĥ

3

Levĥ-i ŝenâ vü midĥati taǾvîź-i cân u dil
Zîr-i livâ-yı şefķati dâru'l-emân-ı rûĥ

4

Dûş-ı mübârekinde o gîsû-yı Ǿanberîn
Olmuş o server-i rusülüñ sâyebân-ı rûĥ

5

Ey ķuŧb-ı çarħ-ı Ǿâŧıfet olsa Ǿaceb midir
Vâlâ Ǿulüvv-i rifǾat ü şânıñla şân-ı rûĥ

6

Olsun fedâ yoluñda cihân ü cihâniyân
Ey ħâk-i pâyi cevher-i terkîb-i cân-ı rûĥ

7

Źât-ı şerîfiñ olmasa maĥfil-ŧırâz-ı ķurb
Olmazdı şâħ-ı Sidre vü Ŧûbâ-mekân-ı rûĥ

8

Ger itmeseydi nâme-i ħilķatiñ meded
Bulmazdı böyle neşv ü nemâ bûstân-ı rûĥ

9

Olsun delîl rehber-i Ǿafv u şefâǾatiñ
Şehr-i beķâya Ǿazm idecek kârvân-ı rûĥ

10

Eyle Nažîm-i Ǿâciziñ ey menbaǾ-ı nevâl
Nefs-i gürisne-çeşmini mihmân-ı ħân-ı rûĥ

73 (T: 211b, H: 151a, R: 199a, A: 181b)
(MüfteǾilün FâǾilün MüfteǾilün FâǾilün)
1
Virdi seĥer zîb ü fer taħtına sulŧân-ı śubĥ
Zîr-i nigîn eyledi dehri Süleymân-ı śubĥ
2

Gevher-i ħurşîde baķ ħâme-i zerrîn ile
Yazdı felek mihrine bende-i fermân-ı śubĥ

3

Reng-i şafaķla müdâm olsa nola tâb-dâr
Ħûn ile perverdedir lâle-i bostân-ı śubĥ
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4

DaǾvetiñe ey perî var ise âmâdedir
Yaķdı buħûr-ı şebi micmere-gerdân-ı śubĥ

5

ŞaǾşaǾa žann eyleme dökdi yükin fülk-i mihr
Oldı telâŧum-pezîr ķulzüm-i Ǿummân-ı śubĥ

6

Pençe-i ħurşîd ile dönse nola germ olup
Meclis-i eflâkde câm-ı dıraħşân-ı śubĥ

7

Yâsemenî câmesin geydi seĥer ey Nažîm
Oldı yine âfitâb gûy-ı girîbân-ı śubĥ

74 (T: 211b, H: 151a, R: 199a, A: 182a) (MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün)
1
Olsa ne deñli müşkil olur her kitâb şerĥ
Olmaz derûn-ı dilde olan ıżŧırâb şerĥ
2

Sînemde şerĥalarla saña Ǿarż-ı ĥâl idüp
Râz-ı derûnımı ideyim bâb bâb şerĥ

3

Yap ħâŧır-ı ĥazînimi cânâ ŝevâba gir
Olmaz göñül yapılmada olan ŝevâb şerĥ

4

Yazmış ħaŧıñ kenâr-ı ġubâr ile eylemiş
Metn-i metîn-i ĥüsnüñi pür-intiħâb şerĥ

5

Her bir nigehde mesǿele-i fenn-i Ǿişveyi
Eyler Nažîm'i o dilber-i ĥâžır-cevâb şerĥ

75 (T: 211b, H: 151b, R: 199a, A: 182a) (FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün)
1
Tâb-ı ĥüsnüñle döner şekl-i gül-i âle ķadeĥ
ǾAks-i ħâliñle olur dâġ-ı dil-i lâle ķadeĥ
2

Şevķ-i ebrû vü cebîniñle seniñ ey meh-i ĥüsn
Geh hilâl oldı gehî bedr ü gehî hâle ķadeĥ

3

İtdi her ķaŧresini aħker-i dâġ-ı dil ġam
Germî-i meyle olup âteş-i seyyâle ķadeĥ

4

Ħırmen-i cân u dile olmadadır berķ-efgen
Tâb-ı śahbâdan olup şuǾle-i cevvâle ķadeĥ

5

Meclis-i Cem'de olan demleri ĥasretle añup
Dem-be-dem itmededir rîziş-i pergâle ķadeĥ

6

Döndi pîrâye-i berg-i gül ile meclisde
Penbe-i dâġ ile pür sîne-i abdâla ķadeĥ
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7

Devr-i sâġarda ĥabâb añlama tâb-ı meyden
Lebini eyledi ârâyiş-i tebħâle ķadeĥ

8

Dili maĥv eyledi ħurşîd-i tecellâ-yı cemâl
Nice ŧâķat ide böyle mey-i ķattâle ķadeĥ

9

Bezm-i śahbâda idüp girye-i mestâne Nažîm
Oldı sâķîniñ elinde gül-i pür-jâle ķadeĥ

Ĥarfü'l-Ħâ
76 (T: 22b, H: 23a, R: 22b, A: 92a) (FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
Yâ Resûlallâh Ǿaceb mi dönse fermânıñla çarħ
RifǾat-i şân buldı ĥaķķâ rifǾat-i şânıñla çarħ
2

Cebhe vü rûyuñ görelden rûz u şeb pür-şevķdir
Mâh-ı tâbânıñla ħurşîd-i dıraħşânıñla çarħ

3

Mihr ü mâh-ı nev degil ķâniǾolup bulmuş ġınâ
Her seĥer bir ķurś her şeb bir dilim nânıñla çarħ

4

Çihresinde rû-nümâ reng-i şafaķ śubĥ u mesâ
Ħacletinden oldı şerm-âlûd iĥsânıñla çarħ

5

Ķadr ü Ǿîd olmaķdadır rûz u şebi dâǿim olup
Şâm-ı İsrâ'da müşerref bûs-ı dâmânıñla çarħ

6

ǾArş ü kürs ü sidreyi ŧayy itdi evvel ħaŧvede
Pür tezelzüldür Burâķ-ı berķ-cevlânıñla çarħ

7

Kevni doldurdı nevâ-yı naǾt-ı źâtıñla Nažîm
Vecde geldi nâle-i murġ-ı ħoş-elhânıñla çarħ

77 (T: 212a, H: 151b, R: 199b, A: 91b) (FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün)
1
Ey nihâl-i ķadi Sidre-ŝemer ü Ŧûbâ-şâħ
Ķurb-ı Ĥaķ źâtıña maħśûś u müsellem bir kâħ
2

Mîhmân-ı ser-i ħân-ı niǾamıñ cân-ı rusül
Ey tenûr-ı keremiñde dem-i ǾÎsî neffâħ

3

Enbiyâ süfre-i inǾâmıña maħśûś ŧufeyl
Maŧbaħ-ı cûduña ervâĥ-ı muķaddes ŧabbâħ

4

Düşmen-i dîne Süleymân-ı sipeh rezmiñde
Dîde-i mûr-śıfat teng ola meydân-ı ferâħ

5

Śadme-i tevsen-i ķahrıñla olur rûz-ı meśâf
Mülk-i maǾmûre-i ceyş-i ħuśamâ vâdî-i lâħ
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6

Nola her ĥamlede virseñ śaf-ı aǾdâya şek
Ey miyân-ı sipeh-i Ǿazmiñe tevfîķ dü-şâħ

7

Evvelîn saŧrını taĥrîr idemez maĥşere dek
ǾAķl-ı kül menķabetiñ itse eger istinsâħ

8

Güher-i silk-i ķabûlüñ dil-i aśĥâb-ı śalâĥ
Gûy-ı çevgânî-i reddiñ ser-i erbâb-ı besâħ

9

Ķabża dutduķça kemân-dâr-ı sihâm-ı ġażabıñ
Nâvek-i ķahr ile olsun dil-i düşmen sûrâħ

10

ǾÎd-i ađĥâ-yı ser-i kûyuñla ey faħr-i cihân
Ola ķurbân dil ü cân-ı Nažîm-i güstâħ

78 (T: 212a, H: 152a, R: 199b, A: 182a) (MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün)
1
ǾAķlım daġıtdı sînesini çâk idüp o şûħ
Dîvâne eyledi beni idrâk idüp o şûħ
2

ǾUşşâķa śavm-ı Ǿaşķını farż eylemiş tamâm
İfŧâr-ı bûs-ı laǾlini imsâk idüp o şûħ

3

Śanma ruħında kâküli almış kemend yine
Naħcîr-i ĥüsni beste-i fitrâk idüp o şûħ

4

Çekmiş nigâhı ķaśd-ı dil ü câna ħançerin
Çeşmin siyâh-mest ü ġażab-nâk idüp o şûħ

5

Virmiş henûz âteş-i mihriyle sûz u tâb
Ħurşîd-i dâġ-ı sîne-i eflâk idüp o şûħ

6

Śad-el-amân ki eyledi pâ-mâl-i esb-i nâz
Ben nâ-tüvânı da yolına ħâk idüp o şûħ

7

Yektâ-süvâr-ı Ǿarśa-i nažm itmiş ey Nažîm
Vaśf-ı ruħında ŧabǾımı çâlâk idüp o şûħ

79 (T: 212b, H: 152a, R: 200a, A: 182b) (MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün)
1
Ruħ ŧurre laǾl-i yâr sefîd ü siyâh ü sürħ
Ĥaķķâ ki yâdigâr sefîd ü siyâh ü sürħ
2

Rûyında ħâline ĥad-i gül-fâmına fedâ
ǾÂlemde her ne var sefîd ü siyâh ü sürħ

3

Hem-reng-i Ǿârıż u ħaŧ u ruħsârı olmasa
Bulmazdı iǾtibâr sefîd ü siyâh ü sürħ
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4

Levĥ-i ķażâda naķş-ı beşer kilk-i śunǾ ile
Olmaķda âşikâr sefîd ü siyâh ü sürħ

5

Śubĥ u mesâ şafaķla idüp âsumânı zeyn
Naķş itdi Kird-gâr sefîd ü siyâh ü sürħ

6

Rîş-i sefîd ü rûy-ı siyeh sürħî-i ĥicâb
Hep itdik iħtiyâr sefîd ü siyâh ü sürħ

7

Baķ yâsemenle sâye-i serv ü güle Nažîm
Oldı şükûfe-zâr sefîd ü siyâh ü sürħ

80 (T: 212b, H: 152a, R: 200a, A: 182b) (MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün)
1
Sensiz demâġ-ı câna olur şehd-i nâb telħ
Hecr-i lebiñle olsa Ǿaceb mi şarâb telħ
2

Nûş-ı sirişk-i dîde ider teşnegân-ı Ǿaşķ
Ġam çeşme-sârıdır ne Ǿaceb olsa âb telħ

3

Şekker lebiñ ħayâl idüp ey mâh śubĥa dek
Ĥayretle oldı dîde-i giryâna ħâb telħ

4

Âlûde-i tebessüm-i nâz ile her sözüñ
Şîrîn suǿâl-i Ǿâşıķa virme cevâb telħ

5

İtmiş ħarâb telħî-i hecriñ Nažîm'i ĥayf
Śun ķand-i laǾliñi aña olsun ħarâb telħ

Ĥarfü'd-Dâl
81 (T: 22b, H: 23a, R: 22b, A: 92a) (MefǾûlü MefâǾîlü MefâǾîlü FeǾûlün)
1
Dil şîfte-i sünbül-i gîsû-yı Muĥammed
Cân bülbül-i şeydâ-yı gül-i rûy-ı Muĥammed
2

Ervâĥ-ı ķudüs kuĥl-i dü-çeşm eyleye tâ ĥaşr
Bir dil ki ola ħâk-i ser-i kûy-i Muĥammed

3

Ĥaķķâ ki nihâl-i emel-i ravża-i cândır
Çeşmimde ħayâl-i ķad-i dil-cûy-ı Muĥammed

4

Gün gibi seri cây-geh-i çarħa irişdi
Çevgân-ı ġamında dil olup gûy-i Muĥammed

5

Mihriñ ruħı zerd oldı hilâl eyledi mâhı
Ĥasret-keşî-i Ǿârıż u ebrû-yı Muĥammed

6

Ķaldım reh-i ŧârik-i maǾâśîde meger kim
Tevfîķ ola bedreķa-i sûy-ı Muĥammed
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7

Śad-şükr ki bîçâre Nažîm'i kerem-i Ĥaķ
İtmiş dil ü cânıyla ŝenâ-gû-yı Muĥammed

82 (T: 213a, H: 152b, R: 200a, A: 92a) (FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
Yâ nebî ser-der-hevâ-yı ŧabǾ-ı dûn oldum meded
Pây-mâl-i nefs-i bed-râm u ĥarûn oldum meded
2

Nûş-dârû-yı şefâǾatle Ǿilâc eyle baña
Mübtelâ-yı renc-i Ǿiśyânım zebûn oldum meded

3

Mekteb-i ŧâǾatde ķıl ŧıfl-ı îcâd-ı śavâb
Maĥfil-i sehv ü ħaŧâda źû-fünûn oldum meded

4

Selb-i Ǿaķl itdim uyup râh-ı ħaŧâda göñlüme
Âh kim âvâre-i deşt-i cünûn oldum meded

5

Tünd-bâd-ı maǾśiyet itdi vücûdum ħâk-sâr
Bîd-i Mecnûn-veş dirîġâ ser-nigûn oldum meded

6

Dil-siyâh itdi yaķup nâr-ı maǾâśî baġrımı
Lâle-veş âzürde-i dâġ-ı derûn oldum meded

7

Rûyımı sû-i Ǿamel zerd itdi nîlûfer gibi
Eşk-i âl-i dem-be-demle ġarķ-ı ħûn oldum meded

8

Eyledi göñlüm hevâ sîmâb-veş pür ıżŧırâb
Cürm-i pey-der-peyle bî-śabr u sükûn oldum meded

9

Kûrî-i ġaflet düşürdi laġziş-i Ǿiśyân ile
Nefse uydum çâhî-i mekr ü füsûn oldum meded

10

ŦâǾat-i Ĥaķ'da tehî-destim Nažîm-i zâr-veş
Yâ Resûlallâh giriftâr-ı düyûn oldum meded

83 (T: 213a, H: 152b, R: 200b, A: 182b)
(MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün)
1
Çekilmiş Ǿarşa burc-ı evliyâdır ĥalķa-i tevĥîd
Ĥiśâr-ı râĥat-ı şâh u gedâdır ĥalķa-i tevĥîd
2

Nola erbâbınıñ ŧûfân-ı eşki şuǾle-ħîz olsa
Tenûr-ı ħânümân-sûz-ı riyâdır ĥalķa-i tevĥîd

3

İmâme mürşid-i kâmildir anda rişte târ-ı feyż
Kerâmet sübĥası dirsem revâdır ĥalķa-i tevĥîd

4

Fenâfillâh olup terk-i sivâdır fetĥiniñ şarŧı
Ŧılısm-ı ism-i źâta ejdehâdır ĥalķa-i tevĥîd
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5

Müdâm ehl-i şühûduñ gösterir timŝâl-i maķśûduñ
ǾAceb âyîne-i Ǿâlem-nümâdır ĥalķa-i tevĥîd

6

Nola çoķ śu götürse mâcerâ-yı dîde-i Ǿuşşâķ
Ki göz yaşıyla gerdân âsiyâdır ĥalķa-i tevĥîd

7

ǾAceb mi itseler cân ile Ǿarż-ı gerden-i teslîm
Mürîd ü mürşide ŧavķ-ı rıżâdır ĥalķa-i tevĥîd

8

Sezâdır mihr ü mâhı eylese źerrât-veş raķśân
Sipihr-i Ǿaşķ-ı pâk-i kibriyâdır ĥalķa-i tevĥîd

9

Leb-â-lebdir tecellâ-yı cemâl-i feyż-i Bârî'den
Riyâż-ı vaĥdete ĥavż-ı Ħudâ'dır ĥalķa-i tevĥîd

10

Meşâm-ı bülbül-i cân ü dili itmekdedir bûyâ
Gül-i śad-berg-i gülzâr-ı śafâdır ĥalķa-i tevĥîd

11

İder dâġ-ı nihânın âşikâr baġrı yanıķlar
Meger kim lâle-i bâġ-ı fenâdır ĥalķa-i tevĥîd

12

Nola zîr-i nigîni olsa vaĥş u ŧayr u ins ü cân
Süleymân mühridir dinse sezâdır ĥalķa-i tevĥîd

13

Simâŧ-ı bî-dirîġından Nažîmâ ĥiśśe-dârız hep
Zamân-ı ĥaşre dek ħân-ı śalâdır ĥalķa-i tevĥîd

84 (T: 213b, H: 153a, R: 201a, A: 183a) (FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
Oldı râh-ı Ǿaşķda biñ ķâfile-i dil nâ-bedîd
Olmada gitdikçe śad-feryâd menzil nâ-bedîd
2

Gösterüp ruħsârını kâküllerin itdi nihân
Fülk-i dil ķaldı miyân-ı yemde sâĥil nâ-bedîd

3

Dil şehîd-i ġamze-i ħûn-rîz iken her vech ile
Baķsañ ammâ küşte nâ-peydâ vü ķâtil nâ-bedîd

4

Hem içer ħûn-ı dili sînemde ġamze hem yine
Câm yoķ mey-ħâne yoķ ol mest-i ķanzil nâ-bedîd

5

Ħaŧŧ u ħâl ü zülfe tezyîn-i ruħsâr eylemiş
ǾÂlemi sâĥir pür itmiş çâh-ı Bâbil nâ-bedîd

6

Mekteb-i Ǿaşķıñda kim alsun şehâdet dersini
Ŧıfl-ı dil nâ-müstaǾid şâkird-i ķâbil nâ-bedîd

7

Vech-i yâr olsa nola nežžâre-gâhı ey Nažîm
Çeşm-i dilden olmaz ol şekl ü şemâǿil nâ-bedîd
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85 (T: 213b, H: 153a, R: 201a, A: 183a) (FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
Ķurdı bâġ-ı dehre bezmin sâķiyâ nev-rûz u Ǿîd
Vaķtidir eylerse rindâna śalâ nev-rûz u Ǿîd
2

Meclis-i gül-zâr-ı Ǿâlemde hem-âġûş oldılar
ǾÂşıķ u maǾşûķa döndi gûyiyâ nev-rûz u Ǿîd

3

Âdeme dünyâyı İskender gibi seyr itdirir
Oldılar âyîne-i Ǿâlem-nümâ nev-rûz u Ǿîd

4

İki ĥasret-keş yine şimdi mülâķî oldılar
Eylesün birbiriyle merĥabâ nev-rûz u Ǿîd

5

Tâze tertîb itdiler cemǾiyyet-i ezhâr içün
Gülsitâna meclis-i Ǿayş u śafâ nev-rûz u Ǿîd

6

Var ise gülzârı teşrîf eyledi şâh-ı bahâr
Her nihâle virdi bir sebzîn ķabâ nev-rûz u Ǿîd

7

ǾÎd ü nevrûz eylediñ bâġ-ı süħanda ey Nažîm
Olsa lâyıķ bu zemîn-i dil-güşâ nev-rûz u Ǿîd

86 (T: 214a, H: 153b, R: 201a, A: 183a)
(MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün)
1
Gül-i emelde bitürse bahâr bâġ-ı ümîd
Zükâm-ı yeǿs ile leb-rîzdir demâġ-ı ümîd
2

Olursa üstüne mînâ-yı çarħ eger ser-pûş
Bu rûzgârda yanmaz yine çerâġ-ı ümîd

3

Müdâm neşvesi maĥż-ı ħumâr-ı ĥasretdir
Şarâb-ı yeǿs ile ser-şârdır ayâġ-ı ümîd

4

ǾAceb ne gün olurum źevķ u şevķ ile yâ Rab
Muķîm-i gûşe-i kâşâne-i ferâġ-ı ümîd

5

Nažîm durma fetîl eyle rişte-i ŧalebi
Ser-i emel yine oldı sezâ-yı dâġ-ı ümîd

87 (T: 214a, R: 201b, A: 183b) (FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
Yâr-i ser-keş Ǿâşıķ-ı dil-dâdeyim yâ Rab meded
Ne esîrim belli ne âzâdeyim yâ Rab meded
2

Pür sevâd-ı zülf-i ħaŧŧ u ħâldir levĥ-i dilim
Ġayrden gerçi derûnı sâdeyim yâ Rab meded

3

Pây-mâl itdi beni bir şeh-süvâr-ı mülk-i nâz
Dest-gîr ol Ǿâciz ü üftâdeyim yâ Rab meded
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4

Cebhe-i cân-âşinâ-yı ħâk-i ķuy-ı yârdır
Dem-be-dem bîgâne-i seccâdeyim yâ Rab meded

5

Gâh mest ü gâh hüşyârım Nažîm-âsâ velî
Luŧfuña her ĥâl ile âmâdeyim yâ Rab meded

88 (T: 214a, R: 201b, A: 183b) (FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün)
1
Rûy-ı śâfıñ baña mirǿât-i śafâdır Aĥmed
Ħâk-i pâyiñ gözüme kuĥl-i cilâdır Aĥmed
2

Nola miĥrâb-ı niyâz-ı dil ü cân olsa henûz
KaǾbe-i ĥüsne ķaşıñ ķıble-nümâdır Aĥmed

3

Tîr-i müjgân ile baġrım deler ol çeşm-i kebûd
Baña gökden ne belâdır ne ķażâdır Aĥmed

4

Eşk-i âlim dökülür şimdi velî ruħlarıña
Śonra gül-gûne-zen-i şerm ü ĥayâdır Aĥmed

5

Seng-i cevr ile ħarâb eyleme burc-ı bedenim
Baña bu gün yarın elbette sañadır Aĥmed

6

Aġladup alma ĥaźer âh-ı derûnum śanma
Naķd-i ħûn-âb-ı ciger bâd-hevâdır Aĥmed

7

Bâde-i Ǿaşķıñ ile câm-ı dil-i śâf-ı Nažîm
Ne ķadar ŧolsa da bî-reng ü riyâdır Aĥmed

89 (T: 214b, H: 153b, R: 201b, A: 183b)
(MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün)
1
Cihânda olmayayım şâd her çi bâd-âbâd
Ġamıñla tek olayım yâd her çi bâd-âbâd
2

Hücûm-ı leşker-i nâzıñ ħarâba virmişdir
Göñül ķo olmasun âbâd her çi bâd-âbâd

3

Şikâr-gâhına Ǿaşķıñ dili revân itdim
Ya śayd ola ya śayyâd her çi bâd-âbâd

4

O serv-ķâmetiñ ol bende-i hevâ-dârı
Dilerse itmesün âzâd her çi bâd-âbâd

5

Maĥallidir o şeh-i ĥüsne Ǿarż-ı ĥâliñi śun
Ya dâd ide ya bî-dâd her çi bâd-âbâd

6

Zemîn-i ħâhişe ek toħm-ı saǾyi ħırmen-i kâm
Ola yâd olmaya ber-bâd her çi bâd-âbâd
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7

Nažîm nâm-ı bülendiñ cihânda yâd olsun
Hünerde sen de ķo bir ad her çi bâd-âbâd

Ĥarfü'ź-Źâ
90 (T: 23a, H: 23a, R: 23a, A: 93a) (FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
Ey dil-i Ǿuşşâķa derd-i Ǿaşķı dermândan leźîź
Telħî-i câm-ı helâki şerbet-i cândan leźîź
2

Ħıżr'a hem-râh olsam olmam ŧâlib-i mâǿü'l-ĥayât
Ey źülâl-i câm-ı feyżi âb-ı ĥayvândan leźîź

3

Bir gedâ-yı kûyına ol şâh-ı levlâk-efseriñ
Ħıdmet-i dergâhı śad-mülk-i Süleymân'dan leźîź

4

Ârzû itsem nola dergâhına rû-mâl içün
ǾÂşıķa olsun mı źevķ-i vaśl-ı cânândan leźîź

5

Ümmetin ħân-ı şefâǾatle nola sîr eylese
Leźźet olmaz münǾime ikrâm-ı mihmândan leźîź

6

İsterim Ǿaşķında rûĥum nefsimi pây-mâl ide
Yoķdur el-ĥaķ intiķâm-ı ħaśm-ı nâdândan leźîź

7

NaǾtını resm eyleyüp ħâmem edâ eyler Nažîm
Bülbüle gül ŧûŧiye şekker baña andan leźîź

91 (T: 214b, H: 153b, R: 202a, A: 92b) (FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün)
1
Ey ġam-ı Ǿaşķı baña vuślat-ı cânândan eleźź
Dürdî-i derdi meźâķ-ı dile dermândan eleźź
2

Rûĥ-ı Îsâ'ya gelür cürǾa-i câm-ı mihri
O şehiñ çeşme-i ħurşîd-i dıraħşânından eleźź

3

Nola şâd itse şefâǾatle Ǿuśât-ı ümemi
MünǾime olmaz imiş Ǿizzet ü ikrâmdan eleźź

4

Ne Ǿaceb mažhar-ı cûd itse gedâsın ol şâh
Leźźet olsın mı kerîm olana iĥsândan eleźź

5

Dil-i pür-sûzımı bir nuŧķ ile sîr-âb eyle
Ey zülâl-i lebi śad-çeşme-i ĥayvândan eleźź

6

Ħaste-i Ǿaşķına ey ħâźıķ-ı cân-ı ümmet
Câm-ı zehr-âb-ı ġamıñ şerbet-i Loķmân'dan eleźź

7

ǾÂşıķa eşk-i teri ĥasret-i kûyuñla gelür
Selsebîl-i çemen-i ravża-i rıđvândan eleźź
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8

Ħıdmet-i ħâk-i deriñ ey dü-cihân sulŧânı
Bendeñe salŧanat-ı mülk-i Süleymân'dan eleźź

9

ǾÎd-i ađĥâ-yı ser-i kûyuña ķurbân olayım
Baña ölmek yoluña çâşnî-i cândan eleźź

10

Ravża-i kûyuña müştâķ Nažîm-i zârım
Zâhide gülşen-i Firdevs bana andan eleźź

92 (T: 215a, H: 154a, R: 202a, A: 183b)
(MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün)
1
Nola gelürse o lebden baña Ǿitâb leźîź
Meźâķ-ı meste gelür telħî-i şarâb leźîź
2

Görüp cemâlini dil zîr-i ŧurreden geçdi
Olur śabâĥ ķarîb olsa źevķ-i ħâb leźîź

3

Nigâhı ħûn-ı dilim içdi baġrım eyledi çâk
Şarâb-ı nâb ile olsa nola kebâb leźîź

4

Gelen zebânıma hep vaśf-ı laǾlidir ne Ǿaceb
Olursa ŧûŧî-i gûyâya şehd-i nâb leźîź

5

Nažîm-i bî-dile düşnâm-ı telħ iderse de yâr
Yine gelür o dehenden çıķan cevâb leźîź

Ĥarfü'r-Râ
93 (T: 23a, H: 23b, R: 23a, A: 93a)
(MüstefǾilün MüstefǾilün MüstefǾilün MüstefǾilün)
1
Ey nûr-ı ĥüsnüñden müdâm ħurşîd-i enver şerm-sâr
Vey berķ-i mihriñle tamâm mâh-ı münevver dâġ-dâr
2

Bezmiñde ħurşîd ü ķamer pür-müşg ü Ǿanber sîm ü zer
Gûyâ dü-micmerdir döner sûzân olup leyl ü nehâr

3

Ey gevher-i ķudret-śadef baĥr-i muĥîŧ-i men Ǿaref
Buldı vücûduñla şeref nüh-şeh-nişîn-i zer-nigâr

4

Ey ħüsrev-i ħayl-i rusül ħâdim deriñde Ǿaķl-ı kül
Vaśf-ı gül-i rûyuñ göñül bülbül gibi itsün hezâr

5

Ey aśl-ı ferǾ-i âb u gil sûz-ı ġamıñla cân u dil
Yansun yaķılsun muttaśıl ser-germ olup pervâne-vâr

6

Ey pâdişâh-ı nâm-ver faħr-i rusül ħayrü'l-beşer
Sevdâñ ile şems ü ķamer zerd ü nizâr ü bî-ķarâr
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7

Ey mefħar-i kevn ü mekân maĥkûm-ı emriñ ins ü cân
Zîr-i nigîniñdir cihân żâtıñdır eflâke medâr

8

Ey ħüsrev-i Ǿizzet-ĥarem vaśfıñ yolında dem-be-dem
Śarrâf-ı ŧabǾım her ķadem itsün zer-i nažmıñ niŝâr

9

Źikrim cenâb-ı ĥażretiñ fikrim deriñde ħıdmetiñ
Göñlümde sûz-ı ĥasretiñ cânımda nâr-ı intižâr

10

Eyle ķabûl âŝârımı maǾźûr dut güftârımı
Ķıl sâġar-ı eşǾârımı lebrîz-i nûr-ı iǾtibâr

11

Olsun Nažîm'iñden müdâm saña taĥiyyât u selâm
Silk-i ķabûlüñde nižâm bulsun bu dürr-i şâh-vâr

94 (T: 215a, H: 154a, R: 202a, A: 93a) (MefǾûlü MefâǾîlü MefâǾîlü FeǾûlün)
1
Ey źât-ı kerem-güsteri ser-tâ-be-ķadem nûr
Dil-sûħte-i ĥasretiñe nâr-ı elem nûr
2

Virmiş o dü-gîsû ķad-i mümtâzıña revnaķ
Olmuş ezelî şuķķaları nûr u Ǿalem nûr

3

Olsa nola ey faħr-i cihân dîde-i câna
Ħâk-i deriñe ĥasret iken kuĥl-i Ǿadem nûr

4

Leb-rîzdir envâr-ı tecellâ ile olmuş
Ħâk-i deriñ âmîħte-i nûr o ĥarem nûr

5

Tâ rûz-ı ĥaşr meşǾale-i şerǾ-i şerîfiñ
AǾdân ile aĥbâbıña hem nâr ola hem nûr

6

Envâr-ı vücûduñla ĥudûŝ oldı münevver
Ey neyyir-i źâtıyla ser-â-pây-ı ķadem nûr

7

Evśâf-ı cemîliñ yazan erbâb-ı kemâliñ
Destinde olur levĥ ü ķalem nûr u raķam nûr

8

Tiryâķ-ı viśâliñ ŧalebinde ola ĥaķķâ
Zehr-âbe-keşân-ı ġamıña kâse-i sem nûr

9

Hengâm-ı firâķıñda ħayâl itse cemâliñ
Her dîde-i giryâna olur ķaŧre-i nem nûr

10

Vâśıl olıcaķ dergehiñe cânı Nažîm'iñ
Ĥaķ eyleye raĥmetle maķâmın umaram nûr
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95 (T: 215b, H: 154b, R: 202b, A: 184a)
(FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
Ĥarf-i śavt olmaz lisân-ı ĥâl ile taķrîr olur
Âyet-i Ǿaşķ u maĥabbet bî-zebân tefsîr olur
2

Ġonca-veş dil-ħûn olup yek-reng-i Ǿaşķ olsaķ nola
Reng-i rûyı sâġarıñ śahbâyıla taġyîr olur

3

Dil-ħarâb-ı Ǿaşķ miǾmâr-ı ħıred itmez ķabûl
Śanma vîrân-ı maĥabbet ķâbil-i taǾmîr olur

4

Sendedir göñlüm diyü cânânı dil-gîr eyleme
Şeh-süvârân-ı melâĥat mâǿil-i naħcîr olur

5

Ķande baķsañ śûret-i cânâna eylersiñ nigâh
Perde-i çeşmiñde Ǿaks-i yâr kim taśvîr olur

6

Zülfünüñ dîvâne-gân-ı Ǿaşķa ol Leylî-veşiñ
Her ħamı ŧavķ-ı cünûn her târı bir zencîr olur

7

Dîde-i müştâķa teşrîf eyledikçe Ǿaks-i yâr
Baħtı gör kim her müjem bir ħâr-ı dâmen-gîr olur

8

Zevķ-i bâķîdir demâġ-ı dilde rûz-ı ĥaşre dek
Leźźet-i ħâb-ı şeb-i vuślat nice taǾbîr olur

9

Cevr ile ķaddin kemân itme ĥaźer ey seng-dil
Nâle-i mažlûmdan kim tîr-i cân-teǿŝîr olur

10

KaǾbe-i maķśûdı evvel ħaŧvede eyler ŧavâf
Reh-nümâ-yı ķâśıd-ı tedbîr kim taķdîr olur

11

Ey Nažîm âh-ı dil-i Ǿâşıķ olınca kâr-ger
Berķ-ı cân-sûz-ı eŝer hep cevher-i şemşîr olur

96 (T: 215b, H: 154b, R: 203a, A: 184a) (FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
Tâb-ı mihriñle o kim rûşen-żamîr-i Ǿaşķ olur
Nûr-baħş-ı cebhe-i mihr-i münîr-i Ǿaşķ olur
2

Ġamzeden ħavf itmeyüp câm-ı lebiñ nûş eylese
Bir dil-i bî-tâb mest-i şîr-gîr-i Ǿaşķ olur

3

Olsa dûşında revâ şâyeste zencîr-i cünûn
Ħân-ķâh-ı fürķatinde ol ki pîr-i Ǿaşķ olur

4

Derdî-i mihr-i ruħuñla girye vü âh eylesem
Âsumân-ı ĥasrete ebr-i maŧîr-i Ǿaşķ olur
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5

Nâlesin şemǾ-i ĥaķîķatle iderse istimâǾ
ǾÂşıķa śît-i ceres śavt-ı nefîr-i Ǿaşķ olur

6

Gûy-ı ser-gerdân olan çevgân-ı mihr-i yâr ile
Neyyir-i raħşân gibi gerdûn-mesîr-i Ǿaşķ olur

7

Bir cemâl-i bâ-kemâle nâžırız kim ey Nažîm
Zülfini görse dil-i ĥavrâ esîr-i Ǿaşķ olur

97 (T: 216a, H: 155a, R: 203a, A: 184a) (FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
ǾAnberîn ħâl-i siyeh kim zînet-i ruħsâr olur
Ĥâl dâne dâne dâm u dâm zülf-i yâr olur
2

Zaħm-ı tîġ-ı ġamzeden olduķça sînem çâk-dâr
Zaħm ġonca ġonca gül gül zîver-i destâr olur

3

Bûy-ı zülf-i çîn çînin duysa âhû-yı Ħuten
Bûy müşg ü müşg nâfe nâfe Ǿanber-bâr olur

4

Çeşm-i mesti nâz ile itdikçe ķaśd-ı cân u dil
Nâz Ǿişve Ǿişve ġamze ġamze ħançer-dâr olur

5

Derd-i Ǿaşķıyla ser-â-ser naǾl kessem sîneme
NaǾl dâġ u dâġ lâle lâle pür-efgâr olur

6

Ķaŧre-rîz olduķça çeşm-i ħûn-feşânım pâyına
Ķaŧre seyl ü seyl baĥr u baĥr ŧûfân-zâr olur

7

Râz-ı laǾlin eylesem taĥrîk yâriñ ey Nažîm
Râz levĥ u levĥ dil dil maĥzen-i esrâr olur

98 (T: 216a, H: 155a, R: 203a, A: 184b) (FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
Bir göñül kim Ǿaşķ-ı rûĥ-efzâ ile yek-reng olur
Sâġar-ı billûrdur śahbâ ile yek-reng olur
2

Lânesinde eyleyüp cismin ġarîķ-ı ħûn-ı dil
Bülbül-i şeydâ gül-i raǾnâ ile yek-reng olur

3

ǾAşķ bir âyînedir kim anda Ǿaksiñ seyr iden
Her nažarda śûret ü maǾnâ ile yek-reng olur

4

Sûz-ı Ǿaşķ ile yanup pervâne-i cân u dilim
Dem-be-dem ol şemǾ-i bezm-ârâ ile yek-reng olur

5

Fürķatinde ol dür-i yektâ-yı ĥüsnüñ aġlasam
Ser-be-ser rûy-ı zemîn deryâ ile yek-reng olur
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6

Gûşe-i mey-ħânede bilmem ne ĥâletdir bu kim
Gelse zâhid rind-i bî-pervâ ile yek-reng olur

7

Farķ olunmaz maĥşer-i Ǿaşķ u maĥabbetde Nažîm
Śûret-i ĥâl-i meges Ǿanķâ ile yek-reng olur

99 (T: 216b, H: 155a, R: 203b) (FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
Seyr iden ĥüsn ü cemâl-i bâ-kemâliñ deng olur
Ĥûr-ı cennet śûret-i timŝâliñe nîreng olur
2

Ħande-i nâz eyleseñ mestâne bezm-i bâdede
Ġonca-i Firdevs olursa reşkden dil-teng olur

3

Nîm-ħâb olduķça çeşmiñ ey büt-i deyr-i cemâl
Her nigâhıñ rûĥ-baħş-ı śûret-i Erjeng olur

4

İttiĥâd itse dil-i şeydâ Ǿaceb mi Ǿaşķ ile
Câmı leb-rîz eyleseñ śahbâ ile yek-reng olur

5

Ben fiġân itdikçe žann itme śadâ-yı kûh-sâr
Nâle-i feryâd-ı rûĥ-ı Kûh-ken âheng olur

6

Çarħ bir śâfî-derûnı tek mükedder itmesün
Câm-ı Cem mirǿât-ı İskender'de vaķf-ı reng olur

7

Geçse luŧf-ı Ĥaķ nola Ǿiśyânımızdan ey Nažîm
Keffe-i mîzânı cürmüñ Ǿafv ile hem-seng olur

100 (T: 216b, H: 155b, R: 203b, A: 184b)
(FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
Cûş-ı seyl-i giryeden kim çeşm-i ter girdâb olur
Dâġ-ı sînem ħûn-ı eşkimle dolar girdâb olur
2

Ebr-i eşkim ol dür-i yektâ içün deryâlara
Ķaŧre-bâr-ı ĥasret olsa ser-be-ser girdâb olur

3

Sell-i seyf-i ġamze itse ol meh-i nâ-mihribân
Âsumân deryâ-yı ħûn şems ü ķamer girdâb olur

4

Nergis-i bîmârı yâd ile çemende aġlasam
Gülsitân ġarķ-âb-ı ĥayret lâleler girdâb olur

5

Çeşm-i ter çâh-ı zeneħdânın ħayâl itse Nažîm
Baĥr-i eşk-i ĥasrete girdâb-ber-girdâb olur
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101 (T: 216b, H: 155b, R: 203b, A: 185a)
(FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
Ol dü-çeşm-i mest kim lebrîz-i şekker-ħâb olur
Kişver-i ĥüsn ü bahâda fitneler der-ħâb olur
2

Neşve-i mey nergis-i maħmûrına kâr itmedi
Ħâb-ı nâz ol çeşm-i sâĥirde ne kâfir ħâb olur

3

Naķl-i aĥvâl-i ser-encâmım uyutdı dilberi
Muķteżâ-yı ser-güzeşt ey dil muķarrer ħâb olur

4

Âfitâb-ı śubĥ-ı vuślat doġsa bîdâr itmeye
Ħâb-ı şâm-ı baħtı Ǿuşşâķıñ girân-ter ħâb olur

5

Cây-ı ârâm-ı vücûd olsa nola künc-i Ǿadem
ǾÂķıbet encâm her bîdâr dirler ħâb olur

6

ŦâǾat-i Ĥaķ'dan dili ġafletdir âgâh itmeyen
Reh-revi dûr eyleyen menzilden ekŝer ħâb olur

7

Devlet-i dünyâ-yı dûna dil-firîb olma Nažîm
Dîde-i cân u dile bir gün ser-â-ser ħâb olur

102 (T: 217a, H: 155b, R: 204a, A: 185a)
(MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün)
1
Fihrist-i râz-ı dil ki nice faśl u bâb olur
Her śafĥası muķaddime-i śad-kitâb olur
2

Dûd-ı siyâh-ı âh ki dilden žuhûr ider
Tâ-ĥaşr kuĥl-i bâśıra-i âfitâb olur

3

Bu dil ki derd-i Ǿaşķ ile zerd ü nizâr ola
Bezm-i şeh-i maĥabbete târ-ı rebâb olur

4

Teb-lerze-i maĥabbet ile dil ki ħastedir
Sîmâya ĥaşre dek sebeb-i ıżŧırâb olur

5

Bûy-ı ciger gelürse nola dûd-ı âhdan
Teǿŝîr-i tâb-ı âteş-i dilden kebâb olur

6

Her bir kemîne ķaŧresi elmâsı çâk ider
Dilden o girye dîdeye kim intiħâb olur

7

Fehm eyleyen lisân-ı dili çün-dil-i Nažîm
Her bir suǿâle dil gibi ĥâżır-cevâb olur

480 • Mustafa Sefa Çakır

103 (T: 217a, H: 156a, R: 204a, A: 185a)
(MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün)
1
Baķdıķça ĥüsnüñe dil-i pür-şûr mest olur
Keyfiyyet-i tecellî ile Ŧûr mest olur
2

Câm-ı mey-i viśâliñe bir dil ki teşnedir
Zehr-âb-ı hecriñ içse de mesrûr mest olur

3

Mümkün mi ser-girân-ı mey-i laǾliñ olmamaķ
ǾAks olsa câma bâde-i engûr mest olur

4

Gûş itse nây-ı nâle-i ħûnîn-terânemi
Muŧrib degil o şevķ ile ŧanbûr mest olur

5

Mestâne bir nigehle ħarâb itdi Ǿâlemi
Yâ Rab o kec-külâh ne maġrûr mest olur

6

Meclis tamâm tâzelenür sâġarı döner
Bir gün murâdı üzre de maħmûr mest olur

7

Peymâne-nûş-ı bezm-i maĥabbet Nažîm-veş
Görmez ħumâr u ħâbını pür-zûr mest olur

104 (T: 217b, H: 156a, R: 204b, A: 185a)
(FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
Gerçi yâriñ cünbiş-i şîr-i nigâhı cest olur
Deşt-i Ǿaşķında şikâr-ı śayd-gâhı cest olur
2

Ŧâǿir-i ĥüsnüñde bilmez nolduġın teǿŝîr ider
ǾÂşıķıñ śad-el-ĥaźer kim tîr-i âhı cest olur

3

Sûde-i elmâsın olursa rîgi itmez iĥtirâz
Peyk-i hâmûn-ı maĥabbet şöyle gâhî cest olur

4

Bir ķademde ŧayy ider biñ Ǿâlem-i endîşeyi
Reh-rev-i nüzhet-geh-i feyż-i ilâhî cest olur

5

Raķś ider bir noķŧa üzre gelse cevlâna Nažîm
Ehl-i ŧabǾıñ edhem-i kilk-i siyâhı cest olur

105 (T: 217b, H: 156b, R: 204b, A: 185b)
(MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün)
1
Dil-ħaste-i maĥabbetiñ âhı nihân olur
Bir âhdır ki dûd-ı siyâhı nihân olur
2

Bilmez sükûn u cünbişini olmayan ġarîķ
Mevc-i muĥîŧ-i Ǿaşķ-ı ilâhî nihân olur
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3

Erbâbı fehm ider yine cûş u ħurûşını
Sulŧân-ı mülk-i Ǿaşķ sipâhı nihân olur

4

Pinhân ider maĥabbeti maǾşûķ Ǿâşıķa
Hep ol sebebledir gehî nigâhı nihân olur

5

Bilmem melek midir o perî-veş nedir Nažîm
Gâhî görünse çeşmime gâhî nihân olur

106 (T: 217b, H: 156b, R: 204b, A: 185b)
(MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün)
1
Seyr-i cemâl gâh nihân geh bedîd olur
Naķş-ı ħayâl gâh nihân geh bedîd olur
2

Ümmîd ü bîm-i vuślat u hicrân-ı yâr ile
Dilde melâl gâh nihân geh bedîd olur

3

Şîb ü firâzı vâdî-i hecriñ o deñlü kim
Peyk-i viśâl gâh nihân geh bedîd olur

4

Bir deşt-gehde teşne-reviz kim şarâb-veş
Âb-ı zülâl gâh nihân geh bedîd olur

5

Ebrûsı naķşı olsa nola dilde dîdede
Şekl-i hilâl gâh nihân geh bedîd olur

6

Ħavf ü recâ muķarrer olursañ da şemǾi gör
Vaķt-i zevâl gâh nihân geh bedîd olur

7

Teǿŝîr-i tîġ-ı nâle-i dil ey Nažîm-i zâr
Cevher-miŝâl gâh nihân geh bedîd olur

107 (T: 218a, H: 156b, R: 204b, A: 185b)
(MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün)
1
Bezme ĥabâb u sâġar-ı mül çeşm ü gûş olur
Faśl-ı bahâra nergis ü gül çeşm ü gûş olur
2

Ol şeh-süvâr-ı ĥüsn ü melâĥat gelür diyü
NaǾl-i semend-i nâzına pül çeşm ü gûş olur

3

Ol âfitâb-ı ĥüsni añup nâle eylesem
Gökde nücûm u mâh göñül çeşm ü gûş olur

4

Bir sûz u tâb yaķdı ki eczâ-yı Ǿaķlımı
Ol sûz u tâba cevher-i kül çeşm ü gûş olur

5

Ġurbetde naǾl ü dâġ-ı teniñ yâd idüp o mâh
Müjde Nažîm aġlama gül çeşm ü gûş olur
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108 (T: 218a, H: 156b, R: 205a, A: 185b)
(FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün)
1
Mey-i Ǿaşķ ile o ser kim pes-i zânûda olur
Ġamıñdan âzâde olup ġuśśadan âsûde olur
2

Cebhe-i mîr ü gedâ şâh-ı serîr-i Ǿaşķıñ
Ħâk-i dergâhına âdâbla fersûde olur

3

Pür-ħaŧardır ĥaźer it bâdiye-i Ǿâlem-i Ǿaşķ
Ceste ceste ser-i Ǿuşşâķ o yola tûde olur

4

Olmaz esrâr-ı maĥabbet ten-i ħâkîde nihân
Belki ħurşîd-i cihân-tâb-ı gül âlûde olur

5

Buldı seylâb-ı maĥabbetle fenâ raħt-ı şekîb
Aña şâdam ki ġubâr-ı ġam-ı dil şûde olur

6

Perde-i dîdede taśvîrde ruħ-ı cânânı
Śafĥa-i sâde beyâżı siyehî dûde olur

7

Nola şerminden o gül eylemese ħande-i nâz
Gülbün-i bâġ-ı edeb ġoncası nekşûde olur

8

Dâd u feryâd nemek-dân-ı leb-i şîrîni
Tâzeler zaħm-ı dil ü cânı nemek-sûde olur

9

Üstüne ditrer o sîmîn-bedenin sâde-i nâz
Teni bir mertebe terlikdeki pâlûde olur

10

Nerm ider ħâŧır-ı sengîn-i dil-ârâyı Nažîm
ǾÂşıķıñ sûz-ı dili śanma ki bîhûde olur

109 (T: 218b, H: 157a, R: 205a, A: 186a)
(FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
Bulmadım hergiz diliñ yâr-ı perî-zâdın bilür
Śorsañ ammâ biz de meftûnuz diyen adın bilür
2

Śûret-i yâri henüz levĥ-i dile naķş itmedir
ŚanǾat-ı Şîrîn'iñ ehl-i Ǿaşķ Ferhâd'ın bilür

3

Genc-i bâd-âverd-i Ǿaşķ tâ ki eşk ü âhdır
Beźl ider hemvâre ne śarf u ne îrâdın bilür

4

Reh-şinâsân-ı maĥabbet pey-rev-i Mecnûn olur
Semtini dîvânegân-ı Ǿaşķ üstâdın bilür

5

Kâküli ķaydında olmaz her ser-âmed dilberiñ
Ķumrî-i dil-âşiyân serv-i âzâdın bilür
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6

Dem-be-dem feryâdıma ŧutsa nola gûş-ı ķabûl
Ol gül-i ter Ǿandelîb-i nâle-muǾtâdın bilür

7

Naķş-ı cânânı çeküp deyr-i dil ü câna Nažîm
Resm ü taśvîrin ne Mânî vü ne Bihzâdın bilür

110 (T: 218b, H: 157a, R: 205b, A: 186a)
(MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün)
1
ǾÂşıķ o mâhı śanma hemân sîm-ten bilür
Cism-i laŧîfi rûĥ idügin cümleten bilür
2

Ne sen işit ne ben diyeyim müddeǾî saña
Derd-i derûnumı benim ancaķ bilen bilür

3

Ĥâlet virür ĥikâyet-i Mecnûn u Kûh-ken
Destân-ı Ǿaşķı başına lâ-büd gelen bilür

4

Bir ķaşı yâ ġamında olur meşk-i imtiĥân
Ķullâb-ı saħt-ı miĥnet-i Ǿaşķı çeken bilür

5

Bir gül-Ǿizâr şevķine ħâr-ı cünûn ile
Zaħm-ı derûn-ı Ǿâşıķ-ı zârı diken bilür

6

Cân câna olmadır ġarażı yâr ile diliñ
Ne ŧarz-ı Ķays ne reviş-i Kûh-ken bilür

7

Vaśf-ı dehân-ı dilberi şîrîn-edâ ile
Ancaķ Nažîm gibi bir ehl-i süħan bilür

111 (T: 218b, H: 157b, R: 205b, A: 186a) (MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün)
1
Bir tevbe ile ki dil-i sâġar şikest olur
Bir sâġar ile tevbe gehî ser-şikest olur
2

Pürdür sevâd-ı şekve ile nâme-i firâķ
Ħavfım budur ki bâl-i kebûter şikest olur

3

Zülfin daġıtdı itdi perâkende dilleri
Serdâr kim ħaŧâ ide leşker şikest olur

4

Seng-i ĥavâdiŝ-i sitem-i rûzgârdan
Câm-ı cihân-nümâ-yı Sikender şikest olur

5

Bu ħâr-zâr-ı Ǿaşķdır ey murġ-ı dil ĥaźer
Sîmurġ geçse ĥayret ile per şikest olur

6

Kemter şerâr-ı âteş-i Ǿaşķ eylese eŝer
Mirǿât-ı âfitâb-ı münevver şikest olur
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7

Seng-i cefâ-yı yâri ĥisâb eylese Nažîm
Evrâķ pâre pâre ķalemler şikest olur

112 (T: 219a, H: 157b, R: 205b, A: 186b)
(MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün)
1
Müselsel ol iki zülfe ki pîç ü tâb gelür
Revân-ı silsile-cünbâna ıżŧırâb gelür
2

Günüm doġar açılur çeşm-i ŧâliǾ ü baħtım
Seĥer ki ķarşuma ol reşk-i âfitâb gelür

3

Fürûġ-ı neşve o gül-rûyı âl âl eyler
Ķaçan ki nergis-i maħmûrına şarâb gelür

4

ǾAceb mi rûyına baķdıķça ħîre-çeşm olsam
Ki âfitâba nažar olsa gözden âb gelür

5

Nevâ-yı Ǿaşķ olur cân-ı zâra nâħun-zen
Ne dem ki gûş-ı dile naġme-i rebâb gelür

6

Kemâl-i himmet-i pîr-i muġânı gör ki müdâm
Düşer ayaġına elbette şeyħ u şâb gelür

7

Füsûn-ı fitnede bîdâr iken o çeşm-i siyâh
Fesâne-i dili añsam Nažîm ħâb gelür

113 (T: 219a, H: 158a, R: 206a, A: 186b) (MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün)
1
Virmez selâm o serv-i ħırâmân gelür geçer
Yollarda ġam-ı Ǿâşıķ-ı nâlân gelür geçer
2

Bâķî ķalan cerâĥat-ı peykânıdır hemân
Dilden ħadeng-i ġamze-i cânân gelür geçer

3

Śabr u şekîbe tefriķa virdi o ġamzeler
Leşker şikeste olsa perîşân gelür geçer

4

Źevķ-i viśâli miĥnet-i hicrân unutdurur
Vaķt-i Ǿazîzdir ki şitâbân gelür geçer

5

Bulsam Ǿaceb mi KaǾbe-i kûyın suǿâl ile
Çoķdur o yolda bâdiye-pûyân gelür geçer

6

Virmez dem-i viśâl dile girye ıżŧırâb
Zîrâ bahâr mevsimi bârân gelür geçer

7

Bir veche nâžır ol ki zevâl olmaya Nažîm
Devrân-ı ĥüsn ü behcet-i ħûbân gelür geçer
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114 (T: 219b, H: 158a, R: 206a, A: 186b)
(MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün)
1
Gâhî ki Ǿaks-i ķâmeti çeşmim baśar geçer
Görsüñ o naħl-i tâze göñülden neler geçer
2

Derdâ ki ħuşk girye-i aġyâra raĥm ider
Ben mâcerâ-yı eşkimi añdıķça ter geçer

3

Biñ Ǿâşıķıñ derûnını bir demde çâk ider
Nevk-i ħadeng-i ġamze hezârân siper geçer

4

Eyler siyâh-pûş serin tünd-bâd-ı dehr
Mânend-i şemǾ-i meclis o kim tâc-ver geçer

5

Âmâc-gâh-ı ķalbine dil-dârın ey Nažîm
Tîr-i niyâz u nâvek-i âh-ı seĥer geçer

115 (T: 219b, H: 158a, R: 206a, A: 186b)
(MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün)
1
Ħadeng-i ġamze dil-i zâra bî-direng geçer
O şîre böyle görünmez gelür ħadeng geçer
2

Şikârı olmaġa murġân-ı cân u dil çekilür
Hevâda śanma ķaŧâr-ı śaf-ı küleng geçer

3

Boyanma âlına aldanma reng ü bûy-ı güle
Ki âl idüp saña bülbül hezâr reng geçer

4

ǾAceb mi âhdan olsa derûn-ı dil mużŧarr
O lüccedir ki şikâr almaġa neheng geçer

5

Dil-i żaǾîfe tenezzül ider mi şîrâne
Nažîm o ġamze-i ħûnî Ǿaceb peleng geçer

116 (T: 219b, H: 158a, R: 206b, A: 187a)
(MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün)
1
ǾÂlem anıñ ki defǾ-i ġama câm-ı Cem çeker
ǾÂlemde câm-ı Cem çeken âdem ne ġam çeker
2

Sâķî ayâġ-ı Ǿaşķına el urmazım diyen
Ol bezm-i ħâśa girmeden evvel ķadem çeker

3

Gelsün ķıyâm-ı nâza ķoparsun ķıyâmeti
Ķaddiñ livâ-yı Ǿişve gibi bir Ǿalem çeker

4

Hep zîr-i bâr-ı minnetidir Ǿarż ile semâ
ǾAşķıñ ķaŧârı śanma ki bâr-ı elem çeker
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5

Sûdâ-gerân-ı vâdî-i bîm ü ümîd-i Ǿaşķ
Geh sûd iderse gâh ziyân u sitem çeker

6

Dil âh idince sûz-ı derûnum Ǿalevlenür
Gûyâ neheng lücce-i âteşde dem çeker

7

Ruħsâr-ı ħâl-dârına meyl eylesem nola
Kim âb u dâne śâĥibini dem-be-dem çeker

8

Ĥaķķâ ider felekde meh-i hâle-dâra ŧaǾn
Her sâde dil ki sînesine bir śanem çeker

9

Dolsa ħaŧ-ı ħaŧâ ile levĥ-i Ǿamel Nažîm
Nevmîd olma Ǿafv-ı İlâhî ķalem çeker

117 (T: 220a, H: 158b, R: 206b, A: 187a)
(MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün)
1
Ķalem ü dile kim kârvân-ı ġam çekilür
Ķaŧâr-ı şevķ-fürûşân ķadem ķadem çekilür
2

ǾAceb mi olsa gelû-sûz-ı âh-ı śubĥ-demim
Ki nây-ı bezm-i maĥabbetde böyle dem çekilür

3

Şarâbı ehl-i dile artıķ itmesün eksik
Meded śaķınsun o sâķî ki nâmı kem çekilür

4

Sirişk-i dîde geh artup geh eksilürse nola
Ki hem ŧaşar dem olur cûy-bâr hem çekilür

5

Sipâh-ı Ǿaşķa dayanmaz ĥiśâr-ı cism-i raķîb
Livâ-yı âh-ı derûn gibi bir Ǿalem çekilür

6

Piyâle dâġ-ı cünûndur ĥarîf-i Ǿaşķa müdâm
O bezm-i ħâśda žann itme câm-ı Cem çekilür

7

Nažîm levĥ-i Ǿamel pür ħaŧ-ı ħâŧâ ise de
Dem-i ĥisâb aña Ǿafv ile ķalem çekilür

118 (T: 220a, H: 158b, R: 207a, A: 187a) (MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün)
1
Vaśf-ı ruħuñ ki śafĥa-i taĥrîre çekdiler
Naķşıñ çıķardılar seni taśvîre çekdiler
2

Gözde göñülde Ǿaks-i ruħuñ gûne gûnedir
Gör iħtilâfı her biri bir yire çekdiler

3

Mecnûnuñ oldı Leylî-i zülfüñ görüp meger
Ħurşîd śanma şaǾşaǾa zencîre çekdiler
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4

DaǾvetler oldı dâǿireye baśmadıñ ķadem
ǾUşşâķ ey perî seni tesĥîre çekdiler

5

Şeb-rev-i dîv dutup dil-i Ǿuşşâķı dilberân
Bend-i kemend-i zülf-i girih-gîre çekdiler

6

Zîbâ yaraşdı vesme hilâl ebruvânına
Zâġ-ı fiten virüp iki şemşîre çekdiler

7

Ħûn-ı dil içmede o dü-çeşm-i siyâh-mest
Âhû iken ŧabîǾat ile şîre çekdiler

8

Dendân-ı yâri vaśf idi maķśûd-ı ehl-i dil
Dür-dâneler ki rişte-i taķrîre çekdiler

9

Yâri Nažîm mecmaǾ-ı Ǿuşşâķa sevk idüp
Ol şeh-süvârı vâdî-i naħcîre çekdiler

119 (T: 220b, H: 159a, R: 207a, A: 187b)
(MütefâǾilün FeǾûlün MütefâǾilün FeǾûlün)
1
Dil-i zârı itdi şeydâ o ħaŧ-ı Ǿiźâr dirler
Belî arturur cünûnın kişiniñ bahâr dirler
2

Göreniñ sirişk-i çeşmin aķıdır miŝâl-i yârân
Ħaŧ-ı rûy-ı yâre ey dil meh-i hâle-dâr dirler

3

O nihâl-i nâza cû-veş dil-i zârı meyl idenler
Ne ķadar sükûn da bulsa yine bî-ķarâr dirler

4

Girih-i maĥabbetinde baña ŧaǾn idenler evvel
Ħam-ı zülf-i yâre şimdi olalım şikâr dirler

5

Gören olsa cân u dilden nola mest-i sîne-çâkı
Leb-i laǾl-i yâre câm-ı mey-i ħoş-güvâr dirler

6

Ħaŧ-ı sebzine nažar ķıl nigeh it o gül-Ǿizâra
Ġamı defǾ ider çemende leb-i cûy-bâr dirler

7

Şeb-i fürķatinde ķaddin ħam iden miŝâl-i hâle
O ķamer-Ǿiźârı eyler yine der-kenâr dirler

8

Bu ġurûr-ı ĥüsn ķalmaz ķo hele ħaŧ-âver olsun
Yetişür o şûħa âhım buña rûzgâr dirler

9

Aña farż imiş ŧavâfı nola saǾy iderse dâǿim
Dile KaǾbe-i śafâdır ser-i kûy-ı yâr dirler
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10

Süħan-ı Nažîm olmuş yine zîb-i gûş-ı cânân
Śadef-i ķabûle düşmüş dür-i şâh-vâr dirler

120 (T: 220b, H: 159a, R: 207b, A: 187b)
(FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün)
1
Mâcerâsı gözümüñ eşk-i terinden žâhir
Göñlümüñ âteşi âh-ı seĥerinden žâhir
2

ǾÂşıķıñ yaķdı dilin lâle gibi sûz-ı firâk
Gül-i ĥasret olalı dâġ-ı serinden žâhir

3

Yoķ dehânıyla miyânı dir idim var idügi
Olmasaydı süħanından kemerinden žâhir

4

ǾArż-ı ĥâl itmege ĥâcet ne o şâh-ı ĥüsne
ǾÂşıķıñ derd-i dili nâlelerinden žâhir

5

Dem-be-dem ehl-i nažar Ǿaynına olmazdı eger
LaǾli kân itmese ħûn-ı cigerinden žâhir

6

Mîhmân ķurś-ı meh ü mihri görür irmez eli
NiǾmet-i ħân-ı felek mâ-ĥażarından žâhir

7

Devr-i fânûs-ı ħayâl-i felege baķma Nažîm
Fânî-i maĥż idigi hep śuverinden žâhir

121 (T: 221a, H: 159b, R: 207b, A: 187b)
(MefǾûlü MefâǾîlü MefâǾîlü FeǾûlün)
1
Hemvâre olan sâye-śıfat ħâke berâber
Ħurşîd-veş eyler serin eflâke berâber
2

Feryâd girîbânım ider pençe-i ĥayret
Gördükçe seni dâmen-i śad-çâke berâber

3

Yaķdıñ beni bir âteşe kim olmaya cânâ
Dûzaħ bile bir âh-ı şerer-nâke berâber

4

Pâ-der-gil-i reşk olsa nola serv-i ħırâmân
Ŧûbâ degil ol ķâmet-i çâlâke berâber

5

Aĥsent Nažîmâ saña bu şiǾrdir ancaķ
Var ise yine bu ġazel-i pâke berâber

122 (T: 221a, H: 159b, R: 207b, A: 188a)
(FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün)
1
Ĥarem-i ĥüsne idüp şekl-i dü-ebrûda kemer
Baġlamış śunǾ-ı Ħudâ iki zer-endûde kemer
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2

Ebruvânımla görüp seyl-i dü-çeşmim didiler
İki pül oldı birer gözli iki cûda kemer

3

Ruħ-ı zerd ile nola yâri der-âġûş itsem
Yâraşur zerdin o sîmîn-ber-i dil-cûda kemer

4

Der-miyân itmez idi naķd-i dil-i Ǿuşşâķı
Hâle-veş olmasa ol dilber-i meh-rûda kemer

5

Ħançerin bend-i miyân eyleyüp ol sâĥir-i nâz
İtmiş efsûnla âvîħte bir mûda kemer

6

ǾÂķıbet ķâmetini ķabża-i Ǿaşķ itdi kemân
Çile çekdirdi hemân zâhide bîhûde kemer

7

Heyǿet-i śûfî-i sâlûsa nigâh eyle Nažîm
Sübĥa-gerdân-ı riyâ zerķ ile âlûde kemer

123 (T: 221a, H: 159b, R: 208a, A: 188a) (MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün)
1
Hicrân-ı yâra gerçi ki pâyân olur biter
Ammâ degil meşaķķat-i hicrân olur biter
2

Çeşm-i terimde Ǿaks-i lebi oldı cây-gîr
Bir baĥr-i śâfdır o ki mercân olur biter

3

Ey dil-fikâr-ı Ǿaşķ ķıyâs eyleme śaķın
Zaħm-ı ħadeng-i ġamzeye dermân olur biter

4

Biz olmadıķ felekde hemân ħûşe-çîn-i kâm
Toħm-ı ümîd ħırmen-i dûnân olur biter

5

Âsân olur Nažîm elem çekme müşkiliñ
İmdâd iderse himmet-i merdân olur biter

124 (T: 221b, H: 160a, R: 208a, A: 188a) (MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün)
1
Bîmâr-ı Ǿaşķıñım tenimde cân gelür gider
ǾAķlım ġamıñla başıma her ân gelür gider
2

Śad-gûne zaĥmetin çeküp âħir fenâ bulur
Âdem cihânda zâr u perîşân gelür gider

3

Dilden neşâŧ u ġam kesilür mi tefekkür it
Bir ħân-ķâhdır o ki mihmân gelür gider

4

Şâdam ki ol mürüvveti yoķ cevri çoķ perî
DaǾvet-serâ-yı sîneme pinhân gelür gider
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5

Ol şâh-ı ĥüsne söyle ġurûr itmesin Nažîm
Mülk-i cemâle çoķ şeh-i ħûbân gelür gider

125 (T: 221b, H: 160a, R: 208a, A: 188a)
(FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
Vaśf-ı ķaddiñ ĥasb-i ĥâl-i ħâŧır-ı maĥzûn yeter
ǾÂşıķa nâħun-be-dil bir mıśraǾ-ı mevzûn yeter
2

Noķŧa-i ħâl-i Ǿiźârıñ ĥüsn ü ân virmiş saña
Ķâmetiñ cânâ elifdir anda ebrû nûn yeter

3

Ħaste-i Ǿaşķam raĥîķ-i bâde olmaz sûd-mend
Nûş-ı dârû-yı leb-i dilber baña maǾcûn yeter

4

ǾAşķ ķâl itdi vücûdum ĥâśıl itdim rûy-ı zerd
Oldı iksîr-i maĥabbetle işim altun yeter

5

ǾAynına gelmez ne deñli dökse śaçsa ey Nažîm
ǾÂşıķa naķd-i sirişk-i dîde-i pür-ħûn yeter

126 (T: 221b, H: 160a, R: 208b, A: 188b)
(FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
Ķul olurdum ħalķ-ı Ǿâlem olmasa ķuluñ eger
Cân virirdim cevher-i cân olsa maķbûlüñ eger
2

Rişte-i cân u dile virmezdi böyle pîç ü tâb
Çîn-pür-çîn olmasa gîsû-yı merġûlüñ eger

3

Kuĥl-i çeşm-i cân u dildir ħâk-i pâyinden getür
Kûy-ı cânâna düşerse ey śabâ yoluñ eger

4

Zülfine dîvâne ol bir âfetiñ ey dil yüri
Düşme ķayda var ise bir fikr-i maǾķûlüñ eger

5

Mihre Ǿaks olsa iderdi her fürûġın bir kemend
Ceźbe-i dîdârı ħûbân-ı Sitanbûl'uñ eger

6

Ħırmen-i Ǿâlemde Ǿömr-i refte dir ey ħûşe-çîn
Ġâfil olma el-ĥaźer var ise maĥśûlüñ eger

7

Ebrû-yı yâra Nažîm atmazdı cânın olmasa
Ħalķ-ı Ǿâlem küştesi ol seyf-i meslûlüñ eger

127 (T: 222a, H: 160b, R: 208b, A: 188b) (MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün)
1
Sînemde şerĥalar ki o tîġ-ı nigâh açar
Sulŧân-ı Ǿaşķ leşkerine şâh-râh açar
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2

Cismimde dâġlar nola olsa şüküfte-rû
Gülzâr-ı Ǿaşķ ġoncaların bâd-ı âh açar

3

Ol ŧıfl-ı nâz ezber idüp ders-i Ǿişveyi
Gâhî ķapar kitâbını destinde gâh açar

4

Olsun ĥavâle leşker-i nâz u teġâfüli
Mülk-i derûn-ı Ǿâşıķı böyle sipâh açar

5

Geldikçe ķaddi cünbiş-i reftâra gûyiyâ
Râyât-ı nâzını o şeh-i kec-külâh açar

6

Bâd-ı nesîm-i feyż-i ilâhî vezân olup
Bir gün der-i ümîdimi bî-iştibâh açar

7

Eşheb-süvâr-ı Ǿarśa-i Ǿirfâna ey Nažîm
Her teng semti edhem-i kilk-i siyâh açar

128 (T: 222a, H: 160b, R: 208b, A: 188b)
(MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün)
1
Miŝâl-i ĥalķa-i der dîde reh-güźâra bakar
Gelür diyü o perî naķdini niŝâra baķar
2

Fiġân ki añlamadı germ ü serd-i Ǿâşıķ-ı yâr
Ne sûziş-i dile ne çeşm-i eşk-bâra baķar

3

ǾUbûr ider yem-i hecri nesîm-i vuślat ile
Sefîne-i dil-i ser-geşte rûzgâra bakar

4

Göñül çeh-i źeķanında cemâli şevķiyle
Raśad-nişîn olup ol necm-i tâb-dâra baķar

5

Müdâm Ǿârıż-ı âlinde ħâl-i müşgîni
Miŝâl-i Hindû-yı âteş-perest nâra baķar

6

İdüp sefer çıķarır bâġa tûġ-ı şâhîsin
ǾAzîmet itmege sulŧân-ı gül bahâra baķar

7

Gören ħaŧ-âver o Ǿazrâ-Ǿiźâr-ı yâri Nažîm
Benefşe-zâr-ı leŧâfetde cûy-bâra baķâr

129 (T: 222b, H: 160b, R: 209a, A: 189a)
(FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
Eşk-i ter kim dîde-i Ǿuşşâķ-ı şeydâdan çıķar
Gevher-i şeh-vâr gûyâ ķaǾr-ı deryâdan çıķar
2

Ħâr-zâr-ı ġamda yoķ çâre tegerg-i ġuśśadan
Mübtelâlar böyle ķalursa ser ü pâdan çıķar
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3

Şâd olur rûĥ-ı revânım sînemi itsem hedef
Tîr-i Ǿişve her ķaçan kim ol ķaşı yâdan çıķar

4

Gûyiyâ bir burcdan iki hilâl eyler žuhûr
Ol dü-ebrû kim ħam-ı zülf-i dilârâdan çıķar

5

Tâb-ı meyden ruħları olmuş Ǿaraķ-rîz-i neşâŧ
Âb-ı ħoş-bûdur Nažîmâ verd-i raǾnâdan çıķar

130 (T: 222b, H: 161a, R: 209a, A: 189a)
(FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
Çün niyâm-ı vesmeden ol ħançer-i ebrû çıķar
Aña istiķbâle tenden cân-ı miĥnet-cû çıķar
2

Fikr-i ħâl-i müşg-fâm-ı yâr ile âh eylesem
Micmer-i tende yanup dil dûd-ı Ǿanber-bû çıķar

3

Ķays-veş Mecnûn ide Leylâ'yı da ol mest-i nâz
Raķś idüp zîr-i külâhından ki ol gîsû çıķar

4

Ķaśd ider durmaz dil-i zâra dü-çeşm-i dil-rübâ
Gûyiyâ bir şîr ile cenge iki âhû çıķar

5

Gelse reftâra o naħl-i Ǿişve gülşende Nažîm
Âsumâna her ŧaraf śad-naǾra-i yâ hû çıķar

131 (T: 222b, H: 161a, R: 209a, A: 189a)
(MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün)
1
Göñül ki fikret-i zülfüñle pîç ü tâba düşer
Revân-ı silsile-cünbân śad-ıżŧırâba düşer
2

Feżâ-yı maĥşere de gelse mest-i şeydâdır
O kim ħayâl-i lebiñle şarâb-ı nâba düşer

3

O murġ-ı bâġ-ı edebdir göñül ki anda eger
Açılsa ġonca-i cennet bile ĥicâba düşer

4

Yine fürûġ-ı cemâliyle şâm-ı zülfinde
Diyâr-ı Çîne diliñ Ǿazmi mâh-tâba düşer

5

Nažîm genc-i ümîdiñ seniñ daħi açılur
Bu nüh-revâķ-ı sipihr içre bir ħarâba düşer

132 (T: 223a, H: 161a, R: 209b, A: 189a)
(MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün)
1
Hümâ gibi saña kim dir ki ħâke sâye düşür
Bülend-himmet iseñ sâyeñi hümâya düşür
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2

Ħaber götür dil-i zârımdan ey nesîm-i çemen
Meded yoluñı kûy-ı dil-rübâya düşür

3

Sefîne-i dili ey nâħudâ-yı lücce-i Ǿaşķ
Yeter hevâña uyup mevce-i belâya düşür

4

Ħadeng-i ġamzesiniñ dil-figârı olmayanı
İlâhî nergis-i bî-mâr-veş Ǿaśâya düşür

5

Nažîm ħâb-ı śafâ vir miyân-ı meclisde
Maĥallidir o şeh-i ĥüsne bir ĥikâye düşür

133 (T: 223a, H: 161b, R: 209b, A: 189a)
(MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün)
1
Kimi görürse göñül ŧâlib-i ĥabîb śanur
Cihânda Ǿâşıķ olan Ǿâlemi raķîb śanur
2

Nigâh iden źeķan-ı ħâl-dârına yâriñ
Çekirdegi görinür nev-resîde sîb śanur

3

Bahâr-ı gülşen-i kûyında gûş iden o gülüñ
Nevâ-yı nâlemi feryâd-ı Ǿandelîb śanur

4

Ümîd-i dârû-yı vuślatla ħaste-i hicrân
Piyâle śunsa ecel şerbet-i ŧabîb śanur

5

Gören diliñ nigerânın o zülf-i müşgîne
Mekân arar ķalķup aħşama bir ġarîb śanur

6

Elimde sâġar-ı pür-bâde seyr iden sâķî
Ayaġına gele bir âdemiñ naśîb śanur

7

Telâş-ı silsile-i çîn çîn-i zülfi ile
Dil-i Nažîm'de dilber nice şekîb śanur

134 (T: 223a, H: 161b, R: 209b, A: 189b)
(MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün)
1
Gedâya Ǿucb u tekebbür belâ ķażâ yetişür
Vücûd-ı mûra belî bâl ü per belâ yetişür
2

Miŝâl-i künc-i ķanâǾat cihânda genc olmaz
Ġubâr-ı kûy-ı ġınâ baña kîmyâ yetişür

3

Virirse naķd-i lebin câna erzândır
O laǾl-i nâba göñül śanma kim bahâ yetişür

4

Ne deñli germ-Ǿinân-ı ferâġat olsa da dil
Semend-i ĥüsn ile bir ŧıfl-ı dil-rübâ yetişür
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5

Saña cinân baña cânân gerekdir ey vâǾiž
Seniñ saña yetişürse benim baña yetişür

6

Zamân-ı ħaŧŧın añup âhdan ĥaźer itsün
Bu rûzgârdır ol şûħa bed-duǾâ yetişür

7

Nihânî laǾl-i leb-i yârdan selâm aluruz
O ġoncadan bize bir bûy-ı âşinâ yetişür

8

Nola görüp ser-i kûyında yâri öpsem elin
O Ǿîd-gâhda bir dest-i merĥabâ yetişür

9

Nažîm'i itse nola feyż-i nuŧķı Ǿâlem-gîr
Ki şöhret-i Cem'e câm-ı cihân-nümâ yetişür

135 (T: 223b, H: 161b, R: 210a, A: 189b)
(MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün)
1
Ħumâr-ı nâza düşüp nergisiñ ki ħaste yatur
Mizâc-ı Ǿişve perîşân olup şikeste yatur
2

Nişân-ı seng-i sitemdir esîr-i bende cünûn
Düşen göñüller o zülfe şikeste-beste yatur

3

Virüp Ǿiźârıña tâb-ı ŧarâvet ol gîsû
Miŝâl-i sünbül-i sîr-âb deste deste yatur

4

Hezâr şâha ķuruldı bisâŧ-ı meclis-i dehr
Bu daħmede nice Cemşîd-i bî-ħuceste yatur

5

Śaĥîfe üzre Nažîmâ süŧûr-ı nažm-ı terim
Sipâh-ı deşt-i beyândır ki ceste ceste yatur

136 (T: 223b, H: 162a, R: 210a, A: 189b)
(MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün)
1
İdenler dûr cânândan beni cânında bulsunlar
Ġalaŧ didim degil cânında cânânında bulsunlar
2

Olanlar Ǿaşķ ile güm-geşte-dil mıśr-ı maĥabbetde
O Yûsuf-ŧalǾatiñ çâh-ı zeneħdânında bulsunlar

3

Hüner derd-i dili bilmek degildir âh-ı serdinden
O derdiñ bundadır ĥikmet ki dermânında bulsunlar

4

Ħadeng-i çeşminiñ mecrûĥıdır dil bir ķaşı yânıñ
İnanmazlarsa ķanın nevk-i müjgâñında bulsunlar

5

İdenler zûr-ı dest-i ĥüsn-i Ǿâlem-gîrini inkâr
O mâhıñ pençe-i mihriñ girîbânında bulsunlar
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6

O naħl-i Ǿişveniñ gül-çîn olanlar bâġ-ı vaślından
Benim gibi o źevķi dâġ-ı hicrânında bulsunlar

7

Bu şiǾr-i pâki görsünler füsûn-kârân nažm içre
Nažîm-i sâĥiriñ var ise aķrânında bulsunlar

137 (T: 224a, H: 162a, R: 210a, A: 190a)
(FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün)
1
Tâ ki tennûr-śıfat sîne fürûzân bulunur
Her kemîne şererinde nice ŧûfân bulunur
2

Ten-i pür-dâġıma olduķça revân ķaŧre-i eşk
Her ser-i dâġda biñ dûzaħ-ı sûzân bulunur

3

Yâd-ı laǾliñle seniñ her ser-i müjgânımda
Mihr-i ĥüsnüm arasañ kân-ı bedaħşân bulunur

4

Cevr-i hecriñden iderken gile Ǿâşıķda daħi
Śunmadan dest ne dâmen ne girîbân bulunur

5

Şâhid-i nažm-ı Nažîm olsa sîne-pûş nola
Her süŧûrında nice çeşme-i ĥayvân bulunur

138 (T: 224a, H: 162a, R: 210b, A: 190a)
(FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün)
1
Ķavs-ı ebrû ki ne dem ey dil-i şeydâ ķurılur
Kâr-zâr-ı śaf-ı müjgân-ı dil-ârâ ķurılur
2

Dûd-ı âh itse nola farķ-ı serimde cilve
Şâh-ı Ǿaşķam ki baña çetr-i muǾallâ ķurılur

3

ǾArż-ı kâlâ-yı cemâl eylese ol ħâce-i ĥüsn
Kişver-i Ǿaşķda bâzâr-ı temennâ ķurılur

4

Gelse reftâra o serv-i çemen-i ĥüsn ü bahâ
ǾÂleme fitne düşer şûriş ü ġavġâ ķurılur

5

Sâġar-ı dâġ-ı Nažîm olmada pür-ħûn-ı sirişk
Yâre sînemde meger meclis-i śahbâ ķurılur

139 (T: 224a, H: 162b, R: 210b, A: 190a)
(MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün)
1
Her bir nevâ-yı nâle ki Ǿuşşâķdan ķopar
Ħûnîn-terâne-i dil-i müştâķdan ķopar
2

Ķopmaz vefâ o seng-derûn-ı mâh-pâreden
Zer-ħışt-ı âfitâb bu nüh-ŧâķdan ķopar
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3

Śıġmaz miyân-ı Ǿâşıķ u maǾşûķa ķîl u ķâl
Hep güft-gû raķîb-i bed-aħlâķdan ķopar

4

Evśâf-ı ĥûr u Kevŝer ile şâhid ü meye
Ħâhiş ķoparsa zâhid-i zerrâķdan ķopar

5

Naķl eyle ĥâl ü ķâliñi ey kilk-i ter-zebân
Destân-ı Ǿaşķı enfüs ü âfâķdan ķopar

6

ǾAķl ü şekîb gitdi yaķup Ǿaşķ göñlümi
Ġâret bisâŧ-ı ħâneyi iĥrâķdan ķopar

7

Âzâde-i bahâr u ħazân-ı ümîd ü yeǿs
Bir servdir ki gülşen-i Ǿıŧlâķdan ķopar

8

Bulmaz fenâ maĥabbetiñ eczâ-yı defteri
Şîrâze-i beķâ bu nüh-evrâķdan ķopar

9

Naħl-ı ŧalebde mîve-i maķśûd olur Nažîm
Bir gün nesîm-i ķudret-i Ħallâķ'dan ķopar

140 (T: 224b, H: 162b, R: 210b, A: 190a)
(FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün)
1
Gerçi kim ĥüsn ile çoķ dilber-i mümtâz ķopar
Saña beñzer lebi ġonca ruħı gül az ķopar
2

Pây-mâl eyle śaf-ı ehl-i niyâzı yoluña
Esb-i nâzı ķopar ey dilber-i ŧannâz ķopar

3

Ĥaķ budur kim seni aġyâr ile hem-bezm görüp
Yüregi Ǿâşıķıñ ey mest-i mey-i nâz ķopar

4

Nâħun-ı nâzik olursa aña bir gün der-kâr
Penbe-i dâġ-ı dil-i Ǿâşıķ-ı ser-bâz ķopar

5

Ne benim gibi fütâde bulunur ayaġıña
Ne seniñ gibi sehî-serv-i ser-efrâz ķopar

6

Ķad-i ħam-geştemi ben bezm-i ġama çeng itdim
Demdir ey muŧrib-i dil sen de bir âvâz ķopar

7

Dâstân-ı dilini söyle Nažîm-i zârıñ
Vaķtidir ey ķalem-i maǾreke-perdâz ķopar

141 (T: 224b, H: 162b, R: 211a, A: 190b)
(FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün)
1
Râyet-i nâzı yerinden ki o ķâmet ķoparır
Yürüdükçe ser-i Ǿuşşâķa ķıyâmet ķoparır
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2

Evvelîn cilvede pâ-mâli olur ehl-i niyâz
Eşheb-i nâzını gâhî ki o âfet ķoparır

3

Künc-i hicrânda iken Ǿâşıķ-ı zârıñ yüregin
Ĥak budur kim ħaber-i müjde-i vuślat ķoparır

4

Sînesin mest olup açsa o perî meclisde
Çâk idüp ceyb-i dili pençe-i ĥayret ķoparır

5

Ne belâdır dil-i şeydâ baña bilsem yâ Rab
Dem-be-dem başıma ġavġâ-yı maĥabbet ķoparır

6

El virüp bâġçe-i kâmda ey dil bir gün
Dest-i furśat gül-i ümmîdiñi elbet ķoparır

7

Penbe-i dâġ-ı diliñ Ǿâķıbetü'l-emr Nažîm
Dest-i nâz ile o mest-i mey-i naħvet ķoparır

142 (T: 225a, H: 163a, R: 211a, A: 190b)
(FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
Sâġar-ı lebrîzi kim sâķî-i devrân döndürür
Pençe-i ħurşîd ile bir mâh-ı tâbân döndürür
2

Nîm-ruħdur śanma taśvîrinde de śad-nâz ile
Rûyını Ǿuşşâķdan ol şûħ-ı fettân döndürür

3

Eylese miĥrâb-ı ebrûsın ħayâl ol meh-veşiñ
Sübĥasın zâhid telâşından perîşân döndürür

4

VaǾde-i vaśl itse de ol tünd-ħû baħtım yine
İtdügi iķrârdan eyler peşîmân döndürür

5

ǾAzm-i râh-ı vuślat itse gird-bâd-âsâ serin
ǾÂşıķıñ bâd-ı semûm-ı deşt-i hicrân döndürür

6

Gendüm-i maķśûduma nevbet degürmez çarħ-ı dûn
Âsiyâbın gerçi cûy-ı eşk her ân döndürür

7

Rû-nümâ olmazsa eşkâl-i murâdın ey Nažîm
Tâ-be-key fânûsını bu çarħ-ı gerdân döndürür

143 (T: 225a, H: 163a, R: 211b, A: 190b)
(MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün)
1
Dehriñ ne taħt-gâhı ne şâhen-şehi ķalur
Sâķî teġâfüli ķo ki meclis tehî ķalur
2

Nâ-mihribânlıķ eyleme ey mâh-pâre gel
Bu gerdişiñ ne mihri ķalur ne mehi ķalur
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3

Raĥm eyle eşk-i âlime ey ħoş-ħırâm-ı nâz
Ne cûy-bâr-ı bâġ ne serv-i sehî ķalur

4

Şâdam ki bârî görmez isem de cemâliñi
Gözden giderse gâh ħayâliñ gehî ķalur

5

Tozlar ķoparsa dest-i süħanda nola Nažîm
Bir gün ne esb-i ŧabǾı ne cevlân-gehi ķalur

144 (T: 225a, H: 163b, R: 211b, A: 191a)
(MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün)
1
Mest olsa bûse-i lebin ol mâh-rû virir
Naħl-i ümîddir ki gül-i ârzû virir
2

Yâriñ şarâb geldi ķıyâs itme çeşmine
Tîġ-ı siyâh-tâbına bâdeyle śu virir

3

Gül olsa nergisi nola ŧâǾat-i Ǿişveden
Ħûn-âbe-i şehîd-i ġamıyla vużû virir

4

Âl itdi śanma bâde ruħın bâġ-bân-ı ĥüsn
Bâġ-ı cemâli güllerine reng ü bû virir

5

Elmâs-pâredir süħanıñ ĥaķ bu kim Nažîm
Evvel nažarda naķd-i ĥayâtın Ǿadû virir

145 (T: 225b, H: 163b, R: 211b, A: 191a)
(MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün)
1
Seĥer ki destime sâķî benim śabûĥ virir
Füsürde ķâleb-i bî-câna śanki rûĥ virir
2

İderse pîr-i ħarâbât himmetin der-kâr
Şarâb-ı köhne baña źevķ-i Ǿömr-i Nûĥ virir

3

Ħoşâ piyâle-i bezm-i ġınâ ki tâ-be-ĥaşr
Ħumâra keyf-i meyi tevbe-i naśûĥ virir

4

Śafâ-yı gevher-i dil feyż-i Ǿaşķ-ı pâk iledir
Belî cevâhire hep âb u tâbı yûĥ virir

5

Ħudâ kerîmdir ebvâb-ı ħâhişe bir gün
Nažîm saǾâti var Ǿâķıbet fütûĥ virir

146 (T: 225b, H: 163b, R: 211b, A: 191a)
(MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün)
1
Çek câm-ı nâzı nergisiñe âb u tâb vir
Mestâne tîġ-ı ġamzeñe bâdeyle âb vir
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2

Ben bülbül-i belâ-keşe de var mı niyyetiñ
Yoķ mı dehânıñ ey gül-i ter bir cevâb vir

3

Ŧop eylediñ feżâ-yı melâĥatde dilleri
Çevgân-ı gîsuvanıña da pîç ü tâb vir

4

Geh gülşen-i cemâliñi eyle benefşe-zâr
Gâhî gül-i Ǿiźârıña sünbül niķâb vir

5

Her bâde ser-girân idemez sâķiyâ beni
ǾAks-i lebiñle perveriş olmuş şarâb vir

6

ǾArż eyledikçe ħâl-i ruħ-ı âteşîniñi
Sîm-âb gibi cân u dile ıżŧırâb vir

7

Yansun fürûġ-ı pertev-i mihriñle sînesi
Yâ Rab Nažîm-i zâra da bir sûz u tâb vir

147 (T: 225b, H: 163b, R: 212a, A: 191a)
(MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün)
1
Derûn-ı Ǿâşıķı ehl-i maĥabbet ħaste isterler
Şikeste-diller elbette dil-i işkeste isterler
2

Umar gül-bûseler Ǿuşşâķ gülzâr-ı cemâliñden
Bu bâġıñ gülleri luŧf ile deste deste isterler

3

Sipihre itme ey dil Ǿarż-ı ĥâcet himmet erbâbı
Hümâ-yı ŧabǾı dâm-ı imtinândan reste isterler

4

Duħûl-i meclis-i işrâķiyân-ı Ǿaşķ mümkin lîk
O bezm-i ħâśa hem mecnûn u hem dem-beste isterler

5

Nažîm-âsâ şehîd-i Ǿaşķ olmaķ kâr-ı müşkildir
O cellâdıñ ser-i şemşîrine şâyeste isterler

148 (T: 226a, H: 164a, R: 212a, A: 191a)
(FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün)
1
ŦâǾat-i Ǿaşķda kim çeşm-i pür-âb isterler
Sîne pür-sûz u derûn pür-tef ü tâb isterler
2

Dâġ-ı pür-ħûn-ı ciger de yetişür Ǿuşşâķa
Ne piyâle ne şarâb u ne kebâb isterler

3

Ĥalķa-i bezm-i maĥabbetde olan ser-mestân
Dili sâķî gözi câm eşki şarâb isterler

4

Rûz-ı maĥşerde şehîdân-ı ser-i tîġıñdan
Ne suǿâl ü ne cevâb ü ne ĥisâb isterler
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5

Ķayd-bend-i resen-i zülfüñ olanlar nigehiñ
Ġażab-âlûde-i pür-ħışm u Ǿitâb isterler

6

Câm-ı pey-der-pey-i Ǿaşķıñla bulanlar ĥâlet
ǾÂşıķı mest-i ser-endâz u ħarâb isterler

7

Var mı dîvânçe-i ŧabǾıñda Nažîmâ yârân
Ħoş süħan pâk edâ tâze cevâb isterler

149 (T: 226a, H: 164a, R: 212a, A: 191b)
(MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün)
1
Kâküllerin daġıtmış o ħûr-ı cemîli gör
Emvâc-ı Ǿanberîn ile gel selsebîli gör
2

KenǾâniyân-ı ĥasretiñ ey Yûsuf-ı cemâl
Baķ dem-be-dem sirişkine ŧuġyân-ı Nîli gör

3

Mâhiyyetin görünce seni bildi âfitâb
Pertev-gedâ-yı ŧalǾatıñ olmuş źelîli gör

4

Teslîm olma Ǿaķlına tevfîķa mažhar ol
Uyma ceres śadâsına ey dil delîli gör

5

Baķ cebhesinde ŧurre-i Ǿanber-siriştine
Levĥ-i ķamerde naķş-ı per-i Cebreǿîli gör

6

Seyr it gül ü benefşeyi śad-sûz u tâb ile
Ey dil derûn-ı bâġda dâġ u fetîli gör

7

Cânânı çeşm-i cân ile eyle müşâhede
Ǿİbretle ey Nažîm o śunǾ-ı celîli gör

150 (T: 226a, H: 164b, R: 212b, A: 191b)
(MefǾûlü FâǾilâtün MefǾûlü FâǾilâtün)
1
Devr-i ruħuñda zülfüñ pür-pîç ü tâb göster
Siĥr ile nîm-şebde bir âfitâb göster
2

Sâķî fürûġ-ı meyden olsun ruħuñ Ǿaraķ-rîz
Bezm-i bahâr-ı ĥüsni pür-âb u tâb göster

3

Bulsun śafâ śuyından gevher-şinâs-ı meclis
Elmâs-ı dürc-i câmı pür-lâl-i nâb göster

4

Mirǿât-ı ĥüsnüñ eyle cevher-nümâ-yı naħvet
Gâhî cebîniñ üzre çîn-i Ǿitâb göster

5

Luŧf eyle naķş-ı ĥüsnüñ naķķâş ŧarĥ iderseñ
Çeşm-i siyâh-ı mestiñ maħmûr-ı ħâb göster
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6

Sûz-ı derûn odur kim bir âh-ı pür-eŝerle
ǾAŧşân-ı Ǿaşķa ey dil baĥri ŝerâb göster

7

Luŧfuñ ile ķıl güşâde ķufl-i der-i ümîdiñ
Yâ Rab Nažîm-i zâra sen fetĥ-i bâb göster

151 (T: 226b, H: 164b, R: 212b, A: 191b) (MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün)
1
Zülfün ki pîç ü tâb ile cânâne gösterir
Her târı Ǿaķl-ı evveli dîvâne gösterir
2

Zîr-i niķâb-ı ŧurreden âheste Ǿarż idüp
ǾUşşâķa yâr ĥüsnini rindâne gösterir

3

Bir âşinâ muǾâmele-i nâz ile o şûħ
Śabr u şekîbi Ǿâşıķa bîgâne gösterir

4

Śayd-ı hümâ-yı câna o śayyâd-ı âfetiñ
Zülfiyle ħâli dâm ķurup dâne gösterir

5

Dilde hezâr zaħm açılur tîġ-ı ġamzesin
Dilber ki bezm-i bâdede mestâne gösterir

6

İtse kemân-ı ĥüsnini pür tîr-i nâz ile
Ebrûsını dile müjesin câna gösterir

7

Gûyâ Nažîm pençe-i ħurşîdden felek
Zülf-i siyâh-ı dilbere bir şâne gösterir

152 (T: 226b, H: 164b, R: 213a, A: 192a) (MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün)
1
Ruħsârın ol perî ki ħaŧ-âverde gösterir
Mâh-ı sipihr-i ĥüsni siyeh-çerde gösterir
2

Dil rîsmân-ı zülfüne meyl itdi bilmeziz
Üstâd-ı Ǿaşķ anı ne çenberde gösterir

3

Śanma lebinde âb ile ol sâĥir-i cemâl
Siĥr ile âb ķaŧresin aħkerde gösterir

4

Her bir ħamında žâhir olur bir hilâl o mâh
Ĥüsnün ki zîr-i zülf-i muǾanberde gösterir

5

Mihr-i münîr mâh ile gûyâ ķırân ider
Sâķî ki Ǿaks-i rûyını sâġarda gösterir

6

Bâzî-i ġamda mühre-i dâġ-ı derûnını
ǾAşķ ehli gâh sînede geh serde gösterir
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7

Merġûle-kârî-i ney-i kilk-i Nažîm'i gör
Her dil-güşâ śarîrde bir perde gösterir

153 (T: 227a, H: 165a, R: 213a, A: 192a) (MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün)
1
Efsûn-ı laǾli Ǿâşıķı mebhût gösterir
Her ħandede iki çeh-i Hârût gösterir
2

İǾcâz-ı laǾlidir o Mesîĥâ-demiñ ki hep
Elmâs-ı âb-ı dîdemi yâķût gösterir

3

Bir dil ki feyż-i Ǿaşķ ide hem-meşreb-i sürûş
Nâsût iken maķâmını lâhût gösterir

4

Çeşmim yine gürisne-i ħân-ı firâķdır
Gerçi müdâm ħûn-ı dilim ķût gösterir

5

Ĥayfâ Nažîm âyîne-i kec-nümâ-yı baħt
Dûşîze-i ümîdimi fertût gösterir

154 (T: 227a, H: 165a, R: 213a, A: 192a)
(FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
Ħâne-i cânı ġam-ı cânâna kim teşrîf ider
ŦâliǾi gör ibtidâ sen çıķ diyü teklîf ider
2

Oldı meşķ-i imtiĥân dil bir kemân-ebrûya kim
Tîr-i cân-teǿŝîr-i müjgânın ķażâ taǾrîf ider

3

ǾÂşıķıñ bâr-ı belâ-yı Ǿaşķ-ı rûz-efzûn-ı yâr
Ķâmetin eyler dü-tâ derd-i dilin tażǾîf ider

4

Ben ħaŧ-âver dilbere dilber dimem dirmiş raķîb
Gör ne kâfir-mâcerâdır muśĥafı taħfîf ider

5

Siĥr-i gûn-â-gûn ile kilk-i füsûn-kâr-ı Nažîm
Vaśf-ı zülf-i yârda bilmem neler taśnîf ider

155 (T: 227a, H: 165a, R: 213b, A: 192a) (MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün)
1
Her âh-ı girye-ħîz ki dilden žuhûr ider
Ŧûfân-ı eşk-i ĥasrete çeşmim tenûr ider
2

İtdikçe âteş-i dili pür iltihâb-ı Ǿaşķ
Ednâ şerârın aħker-i dâġ-ı şuǾûr ider

3

Geh iltifât-ı Ǿaşķ ile sulŧân olur gedâ
Geh dehşet-i hücûmı Süleymân'ı mûr ider

4

ǾAşķ oldı tâ ki bâde ħum-ı mihre ĥaşre dek
Câm-ı hilâli pertevi lebrîz-i nûr ider
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5

Yek lemǾa-i tecellî-i ŧâķat-güźâr-ı Ǿaşķ
Kemter vücûd-ı Ǿâşıķı śad-reşk-i Ŧûr ider

6

Ǿİśmet-serâ-yı pâdişeh-i Ǿaşķ ħıdmetin
Rıđvân derinde itse derûnında ĥûr ider

7

Ħûnîn-terâne-i neyi kilk-i Nažîm olur
Her nažm-ı ter ki Ǿaşķ ile dilden śudûr ider

156 (T: 227b, H: 165b, R: 213b, A: 192b)
(FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün)
1
Mescid-i nâzda ol şûħ ne dem secde ider
Ķıble-i ĥüsnüne ebrûları hem secde ider
2

Kâfir îmâna gelür görse cemâl-i pâkin
Deyr-i nâz içre ki gâhî o śanem secde ider

3

Görüp ebrûları miĥrâbını gökden meh-i nev
Eyleyüp ķaddini taǾžîm ile ħam secde ider

4

Eyleyüp KaǾbe-i kûyın dil ü cân ile ŧavâf
Ŧâķ-ı ebrûlarına şeyħ-i Ĥarem secde ider

5

Vaśfın ol ķıble-i cân u diliñ itdikçe Nažîm
Şükr idüp şevķ ile destimde ķalem secde ider

157 (T: 227b, H: 165b, R: 213b, A: 192b)
(FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün)
1
Tâb-ı mey kim ruħını gül gül ider
Cemi ĥasret-keş-i câm-ı mül ider
2

Rûy-ı pür-tâbı ruħı rengîni
ŞemǾ-i pervâne güli bülbül ider

3

ǾAnberîn zülfi düşüp Ǿârıżına
Sünbülin gül gülini sünbül ider

4

Dânesiz dâma çeker murġ-ı dili
O perî kim heves-i kâkül ider

5

Rûĥ-ı Cemşîd'e olur merŝiye-ħân
Her ne dem ħulķ-ı sebû ķulķul ider

6

Eŝer-i sûz-ı derûn-ı Ǿuşşâķ
Yaķar eczâ-yı raķîbi kül ider

7

Źü'l-fiķâr-ı ķalemiñ ĥaķ bu Nažîm
ŦabǾıñı hem-reviş-i Düldül ider
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158 (T: 227b, H: 165b, R: 214a, A: 192b)
(MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün)
1
Nigâh-ı cân-güdâzıñ kim dil-i ħârâyı śu eyler
Seniñ manžûruñ evvel cân u dilden şüst u şû eyler
2

Ķabâ-yı cismim ey ħayyâŧ-ı nâz itdikçe ġamzen çâk
Ser-â-ser sûzen-i müjgân-ı dil-dûzuñ rüfû eyler

3

Görüp ĥâl-i lebiñ śandım ŧavâf-ı KaǾbe-i ĥüsne
Kenâr-ı çeşme-i zemzemde bir hindû vużû eyler

4

Ölürseñ bir daħi âyîne-i ķalbim şikest itme
Bu ħod-bînlik seni âħir benimle rû-be-rû eyler

5

Şarâb-ı laǾl-i nâbıñ ĥasretiyle ħâk olan zârıñ
Serin sâķî-i devrân câm idüp cismin sebû eyler

6

Nola şevķ-i ruħuñ źevķ-i lebiñle olsa dil gûyâ
Baķup mirǿâta ŧûŧî-i şeker-ħâ güft ü gû eyler

7

Nažîm-i zâr-veş giryân olup ķaddiñ ħayâl itsün
Kenâr-ı cûda her kim sâye-i serv ârzû eyler

159 (T: 228a, H: 166a, R: 214a, A: 193a)
(MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün)
1
Nesîm-i Ǿaşķ o deñli pîç-ber-pîç-i hirâs eyler
Ki Ǿâşıķ naħl-i çemen bîd-i mecnûndur ķıyâs eyler
2

Felek ehl-i diliñ beyt-i ümîdin itse taǾmîr
Yine elbette seng-i cevr ile ŧarĥ-ı esâs eyler

3

Müjem barmaķ ĥisâbın gösterir ŧuġyân-ı eşkimden
O dem kim Nîl-i girye dîdemi Ümmü'l-ķıyâs eyler

4

Firâķ-ı yâr ile itdikçe çeşmim girye-i ħûnîn
Kümeyt-i eşkime müjgânımı gül-gûn ķuŧâs eyler

5

Dil-i şeydâ fürûġ-ı nûr-ı ruħsârıyla rûşendir
Miŝâl-i mâh kim ħurşîdden nûr iķtibâs eyler

6

Döküp zülf-i siyâhın ol cemâl-i bâ-kemâl üzre
MuǾallâ KaǾbe-i ruħsârına müşgîn-libâs eyler

7

Lebi yâd olduġundan ĥažž ider ol cevher-i nâzı
Ser-â-ser bulsa hep Ǿuşşâķını cevher-şinâs eyler

8

Gedâ-yı dergehiñdir ġayra muĥtâc eyleme yâ Rab
Nažîm-i zâr ancaķ luŧfı senden iltimâs eyler
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160 (T: 228a, H: 166a, R: 214a, A: 193a)
(MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün)
1
O ħûnî kim çatup müjgânını gâhî kemân eyler
Muķaddem levĥ-i cân u dilde tîrin imtiĥân eyler
2

Bedîd olsa nola geh kâkülinde gâh ħaŧŧında
Dil-i şeydâ ricâlü'l-ġayb-veş ŧayy-i mekân eyler

3

Degil zülf-i ħam-ender-ħam ruħında leşker-i fitne
Firâz-ı ķulle-i ĥüsne resenden nerdübân eyler

4

Nice âsûde olsun cân u dil kim bîm-i çeşminden
Ħam-ı zülfin sipâh-ı fitneye dârü'l-emân eyler

5

Olur her ķaŧresi dâġ-ı derûn-ı şems-i rüstâħîz
Fürûġ-ı bâde kim gâhî Ǿiźârın ħoy-çekân eyler

6

İden ser-menzil-i maķśûda vâśıl tîr-i ümîdin
Hilâl-âsâ kemânın zîb-i ŧâķ-ı âsumân eyler

7

Ķalursa zûr-ı endîşeyle böyle Rüstem-i ŧabǾım
Nažîm-i pür-hüner-veş dehre nâmın dâstân eyler

161 (T: 228b, H: 166a, R: 214b, A: 193a)
(MefǾûlü MefâǾîlü MefâǾîlü FeǾûlün)
1
Her meclise göñlüm ki ŧarab-ħânelik eyler
Her bezm-i śafâ-güstere kâşânelik eyler
2

Bir neşvesi var bâde-i Ǿaşķıñ ki dil-i zâr
Žannım bu ķıyâmetde de mestânelik eyler

3

Meyħâne-i cismimdeki her dâġ-ı siyâhım
Hep ser ü sînede peymânelik eyler

4

Ey bâd suǿâl idene ĥâlim diyesin kim
ŞemǾ-i ruħ-ı cânâneye pervânelik eyler

5

Ser-geşteligim vâdî-i Ǿaşķında bilürken
Ol vaĥşi ġazâlim yine bîgânelik eyler

6

Bir kerre gören ĥüsn-i bahârın o perîniñ
Zencîr-i ser-i zülfine dîvânelik eyler

7

Lâ-büd gelen efsâne olur dehre Nažîmâ
Bir gün de bizim ĥâlimiz efsânelik eyler
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162 (T: 228b, H: 166b, R: 214b, A: 193a)
(MefǾûlü MefâǾîlü MefâǾîlü FeǾûlün)
1
LaǾliñ gören ey ĥûr-liķâ Kevŝeri neyler
Saña baķan âyîne-i İskenderi neyler
2

Meşşâŧaya muĥtâc degil ĥüsn ü cemâliñ
Pîrâye bulan nâz ile zîb ü feri neyler

3

Pervâne olan ħâl-śıfat şemǾ-i cemâle
Âteş-gede-i Ǿaşķda bâl ü peri neyler

4

Bir nîm-nigâh itse alur biñ dil ü cânı
Destinde o ħûn-rîz dutup ħançeri neyler

5

Pür-sûz gerek nažm-ı dil-efrûz Nažîmâ
Üstâd ķurı lafž ile şiǾr-i teri neyler

163 (T: 228b, H: 166b, R: 214b, A: 193b)
(MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün)
1
Melâĥat lücce yâriñ ebruvânı mevc-i deryâdır
Benim de baĥr-i sînem üstüħânı mevc-i deryâdır
2

ǾAceb mi çîn çîn olsa nesîm-i âh-ı Ǿâşıķdan
Yem-i ĥüsne müselsel gîsuvânı mevc-i deryâdır

3

Ten-i zerd ü nizârımda ser-â-ser bûriyâ naķşın
Ķıyâs eyler görenler yer yer anı mevc-i deryâdır

4

Göñül bir gülşeniñ źevķ-i kenâr-ı âbın eyler kim
Bün-i girdâb-ı ķaśrı nerdübânı mevc-i deryâdır

5

Nažîmâ rûĥ-baħş olsa nola bu nažm-ı deryâ-cûş
Ki her müşgîn süŧûr-ı dil-i şânı mevc-i deryâdır

164 (T: 229a, H: 166b, R: 215a, A: 193b)
(MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün)
1
Sirişk-i çeşm-i ħûnînim o âteş-mevc deryâdır
Ki her kim ķaŧre-i eşkimde bir dûzeħ hüveydâdır
2

Maĥabbet bezm-i Ǿişret sâķî-i śahbâ-yı bî-ġış dil
Dü-çeşmim anda gerdân iki câm-ı bâde-peymâdır

3

Serimde lâne-sâz olsa maĥalldir ŧâǿirân-ı Ǿaşķ
Beni mecnûn iden ey Ķays-ı şeydâ reşk-i Leylâdır

4

Dil-i şeydâ nişân-gâhıñdır ey şûħ-ı kemân-ebrû
Nişân-ı tîr-i cân-teǿŝîr-i müjgânıñ süveydâdır
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5

Ruħ-ı pâkiñdir ancaķ cilve-ger mirǿât-ı çeşmimde
Ki ser-tâ-ser cilâ-yı feyż-i ĥüsnüñle mücellâdır

6

Dilinden bî-ħabersin bî-dilânıñ zâhidâ ħâmûş
Ki taķrîr ile fehm olunmaz maĥabbet bir muǾammâdır

7

Nažîm-i sîne-çâkı tîġ-ı hecriñ dil-figâr itdi
O mecrûĥa ŧabîbim merhem-i vaślıñ müdâvâdır

165 (T: 229a, H: 167a, R: 215a, A: 193b)
(MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün)
1
Şikeste-kâse iden Ķaysı dest-i Leylâdır
Zücâc-ı ķalbi gibi dil şikest-i Leylâdır
2

Feżâ-yı maĥşere de varsa añılur Mecnûn
Şarâb-ı câm-ı cünûn ile mest-i Leylâdır

3

Dili leb-â-leb-i ĥüsn itdi bir siyeh-çerde
Miŝâl-i Ķays ki śûret-perest-i Leylâdır

4

Görünse ħâli nola zîr-i ŧâķ-ı ebrûdan
Siyâh-ħâne ki cây-ı nişest-i Leylâdır

5

Derûn-ı sîne-i Mecnûnı dîde dîde iden
Nažîm nâvek-i müjgân-ı şast-i Leylâdır

166 (T: 229a, H: 167a, R: 215a, A: 193b)
(MefǾûlü MefâǾîlü MefâǾîlü FeǾûlün)
1
Hâle meh-i tâbâna ki âġûş-güşâdır
Çün ħaŧ ruħ-ı cânâna ki âġûş-güşâdır
2

Çâk olsa nola ĥasret ile sîne-i miĥrâb
Bir serv-i ħırâmâna ki âġûş-güşâdır

3

Deryâda śadefler dür-i dendânın ider yâd
Her ķaŧre-i nîsâna ki âġûş-güşâdır

4

Tâ-ĥaşr yanarsa iderim sûzını inkâr
Her şuǾleye pervâne ki âġûş-güşâdır

5

Cûş itse nola mevc-zenân lücce śafâdan
Bir âfet-i devrâna ki âġûş-güşâdır

6

Görsün diyüdür vaśf-ı ħaŧ u ħâl-i Ǿiźârın
MecmûǾa o fettâna ki âġûş-güşâdır

7

Śad-pâre olursa yeridir şâne Nažîmâ
Ol zülf-i perîşâna ki âġûş-güşâdır
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167 (T: 229b, H: 167a, R: 215b, A: 194a)
(FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
Eś-śalâ rindâna sâķî Ǿîddir nev-rûzdur
Şâd ķıl ehl-i meźâķı Ǿîddir nev-rûzdur
2

Mevsim-i gül devr-i Ǿayş u faśl-ı nûş-â-nûşdur
Yâr ile olduķ mülâķî Ǿîddir nev-rûzdur

3

Pür-śadâ itse revâdır naǾra-i mestân-ı bezm
Dem-be-dem bu nüh-revâķı Ǿîddir nev-rûzdur

4

Eyleme câm-ı viśâliñ mest-i Ǿaşķından dirîġ
Bezm-i hicrân yine bâķî Ǿîddir nev-rûzdur

5

Görmege dîdârıñı cân atdı maĥrûm eyleme
ǾÂşıķ-ı pür-iştiyâķı Ǿîddir nev-rûzdur

6

Zîb-i dest it sâġar-ı zerrîni görsünler yine
Sâķiyâ ol sîm-sâķı Ǿîddir nev-rûzdur

7

Nefħa-i gülzâr-ı nažmıñ dutsa lâyıķdır Nažîm
Rûm'dan Şâm u ǾIrâķ'ı Ǿîddir nev-rûzdur

168 (T: 229b, H: 167b, R: 215b, A: 194a)
(MüstefǾilün MüstefǾilün MüstefǾilün MüstefǾilün)
1
Devr eylesün câm-ı ŧarab hengâme-i nev-rûzdur
Destân-ı bülbül şimdi hep şeh-nâme-i nev-rûzdur
2

Yazsa gülistânın sezâ bir sebz kâġızdır feżâ
Her bir giyâhı gûyiyâ bir ħâme-i nev-rûzdur

3

Feyż-i bahâr ile müdâm gülşende itsünler ħırâm
Dûşında her naħliñ tamâm bir câme-i nev-rûzdur

4

Serve olup cû âyîne sebzin ķabâ geymiş yine
Ebr-i bahârî farķına Ǿimâme-i nev-rûzdur

5

Olma Nažîmâ ħuşk-leb mey iç çemende rûz u şeb
Devr eylesün câm-ı ŧarab hengâme-i nev-rûzdur

169 (T: 229b, H: 167b, R: 215b, A: 194a)
(FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
Kimseyi dil-teng-i âzâr itme sulŧânlıķ budur
Ķalb-i mûrı taħt-gâh eyle Süleymânlıķ budur
2

Zîb-i gûş it her kemâliñ bir zevâli olduġın
Mihr iseñ de zerre ol ħurşîd-i raħşânlıķ budur
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3

Her dü-çeşmiñ ki dür-efşân eyleyüp geh laǾl-rîz
Ħande eyle zîr-i lebden ebre giryânlıķ budur

4

Dâġ-ı reşk-i mihr-i maĥşer ķıl şerâr-ı âhıñı
Tâb u sûz-ı Ǿaşķ ile yan sîne-sûzânlıķ budur

5

Zülf-i yâri eyle vaķf-ı pîç ü tâb-ı ıżŧırâb
Dil-perîşânlıķ budur âşüfte-sâmânlıķ budur

6

Gerçi her bir derde vardır bir ŧabîb-i çâre-sâz
Nabż-gîr-i ķalb-i maĥzûn ol ki Loķmânlıķ budur

7

Açma maĥrem žann idüp her şaħśa râzıñ ey Nažîm
Bâd-ı śarśar gelse cûşân olma Ǿummânlıķ budur

170 (T: 230a, H: 168a, R: 216a, A: 194b)
(FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
Yâr ile oldum leb-â-leb şimdi dem-sâzım budur
Çeşm-i cânândır nedîmim maĥrem-i râzım budur160

160

161
162

2

İltifât itmez ġazâl-i mihre murġ-ı himmetim
Muttaśıl bâzû-yı istiġnâda şeh-bâzım budur

3

Belki Ǿanķâ-yı ġınâ fitrâk-bend-i saǾy ola
Vâdî-i ķâf-ı ķanâǾatde tek ü tâzım budur

4

LaǾline teslîm-i cân eyle ne devletdir bu kim
Nev-cüvânıñ söyleye mest-i ser-endâzım budur

5

Görmeden dîdâr-ı yâre naķd-i cân virsem nola
Kâr-gâh-ı Ǿaşķda bir fenn-i mümtâzım budur

6

Yâr meclisde ķosa zânûma ser ey dil disem161
Śît-i ħâb-âlûd-ı Ǿişve ser-ħoş-ı nâzım budur

7

Dest-bürd-i ġamzesinden nâle-senc olmaķda dil
Bezm-gâh-ı Ǿaşķda mıżrâbım o sâzım budur162

8

Fikr-i ķadd-i yârdır ancaķ derûnumda Nažîm
Gül-sitân-ı sînede serv-i ser-efrâzım budur

Beyit, A nüshasında şu şekildedir:
Terk-i feryâd eylemem her demde dem-sâzım budur/ Ġamsız olmam her nefesde maĥrem-i râzım
budur
disem, A: nola
Bu beyit, A nüshasındadır.
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171 (T: 230a, H: 168a, R: 216a, A: 194b)
(MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün)
1
Hecriñle yandım âh-ı derûna sebeb budur
Ey mihr-i meh-cebîn elemim rûz u şeb budur
2

Zülfüñle rûyıñı nola itsem nežâre-gâh
Ol şâh-ı Ǿayşdır baña śubĥ-ı ŧarab budur

3

Ħâliñ raķîbe ĥubb-i feraĥ baña dâġ-ı dil
BâǾiŝ olan ĥarâretime işte hep budur

4

Çeşmim taǾaccüb itme görüp ġarķ-ı eşk ise
Ħûn oldı görmeden seni göñlüm Ǿaceb budur

5

Gelsün meşâm-ı cân u dile bûy-ı vuślatıñ
Senden ümîdimiz bizim ey ġonca-leb budur

6

Bir mevc-i ıżŧırâb ide her üstüħânıñı
Ey baĥr-i sîne germî-i Ǿaşķ ile teb budur

7

Ey faħr iden neseble çalış kim Nažîm-veş
Mensûb-ı bâb-ı ehl-i kemâl ol neseb budur

172 (T: 230b, H: 168a, R: 216b, A: 194b)
(FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
Ķâmet-i yâra nažar ķıl naħl-i mevzûn böyledir
Ġabġab-ı dildârı seyr it sîb-i gül-gûn böyledir
2

Bend ider zencîrine biri biri Mecnûn ider
Zülf-i şeb-gûn böyle ol çeşm-i pür-efsûn böyledir

3

Kûh-ı derd eyler serin hâmûn-ı miĥnet sînesin
Cân u dilden pey-rev-i Ferhâd u Mecnûn böyledir

4

Cevher-i cân u dilin evvel mezâd eyler gelen
Çârsû-yı kişver-i Ǿaşķ içre ķânûn böyledir

5

Şîr-i gerdûn olsa eyler Ǿâķıbet zâr u zebûn
Ķuvvet-i ser-pençe-i baħt-ı hümâyûn böyledir

6

Bir żarar bulsalar lâ-büd üstine gerdân olur
Muķteżâ-yı âsiyâb-ı devr-i gerdûn böyledir

7

Eşk-i gül-gûndur Nažîmâ dem-be-dem ġarķ olmada
Mâcerâ-yı çeşm-i giryân u diger-gûn böyledir
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173 (T: 230b, H: 168b, R: 216b, A: 194b)
(FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
Ĥalķa ĥalķa ħam-be-ħam Ǿuşşâķıñ âhı böyledir
Serverân-ı miĥnetiñ perr-i külâhı böyledir
2

Dâġ-ber-ser pây-der-gil dîde pür-ħûn sîne-çâk
Ħüsrev-i mülk-i ġamıñ ceyş ü sipâhı böyledir

3

Hem mey-i vuślat çeker hem dürdî-i hicrânını
Muķteżâ-yı Ǿaşķ gâhî şöyle gâhî böyledir

4

Ber-ķarâr olmaz göñül âteş-geh-i Ǿaşķ olmasa
ŞuǾle-nûşuñ meclis ü ârâm-gâhı böyledir

5

Nîşter-zâr-ı cünûndur ġâfil olma ey Nažîm
Vâdî-i mihr ü maĥabbet şâh-râhı böyledir

174 (T: 230b, H: 168b, R: 216b, A: 195a)
(MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün)
1
Añılsun meclis-i vaślıñ ki dil-şâd olduġum yerdir
Benim dest-i ħumâr-ı ġamdan âzâd olduġum yerdir
2

Añılsun śayd-gâh-ı gîsuvân-ı çîn çîniñ kim
Esîr-i dâm-ı pîç-â-pîç-i śayyâd olduġum yerdir

3

Añılsun reh-güźârıñ kim tenim pâ-mâl olup anda
Ġubâr-ı kûr-sâz-ı çeşm-i ĥussâd olduġum yerdir

4

Añılsun cilve-gâh-ı ķâmetiñ kim germî-i ġamdan
Dem-â-dem sâye-cû-yı serv ü şimşâd olduġum yerdir

5

Añılsun Bî-sütûn-ı ġamda ben ŧarĥ itdigim vâdî
Ki şîrîn-kârî-i Ǿaşķıñda Ferhâd olduġum yerdir

6

Añılsun ħânķâhı dem-be-dem pîr-i muġânıñ kim
Elinden bir ķadeĥ bâdeyle irşâd olduġum yerdir

7

Añılsun ol debistân-ı maǾârif kim Nažîm-âsâ
Nedîm-i bezm-i ħâśu'l-ħâś-ı üstâd olduġum yerdir

175 (T: 231a, H: 168b, R: 217a, A: 195a)
(MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün)
1
Derd-i maĥabbet âdeme miĥnet degil nedir
Miĥnet cihânda derd-i maĥabbet degil nedir
2

Şekl-i ġınâ Ǿanâ iken evķâtı dem-be-dem
Śarfa cesâret olsa ħasâret degil nedir
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3

Ķalb-i kerem ki mergdir iķbâl lâ-beķâ
Ǿİşret müyesser olsa da Ǿusret degil nedir

4

Her bâr tâze yâr ile nâz u niyâzda
Zaĥmet çekerse Ǿâşıķa raĥmet degil nedir

5

Ġâfil hemîşe meclis-i Ǿâķilde ey Nažîm
Ķaśd-ı feśâĥat itse feżâĥat degil nedir

176 (T: 231a, H: 169a, R: 217a, A: 195a)
(MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün)
1
Merhem o yâra vuślat imiş hem degil midir
Emsem Ǿaceb mi laǾlini em sem degil midir
2

Pür-jâle nergis-i çemenistân-ı Ǿişvedir
Şeb nem o çeşm-i şûħda şebnem degil midir

3

Bir dem mi var ki dîdelerim pür-dem olmaya
Her dem ki geldi çeşmime her dem degil midir

4

Geh cevr-i yâr gâh cefâ-yı raķîb ile
Ġam cân-ı zâr-ı Ǿâşıķa ġamġam degil midir

5

Evvelki Ǿayş u demleri yâd eyleriz Nažîm
ǾÂlem henûz yoħsa o Ǿâlem degil midir

177 (T: 231a, H: 169a, R: 217a, A: 195a)
(MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün)
1
Ol gerdûn üzre silsile-i müşg-bû mıdır
Emvâc-ı Ǿanberîn müselselle cû mıdır
2

Ħançer-be-dest-i Ǿişve ħırâmân u kec-külâh
Dâmân-ı nâz ber-zede ol tünd-ħû mıdır

3

Ey gül-Ǿiźâr degmedi bir şemme vaślıña
Senden ümîd-i bülbül-i dil yoħsa bû mıdır

4

Şemminde Ǿaŧse-i ecel olmaķ degil baǾîd
Luŧf-ı ŧabîb-i çarħ gül-i ârzû mıdır

5

Ķan aġlasun ķo dîde disün yâr itdigiñ
Ħûn-âbe-i cigerle Nažîmim vużû mıdır

178 (T: 231a, H: 169a, R: 217a, A: 195b)
(MüfteǾilün FâǾilün MüfteǾilün FâǾilün)
1
Sünbül-i ter beste-i ŧarf-ı külâhıñ mıdır
Yoħsa o pür-pîç ü ħam zülf-i siyâhıñ mıdır
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2

Śubĥ-ı cebîniñ midir ebrû-yı şeb-gûn ile
Burc-ı melâĥatde ya mihr ile mâhıñ mıdır

3

Ĥavśala-i śabrımıñ ceybini śad-çâk iden
Pençe-i ġamzeñ midir dest-i nigâhıñ mıdır

4

Sûz-ı derûn-ı dâġ-ı ten maĥkeme-i ĥaşrda
Cevr-i bütândan göñül iki güvâhıñ mıdır

5

Ĥâsidi itdiñ yine düşmen-i ŧabǾıñ Nažîm
Dergeh-i feyż-i Ħudâ cây-ı penâhıñ mıdır

179 (T: 231b, H: 169a, R: 217b, A: 195b)
(FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün)
1
Kâkülüñ ĥasret-i ķaddiñle perâkende midir
Dâmeniñ gibi o da pâyine efgende midir
2

Hem-demim geh dil olur gâh ħayâl-i ĥüsnüñ
Feyż bilmem baña külħanda mı gülşende midir

3

Çâkdir câme-i śabrım o ķadar kim bilmem
Pençe-i Ǿişve girîbânda mı dâmende midir

4

Cilve-ger pîş-i nigâhımda ruħuñdur ancaķ
Âh bilmem dil-i dîvâne Ǿaceb sende midir

5

Ġonca dil-ħûn-ı ġamıñ lâle de dâġ-ı sitemiñ
Derd-i Ǿaşķıñ seniñ ey şûħ-ı yaman bende midir

6

Zaħm-ı tîġ-ı nigehiñi dil-i śad-çâkimde
Bâġ-ı Ǿaşķında şüküfte gül-i nâzende midir

7

Ser-be-ser âteşim ey şûħ Nažîm-âsâ ben
Dâġ-ı ġam serde midir dilde midir tende midir

180 (T: 231b, H: 169b, R: 217b, A: 195b)
(FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
Gerden-i cânda kemend-i zülf-i cânânım mıdır
Eyleyen ĥâlim perîşân ol perî-şânım mıdır
2

Pençe-i ġam ol ķadar çâk itdi kim farķ eylemem
Dest-i Ǿaşķıñda girîbânım mı dâmânım mıdır

3

ǾAks olaldan vech-i pâkiñ ħâb-ı râĥat görmedim
Dîde-i mirǿât bilmem çeşm-i ĥayrânım mıdır

4

Cilve-güster rûz u şeb mihr ü meh-i enver midir
Sîne-i gerdûnda Ǿaks-i dâġ-ı sûzânım mıdır
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5

Ĥıfž ider çeşm-i Ǿalâyıķdan Nažîm-âsâ beni
Âyet-i Ǿaşķıñ seniñ ĥırz-ı dil ü cânım mıdır

181 (T: 231b, H: 169b, R: 217b, A: 195b)
(FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
Yoķ dehânıñdan nişân ser-çeşme-i ĥayvân mıdır
Yoħsa ġâǿib gözden ey rûĥ-ı muśavver cân mıdır
2

Ġarķ-ı ħûn-âb eyleyen çeşmim ħayâliñle müdâm
Mey midir sâġar mı bilmem sâķî-i devrân mıdır

3

Fürķatiñde geh dür-efşân oldı gâhî laǾl-rîz
Çeşm ü dil cânâ ġam-ı mihriñle baĥr ü kân mıdır

4

ǾArż-ı sûz eyler olup pertev-gedâ-yı ŧalǾatiñ
ǾÂşıķ-ı âyîne-dârıñ neyyir-i raħşân mıdır

5

Ey taĥammül itdi yâr cevriñe raĥm itmediñ
ǾÂşıķıñ ancaķ Nažîm-i bî-ser ü sâmân mıdır

182 (T: 232a, H: 169b, R: 218a, A: 196a)
(FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
Kimden iñlersin göñül bî-raĥm cânânıñ mı var
Bu perîşânlıķ nedir yâr-i perî-şânıñ mı var
2

Ney gibi her dem bu sûzişler bu nâlişler neden
Pâre pâre şerĥa şerĥa cism-i Ǿuryânıñ mı var

3

Rîze rîze eylemiş ħâr-ı cefâ dâmânıñı
Cevr elinden çâk çâk olmuş girîbânıñ mı var

4

Lâle-zâr-ı dâġ-ı cismiñ pür-fetîl itdiñ bu şeb
Bâġ-ı sîneñde şeh-i Ǿaşķa çerâġânıñ mı var

5

Ey felek mihriñ kime böyle neden ser-geştesin
Hâle-i âġûşa gelmez mâh-ı tâbânıñ mı var

6

Çıķdı naķşıñ ancaķ ey büt śûret-i dîvâr senin
Kendüñi cânâna teşbîh itmege cânıñ mı var

7

Sen de olduñ mı Nažîmâ mîr-i bezm-i Ǿârifân
Mažhar olmuş iltifât-ı şâha dîvânıñ mı var

183 (T: 232a, H: 170a, R: 218a, A: 196a)
(FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
Sînede her ġamzesi şemşîrden bir pâre var
Yâre şerĥ it yâreñi var ey dil-i śad-pâre var
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2

Bir nigehle gerçi eyler biñ dil ü cânı helâk
Ĥoķķa-i laǾlinde ammâ cân baġışlar çâre var

3

Ħâlini śandım miyân-ı ebruvânında görüp
Burc-ı ĥüsnüñde iki gîsûlı bir seyyâre var

4

Mihre ħançerler çeker iki hilâl ebrûları
Şimdi şehr içre yetişmiş bir ķamer-ruħsâre var

5

Yoķ dimezmiş naķd-i câna bûsesin ol ġonca-leb
Luŧf it ey bâd-ı śabâ bir kerre aġzın ara var

6

İtdi mâl-â-mâl ĥavż-ı çeşmimi laħt-ı ciger
Dil degil sînemde bir ħûnîn aķar fevvâre var

7

Yâra teǿŝîr itmedi sûz-ı derûnum ey Nažîm
Sînesinde dil degil gûyâ ki seng-i ħâre var

184 (T: 232a, H: 170a, R: 218a, A: 196a)
(MefǾûlü MefâǾîlü MefâǾîlü FeǾûlün)
1
Şîrîn-süħanım söyle zebânıñda nemek var
Gûyâ ki seniñ dürc-i dehânıñda nemek var
2

Žâhirde ġażab-nâk olup ey kân-ı melâĥat
Düzdîde şeker-ħand-i nigâhıñda nemek var

3

Zaħm-ı sitemiñ dilde ŧabîbim nice bitsün
LaǾl-i leb-i elmâs-feşânıñda nemek var

4

Ey çarħ-ı siyeh-kâse yeter ŧayy-i bisaŧ it
Ne źevķ var âbıñda ne nâbıñda nemek var

5

Bu çâşnî-i nažm nedir sende Nažîmâ
Ĥâķķâ ki seniñ nuŧķ u beyânıñda nemek var

185 (T: 232b, H: 170a, R: 218b, A: 196b) (MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün)
1
Olmazdı çeşmine bu dil-i nâ-tüvân şikâr
Şeh-bâz-ı ġamze olmasa çâķ böyle cân-şikâr
2

Bîhûde-gerd-i deşt-firîb olmadan ĥaźer
Olmaz o vaĥşî âhû-yı nâ-mihribân şikâr

3

Bir kerre tîr-i ġamzesi dûş olmasun hemân
Murġân-ı śabrı eyler o ebrû-kemân şikâr

4

Şâhîn-i zülfe aldıragör şimdi vaķtidir
Śanma kebûter-i dil ola her zamân şikâr
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5

Eyler ġazâl-i mihri murâd eylese Nažîm
Şîrâne bir nigâh ile ol bî-amân şikâr

186 (T: 232b, H: 170b, R: 218b, A: 196b)
(MefǾûlü MefâǾîlü MefâǾîlü FeǾûlün)
1
Gevher gibi rîzân ola nem böyle gerekdir
Dirler śaça eŧrâfına yem böyle gerekdir
2

Cân virdi ġam-ı Ǿaşķdan ayrılmadı Mecnûn
Meydân-ı maĥabbetde ķadem böyle gerekdir

3

Nûş itdigimiz Ǿaşķ ile ħûn-âb-ı cigerdir
Ey meclis-i Cem Ǿişret ü dem böyle gerekdir

4

ǾÂşıķ saña beźl eyledi naķd-i dil ü cânı
Ey şûħ-ı cefâ-pîşe kerem böyle gerekdir

5

Aĥsente Nažîmâ yine siĥr eylediñ el-ĥaķ
Hem şiǾr hem efsûn-ı ķalem böyle gerekdir

187 (T: 232b, H: 170b, R: 218b, A: 196b)
(MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün)
1
Nesîm-i bâġçe-i Ǿaşķ âh-ı Ǿâşıķdır
Seĥâbı ĥalķa-i dûd-ı siyâh-ı Ǿâşıķdır
2

Şükûfe-zâr-ı cünûndur bahâr-ı Ǿâlem-i Ǿaşķ
Ħazânı śûret-i ĥâl-i tebâh-ı Ǿâşıķdır

3

Olup rıżâ ile peşmîne-pûş-ı teslîmi
Maķâm-ı terk ü fenâ ħânķâh-ı Ǿâşıķdır

4

Ķo âh ü nâleyi ey dil ki künc-i ħâmûşı
Zebân-ı ŧaǾn-ı adûdan penâh-ı Ǿâşıķdır

5

Şerârı encüm ü her tâze dâġın śubĥ u mesâ
Sipihr-i sînede ħurşîd ü mâh-ı Ǿâşıķdır

6

Kemâl-i Ǿaşķ ile mey-ħâne-i ĥaķîķat olur
Mecâz-ı mey-gede-i intibâh-ı Ǿâşıķdır

7

Nažîm devr-i şeh-i Ǿaşķda piyâle-i Cem
Şikeste bir ķadeĥ-i bezm-gâh-ı Ǿâşıķdır

188 (T: 233a, H: 170b, R: 219a, A: 196b)
(MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün)
1
Serinde śanma ki dûd-ı siyâh-ı Ǿâşıķdır
Şüküfte sünbül-i ŧarf-ı külâh-ı Ǿâşıķdır
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2

Nühüfte râzını her bir nažarda fâş eyler
Cihânda var ise rüsvâ nigâh-ı Ǿâşıķdır

3

Ħadeng-i zehre-şikâf u kemân-ı saħt-eŝer
Enîn ü âh ile ķadd-i dü-tâh-ı Ǿâşıķdır

4

Firâķ-ı yâr ile her dem ne ķanlar aġladuġı
Dü-çeşm-i ter iki Ǿâdil güvâh-ı Ǿâşıķdır

5

Zamân zamân sefer itdikçe kûy-ı cânâna
Cihân cihân ġam-ı dil zâd-ı râh-ı Ǿâşıķdır

6

Dem-i suǿâl o bî-dâd-ı ĥüsne var mı cevâb
Teninde her ser-i mû dâd-ħâh-ı Ǿâşıķdır

7

O ĥüsn-i ĥavśala-sûza dûçâr olunca Nažîm
Sükûn u śabr u taĥammül günâh-ı Ǿâşıķdır

189 (T: 233a, H: 171a, R: 219a, A: 197a)
(MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün)
1
Žuhûr eyler o baħşâyiş ki âb ü gilde pinhândır
Bir istiǾdâd lâ-büd nâķıś u kâmilde pinhândır
2

Sükût eyler bu hây u hûydan vâśıl olan sâlik
Nümâyân tîr ü ceste râhda menzilde pinhândır

3

Nigâh-ı Ķaysa Leylî śûret ü maǾnâda hep birdir
Olurken cilve-güster nâķada maĥmilde pinhândır

4

Nola râz-ı maĥabbet olmasa bir sînede mestûr
O bir sırdır ki ne mecnûnda ne Ǿâķilde pinhândır

5

Dil-i şeydâ degildir Ǿaşķdan dûr olsa da ħâlî
O sâĥil gâh yemde gâh o yem sâĥilde pinhândır

6

O mekkârıñ düşelden bîm-i zindân-ı zenaħ-dânı
Telâşından füsûn-kârân çeh-i Bâbilde pinhândır

7

Süveydâdır Nažîm ol noķŧa-i ħâl-i siyeh gûyâ
Ruħ-ı dildârda peydâ derûn-ı dilde pinhândır

190 (T: 233a, H: 171a, R: 219a, A: 197a)
(MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün)
1
İdenler köhne Ǿaşķ-ı Ǿâşıķı tâze cüvânlardır
Perîler dil-rübâlar şûħlar şîrîn-zebânlardır
2

Nola gâhî dile geh câna tîr-endâz-ı nâz olsa
Dil ü cân ol dü-ebrû-yı kemân-dâra nişânlardır
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3

ǾAceb mi çeşm-i mesti sürme-i naħvet-perest olsa
O ebrûlar ki kuĥl-i nâz ile pür sürme-dânlardır

4

ŞuǾâǾ-ı âfitâb-âsâ nola olsa perîşân nâz
O kâküller ki çetr-i ĥüsne müşgîn rîsmânlardır

5

Ĥaźer śad-el-ĥaźer efsûn-ı çeşm-i ġamze-kârândan
Firîb-i nâz ile mažlûm-śûret bî-amânlardır

6

Gül-i dâġ-ı maĥabbetle riyâż-ı Ǿaşķdır sînem
Sirişkim cûy-ı ħûnîn selsebîli üstüħânlardır

7

Nažîmâ dil maĥabbetden maĥabbet dilden olmaz dûr
Ķadîmî âşinâlar mihribânlar yâr-ı cânlardır

191 (T: 233b, H: 171b, R: 219b, A: 197a)
(MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün)
1
Muķavves ķaşları yâriñ ki peyveste kemânlardır
Elif ķaddim benim dâl eyleyen hemvâre anlardır
2

İderler ġâret-i mülk-i niyâza türktâz-ı nâz
Gözi Tâtârlar ki yaħşı bilmezler yamanlardır

3

Düşen üftâdeler bâm-ı bülend-i Ǿaşķdan ey dil
Bilürler mûmyâ-yı derd-mendân mû-miyânlardır

4

Nesîm-i âhdan emvâc-ı deryâ-yı maĥabbetdir
Ķıyâs itme ser-â-ser sînem üzre üstüħânlardır

5

Ĥazer naķş-ı firîbinden ki nîli perde-i eflâk
Hezârân tâc-dâr üzre ķurulmuş sâye-bânlardır

6

Nola sûrâħ sûrâħ itse ebrû-yı kemân-dârı
O tîr-endâza cân u dil ki levĥ-i imtiĥânlardır

7

Nevâda eyleyen ŧabǾ-ı Nažîm'i bülbül-i Ǿuşşâķ
Dem-â-dem nâlelerle gül-ruħân ġonca-dehânlardır

192 (T: 233b, H: 171b, R: 219b, A: 197a) (MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün)
1
Ĥaķķâ olur mehâbet-i Ǿaşķıyla mâr mûr
Olmaz ĥarîf o mûra velî śad-hezâr zûr
2

Lâ-büd döner bu Ǿaşķ-ı mecâzî ĥaķîķate
Feyż-i kemâl ile olur elbette nâr nûr

3

Olmaz ĥazîn-i Ǿaşķda meyl-i sürûr-ı şevķ
Bilmez derûn-ı Ǿâşıķ-ı pür-inkisâr sûr
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4

Behrâm-ı Gûr-veş ne ķadar zûrkâr iseñ
Eyvân-ı zer-nigârıñ ider rûzgâr gûr

5

Ey dil mükedder olmasun âyîne-i derûn
Bir gün ġubâr-ı hecri nem-i vaśl-ı yâr yur

6

Ĥüsniyle Ǿâşıķa o şeker-leb śafâ virir
Ŧûŧî-dilândan olmasun âyîne-dâr dûr

7

Göster Nažîm nažm-ı zümürrüd-ħavâśıñı
Olsun ĥasûd-ı mâr-ı dil-i kîne-kâr kûr

193 (T: 234a, H: 171b, R: 220a, A: 197b)
(MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün)
1
O zülf-i ħam-be-ħam kim Ǿârıż-ı cânâne inmişdir
Sehâb-ı fitnedir gülzâr-ı ĥüsn ü âna inmişdir
2

Raķîbe nâvek-i çeşm-i kebûdı eylemiş teǿŝîr
Ķażâ peykânı gûyâ gökden ol nâdâna inmişdir

3

Śaķın naķd-i dil-i şûrîdeyi dest-i firîbinden
Ki derd-i ġamze ceyb-i ser-be-mühr-i câna inmişdir

4

Nola her âstînim olsa pür-cû seyl-i eşkimden
Gözüm yaşı girîbândan geçüp dâmâna inmişdir

5

Süzülmüş kâkülünden ħâline meyl eyleyüp göñlüm
O murġ-ı Ǿanberîn lâne görünce dâne inmişdir

6

Ziyâret eylese ħâk-i mezâr-ı Ǿâşıķı ol mâh
Śanurlar nûr-ı ķabr-i küşte-i hicrâna inmişdir

7

Nola dâd-ı süħanda eyleseñ ŧûŧîleri ħâmûş
Nažîmâ feyż-i Ĥaķdır nuŧķ-ı pâk insâna inmişdir

194 (T: 234a, H: 172a, R: 220a, A: 197b)
(MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün)
1
Göñül o ŧurre-i müşgîn-kemende düşmüşdür
Ġarîb dâma Ǿaceb ķayd u bende düşmüşdür
2

Bütânı itmededir çâk çâk eŧvârı
Bu ŧarz-ı ħûb ki ol şeh-levende düşmüşdür

3

ǾAceb mi ber-zede-dâmân-ı nâz olup yürise
Ķabâ-yı Ǿişve o serv-i bülende düşmüşdür

4

Cünûnı sedd idi derd-i maĥabbete Ķaysıñ
Belâ-yı Ǿaşķa o dîvâne ķande düşmüşdür
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5

Ġamıñla ey gül-i ter cismim eyledim pür-dâġ
Ķumâş-ı câme saña baña jende düşmüşdür

6

Ķoma ayaķda dil-i zârı ħâkden ķaldır
Nigâh-ı merĥamet it derd-mende düşmüşdür

7

Nažîm peyrev olursam Ǿaceb midir nažarım
Bu nev-zemîn ġazel-i dil-pesende düşmüşdür

195 (T: 234a, H: 172a, R: 220a, A: 197b)
(MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün)
1
Çemende źevķ leb-i cûy-bâra ķalmışdır
Śafâ-yı Ǿâlem-i âb ol diyâra ķalmışdır
2

Külâh gûşesine aldı zülfini dilber
Cünûnumuz yine faśl-ı bahâra ķalmışdır

3

Ħayâl-i çeşm-i bütân var ķalem-rev-i dilde
O fitneler yine bilmem ne kâra ķalmışdır

4

Seniñ de bâb-ı murâdın olur güşâde göñül
Hemân müsâǾade-i rûzgâra ķalmışdır

5

Fiġân ki pençe-i pür-zûr-ı Ǿaşķ-ı dilberde
Nažîm ceyb-i dilim pâre pâre ķalmışdır

196 (T: 234b, H: 172a, R: 220b, A: 198a)
(MefǾûlü MefâǾîlün MefǾûlü MefâǾîlün)
1
LaǾliñ görüp aġlarsam ey mâh-liķâ ħoşdur
Ben mest-i mey-i Ǿaşķam mestâne baña ħoşdur
2

Şaŧranc-ı maĥabbetde yoķdur oyunuñ zâhid
Bîhûde keş-â-keşden ižhâr-ı źekâ ħoşdur

3

Bir serviñ olup ey dil kûyında hevâ-dârı
Bülbüllere dem-sâz ol gülşende hevâ ħoşdur

4

İtmiş mey-i dûşîne nergislerini maħmûr
Sâķî o nihâl-i gül śun sâġarı nâ-ħoşdur

5

Dil-dâra Nažîm-âsâ cân virse nola Ǿuşşâķ
Râh-ı ġam-ı cânânda teslîm ü rıżâ ħoşdur

197 (T: 234b, H: 172b, R: 220b, A: 198a)
(MefǾûlü MefâǾîlü MefâǾîlü FeǾûlün)
1
Ĥüsnüñ ki seniñ pertev-i mihr-i ezelîdir
Her berķ-i ħafî şuǾlesi bir nûr-ı celîdir
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2

Ħâl-i siyehiñ gûşe-i çeşmiñde gören dir
Bir śûret-i Ķanberdir o taśvîr-i ǾAlîdir

3

Cânâ ĥarem-i KaǾbede Ǿîd itmege beñzer
Kûyıñda viśâliñ ki diliñ mâ-ĥaśalıdır

4

Sevdâ-yı ser-i ĥalķa-i gîsû-yı siyâhıñ
Farķ-ı dil-i şeydâda muǾallaķ ecelîdir

5

Mest itdi dili bâde-i esrâr-ı Ħudâyî
Keyfiyyet-i rindân-ı gedâyî Ǿamelîdir

6

Pend-i Cem'i itmişdi meger dürr-i binâgûş
Câmıñ daħi meclisde ķulaġı küpelidir

7

Her ĥâlet ile râm iden ol vaĥşî ġazâli
Ĥaķķâ ki Nažîmiñ bu ser-âmed ġazelidir

198 (T: 234b, H: 172b, R: 220b, A: 198a)
(MefǾûlü MefâǾîlü MefâǾîlü FeǾûlün)
1
Bezm-i ŧarabıñ sâġar-ı gül-fâmı tehîdir
Rindiñ yine ceyb-i dil-i nâ-kâmı tehîdir
2

Bülbülleri mestâne vü şûrîde vü şeydâ
Baķsañ yine gülşende gülüñ câmı tehîdir

3

Her gûşesi Ǿuşşâķ ile maĥşer-gede-i Ǿaşķ
Žann itme göñül ķûy-ı dilârâmı tehîdir

4

Cân u dili bend itmede ol ŧurre muķayyed
Görseñ yine bu śayd-gehiñ dâmı tehîdir

5

Nân-pâre-i iĥsânıñı kim gördi Nažîmâ
Çarħ-ı felegiñ süfre-i inǾâmı tehîdir

199 (T: 235a, H: 172b, R: 221a, A: 198a)
(MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün)
1
Remed incitdi çeşm-i yâri śanmañ ebruvânıdır
Siyeh kuĥl ile bir yanında iki sürme-dânıdır
2

Remedden śanma pür-ħûn nergis-i mest-i dil-ârâya
Şarâb-ı Ǿişve gelmiş câm-ı nâzıñ ser-girânıdır

3

Remedden çeşm-i ħûn-rîz-i siyeh-mestinde dil-dârıñ
Siyeh çenber degildir âteş-i âhım duħânıdır

4

Remedden nergis-i bîmâr-ı yâr olmuş yine gül gül
Bahâristân-ı behcetdir melâĥat gül-sitânıdır

522 • Mustafa Sefa Çakır

5

Remedden çeşm-i cânânda Nažîmâ kuĥl žann itme
Şarâb-ı nâzı nûş itmiş siyeh-mesti nişânıdır

200 (T: 235a, H: 173a, R: 221a, A: 198b)
(MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün)
1
Yârin ki dehre cünbişi âfet nişânıdır
Ŧarz-ı ķıyâm-ı ķaddi ķıyâmet nişânıdır
2

Dil nâle-senc olursa revâdır ceres gibi
Sînem ħadeng-i mihr ü maĥabbet nişânıdır

3

Olsun cihân-ı Ǿaşķa revân ĥükm-i ebruvân
Zîrâ berât-ı ĥüsn ü melâĥat nişânıdır

4

Ħûn-âb-ı dîde itdi beni kâm-rân-ı Ǿaşķ
Dâġ-ı serim başımda saǾâdet nişânıdır

5

Bir seyyid-i cemâle göñül virdim ey Nažîm
Kim ħaŧŧ-ı sebz-fâmı siyâdet nişânıdır

201 (T: 235a, H: 173a, R: 221a, A: 198b)
(FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
Ġamze-i dildâr kim śahbâ-perest-i Ǿişvedir
Ber-zede-dâmen güle işkeste mest-i Ǿişvedir
2

El-ĥaźer śad el-ĥaźer ey fitne râh-ı yârdan
Mest-i nâz olmuş gelür ħançer-be-dest-i Ǿişvedir

3

İtmede śad Ǿarbede fitneyle çeşm ü ġamzeler
Her biri bir kâfir-i peymân-şikest-i Ǿişvedir

4

Gelse feryâda derâ-âsâ nola cân u dilim
Sîne âmâc-ı ħadeng-i nâz-şikest-i Ǿişvedir

5

Neşve-baħş olsa nola kilk-i nevâ-senc-i Nažîm
Sâķî-i feyż-âver-i bezm-i elest-i Ǿişvedir

202 (T: 235a, H: 173a, R: 221a, A: 198b)
(MüstefǾilün MüstefǾilün MüstefǾilün MüstefǾilün)
1
Cânâ ruħuñda kâkülüñ her-dem-bahâr-ı Ǿişvedir
YaǾnî gülüñle sünbülüñ her-dem-bahâr-ı Ǿişvedir
2

Sevdâ-yı laǾliñle müdâm Ǿaks-i ruħuñda śubĥ u şâm
Reng-i Ǿiźârıñda mülüñ her-dem-bahâr-ı Ǿişvedir

3

Meftûn olup ruħsârıña revnaķ virüp destârıña
Gûyâ ki her bergi gülüñ her-dem-bahâr-ı Ǿişvedir
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4

Gül ruħlarıñ yâd eyleyüp mestâne feryâd eyleyüp
Mînâda źikri ķulķulüñ her-dem-bahâr-ı Ǿişvedir

5

Şevķ-i ruħuñla rûz u şeb ey gül-Ǿiźâr ü ġonca-leb
Virdi Nažîm-i bülbülüñ her-dem-bahâr-ı Ǿişvedir

203 (T: 235b, H: 173a, R: 221b, A: 198b)
(FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
Devr-i güldür faśl-ı nûş-â-nûş-ı Ǿişret vaķtidir
Gûşe gûşe yâr ile gülşende śoĥbet vaķtidir
2

Oldı tâb-efgen şeb-i zülfinde envâr-ı cemâl
Ķadre irdiñ ey dil-i şûrîde ĥâcet vaķtidir

3

Zülf-i dilberdir güźer-gâhıñ emânet ey śabâ
Mû-be-mû derd-i dili eyle ĥikâyet vaķtidir

4

Ħande-i raĥm eyleye şâyed o şeh mestânedir
Aġla ħâliñ ey sirişk-i dîde furśat vaķtidir

5

Ġuśśadan beñzi śararmış nâle dönmüş nâleden
ǾÂşıķ-ı zerd ü nizâr u zâra şefķat vaķtidir

6

Bir çekilmez ķavs-i âhendir maĥabbet ey göñül
Ķaddiñi zihgîr-i ġayret eyle ġayret vaķtidir

7

Reh-nümâ-yı semt-i maķśûd ol Nažîm-i bî-kese
Gel yetiş ey Ĥıżr-ı himmet eyle himmet vaķtidir

204 (T: 235b, H: 173b, R: 221b, A: 199a)
(FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
Ķâmet-i bâlâ-yı dilber serv-i ser-keş kendidir
Śaçlı sünbül ol iki zülf-i müşevveş kendidir
2

ǾÂşıķı müjgânlarından evvel eyler dil-figâr
Ġamze-i cânân ki tîr-i rûy-ı terkeş kendidir

3

El-ĥaźer bir berķdir her mevci ey fülk-i felek
Sûz-ı âh-ı girye-ħîzim baĥr-i âteş kendidir

4

Naķşına aldanma nûşı nîş ü şehdi zehrdir
Çarħ-ı merdüm-küş ĥaźer mâr-ı münaķķaş kendidir

5

CürǾası eyler meźâķ-ı telħi şîrîn ey Nažîm
LaǾl-i nâb-ı dil-rübâ śahbâ-yı bî-ġaş kendidir
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205 (T: 235b, H: 173b, R: 221b, A: 199a)
(MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün)
1
Şarâb içsem gelen gözden o demde eşk-i ĥasretdir
Benim mestâne kârım bezm-i ġamda eşk-i ĥasretdir
2

Degil bâde bilûrîn sâġar içre yâd idüp devrin
Teǿessüfle pür olmuş çeşm-i Cem'de eşk-i ĥasretdir

3

Dem-â-dem kârım âh-ı âteşîndir gûşe-i ġamda
Pey-â-pey śanǾatım künc-i elemde eşk-i ĥasretdir

4

Çemende ķaŧre-i şebnem ŧarâvet-baħş-ı sünbüldür
O zülf-i çîn çîn ü ħam-be-ħamda eşk-i ĥasretdir

5

Firâķ-ı yâr ile olsa gözüm yaşı nola deryâ
Hemân bârân degil fürķatde yemde eşk-i ĥasretdir

6

Olup cûyâ o mâhı iştiyâķ-ı mihr-i ĥüsn ile
Dü-çeşmimden aķan her bir ķademde eşk-i ĥasretdir

7

Nažîm ol şâh-ı ĥüsne nâme yazdıķca bükâ itsem
Mürekkeb yerine nevk-i ķalemde eşk-i ĥasretdir

206 (T: 236a, H: 174a, R: 222a, A: 199a)
(MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün)
1
Serimde gül ġam-ı Ǿaşķıñla dâġ-ı ĥasretdir
Piyâle sensiz elimde ayaġ-ı ĥasretdir
2

Reh-i viśâlde vâdî-i hecre düşmeyeniñ
Delîli Ĥıżr ise de güm-sürâġ-ı ĥasretdir

3

O serv-ķadde nola cilve-gâh-ı nâz olsa
Hezâr-dâġla sînem ki bâġ-ı ĥasretdir

4

Fetîli rişte-i gîsû-yı ĥûr olursa daħi
Viren bu meclise revnaķ çerâġ-ı ĥasretdir

5

Nüvîd-i ĥarf-i ümîde döner mi gûş-ı ķabûl
O kim Nažîm gibi bî-demâġ-ı ĥasretdir

207 (T: 236a, H: 174a, R: 222a, A: 199a)
(MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilâtün)
1
Görelden ebrû-yı ġarrâñı ġurre ġurre degildir
Yanında ŧalǾatiñiñ âfitâb zerre degildir
2

Miŝâl-i şâne olan çâk çâk-i ĥasret-i zülfüñ
Ümîd-i vuślat ile bî-müdârâ erre degildir
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3

Görünce itmeye mi ķana ķana ħûn-ı dili nûş
Ġazâl-i çeşm-i siyâhıñ o şîr-i nerre degildir

4

Helâk-i ĥasretiñe tîġ-ı cevri eyleme der-kâr
Kişiye şâhım ölüm birdir iki kerre degildir

5

Hezâr mihr-i giyâ bitse çâr-bâġ-ı felekde
O sebze-i ħaŧa nisbetle berg-i terre degildir

6

Ŧufeyl gökde Mesîĥâ-miŝâl Ħıżr ile İlyâs
Hemân śalâ-yı ġam-ı Ǿaşķ baĥr ü berre degildir

7

Nažîm nažm-ı dürer-bârıña nažîre de olsa
Yine zebân-zed olup böyle rûz-merre degildir

208 (T: 236a, H: 174a, R: 222a, A: 199b)
(FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
Ħâk-i pây-i dil-rübâ kim tûtiyâ-yı dîdedir
Tûtiyâ-yı nûr-ı maĥż eyler cilâ-yı dîdedir
2

Yâri gördükçe nola çeşmimden aķsa çeşmeler
Daħi çoķ śu götürür bu mâcerâ-yı dîdedir

3

ǾAks-i ĥüsn-i yâra çeşmim cilve-gâh olsa sezâ
Bir perîdir kim yeri mînâ-serâ-yı dîdedir

4

Ķanı ķızarsa Ǿaceb mi rûy-ı dildârı görüp
ǾÂlem-i ervâĥdan çâķ-âşinâ-yı dîdedir

5

Dil süveydâsın revâdır Ǿarż iderse ey Nažîm
Ħâl-i rûy-ı yâr kim merdüm-rübâ-yı dîdedir

209 (T: 236b, H: 174a, R: 222b, A: 199b)
(MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün)
1
Faśl-ı bahâr bâġ-ı murâdım resîdedir
Gül-deste-i ĥadîķa-i maķśûd çîdedir
2

Olsam Ǿaceb mi nergis ü gül gibi çeşm ü gûş
Ĥarf-i viśâl kim deheniñden şenîdedir

3

Bir kerre bûs iden seni ölmez miŝâl-i Ħıżr
Âb-ı ĥayât laǾl-i lebiñden çekîdedir

4

Śad-el-amân ki ĥayret-i ĥüsnüñle ey perî
Mânend-i ġonca câme-i śabrım derîdedir

5

Ġamzeñ ħadengi olsa nola dilde cây-gîr
Peykân-ı nâz levĥ-i niyâza ħalîdedir
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6

Miĥrâb-ı ebruvânıña gökden sücûd ider
Bîhûde śanma ķaddi hilâliñ ħamîdedir

7

Bismil-geh-i ġamıñda nola olsa mużŧarib
Dil śayd-gâh-ı Ǿaşķda murġ-ı ŧabîbedir

8

Sînemde dâġ-ı ĥasret olur sâġar-ı neşâŧ
Sensiz şarâb-ı nâb baña ħûn-ı dîdedir

9

ǾIķd-i leǿâl dinse revâ nažmıña Nažîm
Silk-i beyâna gevher-i maǾnâ keşîdedir

210 (T: 236b, H: 174b, R: 222b, A: 199b)
(MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün)
1
Ħâr-ı Ǿalâķadan o ki dâmen-keşîdedir
Âzâde serv-i bâġ gibi âremîdedir
2

Śadr-ı niyâzı maşrıķ-ı ħurşîd-i nâz ider
Mânend-i śubĥ ol ki girîbân-derîdedir

3

Ĥaķķâ hezâr-çeşm ile seyr-i cemâl iden
Her Ǿużvı dâġ-ı ĥasret ile dîde dîdedir

4

Çarħa külâh-ı naħveti âvîze eyleyen
Ħurşîd ü mâh olursa daħi ser-bürîdedir

5

Zîr-i nigîn iden felegi âfitâb-veş
Maġrûr olmasun ki zevâli resîdedir

6

Zîb-i nigîni gevher-i mâh-ı münîr olur
Ol kim felekde hâle-i ķaddi ħamîdedir

7

Âb-ı ĥayâtı feyż-i ĥikem dem-be-dem Nažîm
Gûyâ ki lûle-i ķalemiñden çekîdedir

211 (T: 237a, H: 174b, R: 223a, A: 200a)
(MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün)
1
Şikenc-i kâkül-i dilber ki pîç ü tâbdadır
Fütâde dilleri gel gör ne ıżŧırâbdadır
2

Meger ki ħûn-ı dü-çeşm-i niyâzı sildi yine
Benân-ı nâz ki rengînî-i ħiżâbdadır

3

ǾAceb uyutmadılar mı şeb-i niyâz seni
Śabâĥ nâzından nergisiñ ki ħâbdadır

4

Nigâh-ı nâzı helâkinde olmuş âzürde
Göñül o çeşm-i siyeh-mestden ĥicâbdadır
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5

İder dü-dîde-i ħurşîd ü mâhı tîre yine
Nažîm gerçi ruħ-ı dil-rübâ niķâbdadır

212 (T: 237a, H: 175a, R: 223a, A: 200a)
(MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün)
1
Âb-ı ĥayât laǾl-i lebiñden nümûnedir
Ħaŧŧıñ sevâd-ı žulmete rûşen nümûnedir
2

Bedr ü hilâl-i çarħdan ey mihr-i meh-cebîn
Gûyâ o ŧavķ-ı ceyb o gerden nümûnedir

3

Peymâne-i leb-â-leb-i śahbâ-yı Ǿaşķdan
Her dâġ-ı şuǾle-rîz-i ser ü ten nümûnedir

4

Ĥâlât-ı Ǿaşķ nuŧķa gelir eyleme ķıyâs
Saña zebân-ı ĥayret-i sûsen nümûnedir

5

Yâriñ siyâh-mestî-i çeşminden ey Nažîm
Ĥayrân demîde nergis-i gülşen nümûnedir

213 (T: 237a, H: 175a, R: 223a, A: 200a)
(MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün)
1
Fiġânım cevriñe žann itme lâyıķ olduġumdandır
Günâhım cân u dilden saña Ǿâşıķ olduġumdandır
2

Nola dâġ-ı nihânım sûz-ı dilden Ǿâşikâr olsa
Seniñ derdiñle cânâ baġrı yanıķ olduġumdandır

3

Revâdır pençe-i mihriñle çâk olsa girîbânım
Yoluñda śubĥ-ı śâdıķ gibi śâdıķ olduġumdandır

4

Dil-i mecrûĥ-ı Ǿuşşâķa olurken merhem-i râĥat
Benim işler derûnum zaħmı ĥâźıķ olduġumdandır

5

Nažîmâ çekdigim cevr ü cefâlar bî-vefâlardan
Tekellüf ber-ŧaraf yâr-ı muvâfıķ olduġumdandır

214 (T: 237a, H: 175a, R: 223a) (MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün)
1
Dem-i śubĥ-ı neşâŧım maşrıķ-ı rûy-ı Muĥammeddir
Şeb-i yeldâ-yı şevķim şâm-ı gîsû-yı Muĥammeddir
2

ǾAceb mi Ǿâlem-i mihr ü maĥabbet olsa tesħîrim
Berât-ı Ǿaşķımıñ ŧuġrâsı ebrû-yı Muĥammeddir

3

Sezâdır ĥâl gâh çarħa degse gün gibi başı
Ħam-ı çevgân-ı zülfünde göñül gûy-ı Muĥammeddir
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4

Miŝâl-i murġ-ı dil hep ķumriyân tavķ-der-gerden
Giriftâr-ı dü-zülf-i Ǿanberîn mûy-ı Muĥammeddir

5

Lebinden bir peyâm-ı śıĥĥat oldı derdime dermân
Şifâ-sâz-ı derûnum nûş-dârû-yı Muĥammeddir

6

Olur her zerresi kuĥl-i cilâ-yı çeşm-i mihr ü mâh
O kim pâ-mâl olup ħâk-i ser-i kûy-ı Muĥammeddir

7

Süveydâ-yı dili sîm-âb-veş mużŧarib iden dâǿim
Ruħında dâne dâne ħal-i hindû-yı Muĥammeddir

8

Benimle hem-dem ü hem-râz iken gerdûn cüdâ ķıldı
ǾAceb kimler bugün zânû-be-zânû-yı Muĥammeddir

9

Nažîm-âsâ revâdır sâyesinde ħoş geçinsem ben
Zemîn-i dilde servim ķadd-i dil-cû-yı Muĥammeddir

215 (T: 237b, H: 175b, R: 223b, A: 200a)
(MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün)
1
Felekde söyledir bir dilber-i meh-sînemiz yoķdur
Şeker-ħâ ŧûŧî-i gûyâlarız âyînemiz yoķdur
2

Kirâmî gevher-i źî-ķıymetiz ammâ ki śad-efsûs
Bu vîrân-ħânede bir mâlik-i gencînemiz yoķdur

3

Nola rûz-ı ezelden maĥrem-i râz-ı derûn olsa
Dil-i şeydâ gibi bir hem-dem-i dîrînemiz yoķdur

4

ǾAceb mi hefte-i Ǿaşķ u maĥabbet olsa rûz-efzûn
Bizim ey ŧıfl-ı dil âzâdî-i azînemiz yoķdur

5

Miŝâl-i şemǾ-i meclis ħırķamız bir şuǾledir ancaķ
Gül-i raǾnâ gibi śad-çâkdan peşmînemiz yoķdur

6

Ġaraż Ǿayn-ı ĥaķîķatle temâşâ-yı cemâliñdir
Ĥabâb-âsâ derûn-ı sînemizde kînemiz yoķdur

7

Görüp sîm-i sirişk ü çihre-i zerd olmadıñ mâǿil
Nažîm-âsâ bizim ey mâh-ı hercâyi nemiz yoķdur

216 (T: 237b, H: 175b, R: 223b, A: 200b)
(MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün)
1
Nizâr itdi tenim fikr-i miyânıñ var ise yoķdur
Beni maĥv eyledi râz u dehânıñ var ise yoķdur
2

İşiñ altun ider iksîr-i Ǿaşķ-ı yâr-i sîmîn-ber
Dime ey dil vücûdı kîmyânıñ var ise yoķdur
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3

Ruħın zülfiyle setr eyler ne kâfir-kîşdir yâ Rab
Ki dîni ol meh-i nâ-mihribânıñ var ise yoķdur

4

Viśâle naķd-i cân istermiş ol kâlâ-fürûş-ı nâz
Diye ey Ǿâşıķ-ı şûrîde cânıñ var ise yoķdur

5

Nažîm itmiş Süleymânlıķ yine Ķâf-ı maǾânîde
Meger miŝli o Ǿanķâ-yı beyânıñ var ise yoķdur

217 (T: 238a, H: 175b, R: 224a, A: 200b)
(MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün)
1
Śaf-ı ħûbân-ı şehr içre o mihr ü meh-liķâ birdir
Belî âyîne çoķ âyîne-i Ǿâlem-nümâ birdir
2

Melâĥatde nola bir dâne olsañ ĥüsn ile ŝânî
Yine âyînede var ise Ǿaksiñdir Ħudâ birdir

3

Beni hicrânıñ öldürdi el urma tîġ-ı âzâra
Ölüm güstâħ-ı Ǿaşķa ey şeh-i ĥüsn ü bahâ birdir

4

Viśâliñle birin şâd itme birin hecr ile nâ-şâd
Bilürsin cân-ı Ǿuşşâķ-ı żaǾîf ü mübtelâ birdir

5

Beyâbân-ı maĥabbetde bülend ü pest yek-sândır
Ĥużûr-ı pâdişâh-ı Ǿaşķda mîr ü gedâ birdir

6

Serâba ġarķ iderler dem-be-dem Ǿaŧşân-ı iĥsânı
Meger kim vaǾd-i kemmûn vaǾde-i luŧf-ı ekâbirdir

7

Nažîm eşǾârıña her vech ile söz yoķ nažîr olmaz
Bu tâze ŧarĥ ile ĥaķķâ bu nažm-ı dil-güşâ birdir

218 (T: 238a, R: 224a, A: 200b)
(MüstefǾilün MüstefǾilün MüstefǾilün MüstefǾilün)
1
ǾÂlem yine buldı şeref hem Ǿîd ü hem nev-rûzdur
Dehr oldı pür-şûr u şeġaf hem Ǿîd ü hem nev-rûzdur
2

Der-beste endûh-ı miĥen geçdi yere beytü'l-ĥazen
Ġam sînelerden ber-ŧaraf hem Ǿîd ü hem nev-rûzdur

3

Yâr ile olsun Ǿişretiñ var iken elde furśatıñ
Evķâtıñı itme telef Ǿîd ü hem nev-rûzdur

4

Muŧrib tenimde henûz her gûşede bir sâz u söz
Gögsün döger meclisde def hem Ǿîd ü hem nev-rûzdur

5

Bulsun ħumâr-ı ġam fenâ el ur ayaġa sâķiyâ
Reftâre gel sâġar-be-kef hem Ǿîd ü hem nev-rûzdur
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6

Ħayr ile demdir yâd ola her bir ķadeĥde şâd ola
Ervâĥ-ı rindân-ı selef hem Ǿîd ü hem nev-rûzdur

7

Gerdûn yeter cevr eylesün sâķî ķadeĥ devr eylesün
Olmuş sifâl ü yâ necef hem Ǿîd ü hem nev-rûzdur

8

Bezm-i çemende śoĥbete yârân Ǿayş u Ǿişrete
Bir câm-ı Cemdir her ħaźef hem Ǿîd ü hem nev-rûzdur

9

Devrin bu gün ķıl Ǿâlemin ferdâya śal ferdâ ġamın
ǾAyş-i dem eyle lâ-teħaf hem Ǿîd ü hem nev-rûzdur

10

ŦabǾ-ı Nažîm itdi yine yârân-ı Ǿaśrıñ bezmine
Nažm-ı dürer-bârın tuĥaf hem Ǿîd ü hem nev-rûzdur

219 (T: 238b, R: 224b, A: 200b) (MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün)
1
MetâǾ-ı dil ki nessâc-ı fenâ kâlâlarındandır
Süveydâ anda teslîm ü rıżâ tamġâlarındandır
2

Göñül bir bezm-i ħâśü'l-ħâśa maĥremdir ki câm-ı Cem
Sifâlin pâre-i pây-ı ħum-ı śahbâlarındandır

3

Şikest itdi zücâc-ı tevbemi bir âteşîn mey kim
Naśûĥ ol bâdeniñ rind-i ķadeĥ-peymâlarındandır

4

Reh-i âmed-şüd-i dildârı nem-nâk itmedir kârı
Sirişk-i dem-be-demle çeşm-i ter sakkâlarındandır

5

Ġarîķ-ı Ǿaşķına çîn-i cebîn-i nâzı ħûbânıñ
Nuħustîn mevce-i deryâ-yı istiġnâlarındandır

6

O ebrûlar nola olsa perestiş-gâh-ı deyr-i Ǿaşķ
Bütânıñ ol śanem mümtâz u müsteŝnâlarındandır

7

Niyâz-ı vaśl ile nev-devletân-ı mesned-i nâzıñ
Ġam-ı imrûz-ı Ǿâşıķ vaǾde-i ferdâlarındandır

8

Raķîbe ruħśat-ı ŧaǾn telâş-ı Ǿâşıķ-ı şeydâ
O mâhıñ gûşe-i ebrû ile îmâlarındandır

9

Nola ŧabǾ-ı Nažîm'i feyż-i ilhâm eylese cûşân
Dür-i nažm-ı teriñ mevvâc olan deryâlarındandır

220 (T: 238b, R: 224b, A: 201a) (MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün)
1
Göñül bir meclisiñ rind-i ķadeĥ-peymâlarındandır
Ki çeşm-i Cem ĥabâb-ı sâġar-ı śahbâlarındandır
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2

Ezel âġâzı encâmı ider der-i Ǿâlem-i Ǿaşķıñ
Beyâbân-ı ķıyâmet teng-ter śaĥrâlarındandır

3

O şemǾ-i nâza aĥvâlin Ǿaceb mi yansa ser-tâ-ser
Göñül pervâne-i pür-sûz-ı bî-pervâlarındandır

4

Yetişdirdi ħaŧ-ı sebz-i riyâż-ı ĥüsn-i cânânı
Meger kim Ħıżr o gülzârıñ çemen-pîrâlarındandır

5

Dil-i dîvâneniñ zencîre cünbân olduġı böyle
Śaçı leylâlarıñ kâkülleri sevdâlarındandır

6

Ķıyâm-ı nâz ile reftâra geldikçe sehî-ķadler
Belâ-yı dil nihâl-i ķâmet-i bâlâlarındandır

7

Nažîm ehl-i niyâza ħâce-gân-ı bender-i nâzıñ
Cefâ evvel mezâd-ı sûķ-ı istiġnâlarındandır

221 (T: 238b, R: 224b, A: 201a) (FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
ǾAks-i bâde dîde-i ter-ħâne-i âyînedir
Âb-ı śâfa ĥaķ bu gevher ħâne-i âyînedir
2

Nâz u Ǿişve ĥüsn-i Ǿâlem-gîrine zînet yeter
Ķande Ǿazm eylerse dilber ħâne-i âyînedir

3

Çîn-i naħvet gösterir ol ebruvânı tâb-dâr
Cevhere açılsa ħançer ħâne-i âyînedir

4

Duħter-i rez ħacle-dâr olduķca kendin gösterir
Sâķiyâ var ise sâġar ħâne-i âyînedir

5

Her ŧarafdan şemǾ-i bezm olsa Ǿaceb mi rû-nümâ
Şekl-i fânûs-ı müdevver ħâne-i âyînedir

6

ǾÂşıķ u maǾşûkuñ eyler śûret-i ĥâlin Ǿayân
ǾAşķ gûyâ bir muśavver ħâne-i âyînedir

7

Gösterir Ǿaybıñ görürseñ Ǿaybını ġayrıñ eger
Ħâne-i dünyâ ser-â-ser ħâne-i âyînedir

8

Olmada Ǿibret-nümâ timŝâl-i gûn-â-gûn ile
Çarħ-ı mînâ-fâm beñzer ħâne-i âyînedir

9

Şâhid-i endîşeme ĥüsn-i Ǿibâretle Nažîm
ŦabǾ-ı śâfım bir münevver ħâne-i âyînedir
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222 (T: 239a, R: 225a, A: 201b) (MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün)
1
Kânûn-ı Ǿaşķdan ki derûnum nişânedir
Her mû tenimde âteş-i dilden zebânedir
2

Gülgûn-ı eşk-i demdir olursa sebük-Ǿinân
Zîrâ ki her müjem aña bir tâziyânedir

3

Ey murġ-ı dil görüp ħam-ı zülfünde ħâlini
Ħâli ķıyâs itme ĥaźer dâm u dânedir

4

Mažhar olursa gûş-ı ķabûle terânesi
Her gül çemende bülbüle bir âşiyânedir

5

Çek śâġar-ı leb-â-lebi peymâne dolmadan
Ġamdan penâha mey-gede bir âsitânedir

6

Çıķmaz henûz Ǿaks-i ruħı ol perî-veşiñ
Bu gösterir ki çeşm-i ter âyîne-ħânedir

7

Gelsün ayaġına dir iseñ leylî-i murâd
Semt-i cünûnı ŧut reviş-i Ǿâķılânedir

8

İtme Ǿulüvv-i ŧabǾ ile iksîre iltifât
Naķd-i ġınâ hemîşe dükenmez ħızânedir

9

Fehm it beķâsını bu ŧarab-gâh-ı Ǿâlemiñ
Hüşyâr iseñ nümûnesi bezm-i şebânedir

10

Her ŧarĥına ķażâ vü ķader târ u pûd olur
Nessâc-ı kâr-gâh-ı fenâ kim zamânedir

11

Bu ķulķul ile bülbüle-i kilk-i ter-i Nažîm
Bâġ-ı süħanda bülbül-i ħûnîn-terânedir

223 (T: 239a, R: 225a, A: 201b) (MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün)
1
Ne cismiñ cânısıñ iĥyâ-yı nuŧķ-ı ħurremiñ kimdir
Ne mehdiñ ŧıflısıñ gehvâre-cünbân-ı ġamıñ kimdir
2

Kimiñ dîvâne gönlin bend-i zencîr-i cünûn itdiñ
Giriftâr-ı kemend-i kâkül-i ħam-der-ħamıñ kimdir

3

Kimiñ olduñ ŧabîb-i zaħm-ı nâ-sûz-ı dili cânâ
Figârân-ı ġamıñda sûd-mend-i merhemiñ kimdir

4

Kimiñ nežžâre-gâhı cilve-i reftâr-ı nâzıñdır
ǾAceb çeşm-âşinâ-yı kuĥl-i ħâk-i maķdemiñ kimdir
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5

Kim oldı bûse-çîn âyâ leb-i tebħâle-dârıñdan
Demâġ-âşüfte-i gül-ġonca-i pür-şebnemiñ kimdir

6

Sebeb śahbâ iken bûs-ı leb-i gül-fâmıña sâķî
Yine keyfiyyetin inkâr iden câm-ı Cemiñ kimdir

7

Kimiñle bezm-i nûş-â-nûş-ı meyde germ-i ülfetiñ
Nažîm-âsâ nedîmiñ hem-nişîn ü hem-demiñ kimdir

224 (T: 239b, R: 225b, A: 201b) (FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
Śubĥ-ı maĥşer ħande-i çâk-i girîbânımdadır
Mevc-i ŧûfân-ı ķıyâmet seyl-i dâmânımdadır
2

Berķ-ı ħırmen-sûz-ı şems-i rûz-ı rüstâħîzdir
Her şerer kim aħker-i dâġ-ı fürûzânımdadır

3

Źerre-veş mihr-i cihân-efrûzı raķśân eyleye
Ceźbe-i dîdâr kim ħurşîd-i raħşânımdadır

4

Pâyını âb-ı ruħ-ı perhîze eyler bûse-gâh
Cilve-i reftâr kim serv-i ħırâmânımdadır

5

Sâyesin evvel dirîġ eylerdi ol nev-naħl-i nâz
Şimdi ammâ ķande olsam sâye-veş yanımdadır

6

Muħtefîdir genc-i dil vîrân-serây-ı sînede
Gevher-i Ǿaşķ-ı ilâhî genc-i vîrânımdadır

7

SebǾa-i seyyâre-i çarħ-ı maǾânîdir Nažîm
Heft beytiyle bu nažm-ı ter ki dîvânımdadır

225 (T: 239b, R: 225b, A: 202a) (FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün)
1
O mehiñ âyîne-i ĥüsni cilâlanmışdır
Pertev-i mihr-i melâĥatle żiyâlanmışdır
2

SaǾy idüp KaǾbe-i kûyında maķâm eyledi dil
Zemzem-i laǾl-i leb-i yâri śafâlanmışdır

3

Śafĥa-i mihr-i ruħı sâde sevâd-ı ħaŧdan
Levĥ-i mâh aña ķıyâs ile ķaralanmışdır

4

Ķatı yüksekde uçar murġ-ı dil âvâre
Heves-i lâne-i zülfiyle hevâlanmışdır

5

Câmesinden görinür sîne-i śâfı gûyâ
O perî nûr-ı leŧâfetle ķabâlanmışdır

534 • Mustafa Sefa Çakır

6

Sürħ-gûn olsa nola zülf-i girih-beste-i yâr
Reng-i gül-gûn-ı ŧarâvetle ħınâlanmışdır

7

Yâra âyînesini śundı dil-i zâr yine
Var ise ol şeh-i ħûbâna gedâlanmışdır

8

Bir ayaġ ile yürür çûb-ı zeriñ ĥükmini gör
Sâķiyâ pîr-i ħarâbât Ǿaśâlanmışdır

9

Ķondı murġân-ı cünûn deşt-i maĥabbetde Nažîm
Ser-i sevdâ-zede bildim ki yuvalanmışdır

226 (T: 240a, R: 226a, A: 202a) (MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün)
1
Śay naķd-i cânı dilbere cânân seviş budur
Bâzâr-ı ittiĥâdda alış veriş budur
2

Müşg-i siyâhı nâfede tekrâr ħûn ider
Sevdâ-yı ħâl-i dilber ile perveriş budur

3

Geldi yetişdi ey dil-i şeydâ o ŧıfl-ı nev
Serv-i çemân-ı nâz olacaķ gel yetiş budur

4

Ķoynında śaķlar âyîne-i naķş-ı cemâlini
Ol şâh-ı ĥüsne mâǿil ola gösteriş budur

5

Dürdî-i derdi mey-gede-i Ǿaşķ-ı yârda
Peymânesi dolınca içelim Cem-meniş budur

6

Olmaz Nažîm peyrevi ġayrıñ bu Ǿarśada
ǾÂrif Efendi semtini ŧutdı reviş budur

227 (T: 240a, R: 226a, A: 202a) (MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün)
1
Cûy-ı sirişk-i dîde firâvân olup gider
Cûş u ħurûşla yem-i Ǿummân olup gider
2

Ŧutmaz anıñ Ǿinânını dest-i Ǿirâdetiñ
Reh-vâr-ı Ǿömr şöyle şitâbân olup gider

3

Cây-ı iķâmet olmaduġından yegân yegân
Kim ķonsa bu ribâŧa peşîmân olup gider

4

Gül heftesinde reng-pezîr-i ħazân olur
Bülbül hezâr-derd ile nâlân olup gider

5

Ol ħoş-ħırâm-ı Ǿişve bu reftâr-ı nâz ile
Âşûb-ı dehr ü âfet-i devrân olup gider
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6

Her dilde cilve-güster olur Ǿaks-i ĥüsn-i yâr
Her demde bir maķâmda mihmân olup gider

7

Vaśf-ı śıfât-ı seyyid-i kevneyn ile Nažîm
Ħâk-i derinde peyrev-i Ĥassân olup gider

228 (T: 240a, R: 226a, A: 202a) (MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün)
1
ǾAks-i ruħıñ ki dîde-i bînâ içindedir
ǾAyniyle bir perîdir o mînâ içindedir
2

Saña dil oldı žâhir ü bâŧında cilve-gâh
Âyînedir ki śûret ü maǾnâ içindedir

3

Bir dil ki anda eyleye işrâķ nûr-ı Ǿaşķ
Fânûsdur ki şemǾ-i şeb-ârâ içindedir

4

Bir dil-ħarâbı yapmada saǾy eyleyen kişi
Olsun śafâda beyt-i muǾallâ içindedir

5

Derd-i derûnum añlayamaz müddeǾî benim
Ĥâl-i dilim bilür o ki ĥâlâ içindedir

6

Ķalbinde kîne ĥâsid-i bed-gevheriñ müdâm
Döndi hemân o âteşe ħârâ içindedir

7

Teǿŝîr-i feyż-i Ǿaşķ-ı dil-i śâfda Nažîm
Bir âbdır ki gevher-i yektâ içindedir

229 (T: 240b, R: 226b, A: 202b) (FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
Zâhid-i sâlûs kim bir bûriyâ üstündedir
Ķuŧb ise seccâde-i zerķ-i deryâ üstündedir
2

Dâldır âlâm-ı derdiñden ħam olmuş dillere
Ey elif-ķad lâm-ı zülfüñ kim liķâ üstündedir

3

Rûy-ı zîbâñı görenler ol ser-âmed ķadd ile
Śandılar bir cevherî muśĥaf livâ üstündedir

4

Sûre-i Śâd üzre gûyâ saŧr-ı Bismillâhdır
Medd-i ebrû kim o çeşm-i dil-rübâ üstündedir

5

Zülf-i müşgîniñ dökülmüş śafĥa-i ruħsârıña
Sûre-i Ve'l-Leyldir kim Ve'đ-Đuĥâ üstündedir

6

Merdüm-i çeşm-i ķanâǾatdir süveydâ-yı derûn
Gûyiyâ bir noķŧadır ol kim ġınâ üstündedir
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7

Munķalibdir âsiyâb-ı ĥâl-i gerdûn ey Nažîm
Devr-i çarħ-ı süst-bünyâd ise mâ üstündedir

230 (T: 240b, R: 226b, A: 202b) (FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
Zinde-i Ǿaşķ olmayan śûfî gibi dil-mürdedir
Gûyiyâ bî-rûĥ ķalmış ķâleb-i efsürdedir
2

Sâlik-i semt-i mecâza ŧaǾn idermiş müddeǾî
Menzil-i taĥķîķe gûyâ vâśıl-ı reh-bürdedir

3

Noķŧadır ammâ ķabûl itmez tecezzî ey ĥakîm
Noķŧa-i mevhûmeden yâriñ dehânı ħurdedir

4

Öyle nâzikdir ki ruħsâr-ı leŧâfet-güsteri
Sâye-i perr-i hümâ-yı zülfden âzürdedir

5

Vaśf-ı ħâl-i sürme-gûnında o mâhıñ ey Nažîm
Ħayli demlerdir ney-i ħâmem gelür efşürdedir

231 (T: 240b, R: 226b, A: 202b) (MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün)
1
Deyr-i maĥabbetiñ yine râhı güşâdedir
Gâhî ķapansa mey-gede gâhî güşâdedir
2

Bîmâr-ħâne-i kerem oldıysa bestedir
Dâru'ş-şifâ-yı luŧf-ı ilâhî güşâdedir

3

Dem-serdî-i ħılâfla bostân-ı ħâhişiñ
Žann eylemem ki berg-i giyâhı güşâdedir

4

Çîn-i cebîn ile baķamaz mihre kimseler
Gör kim felekde cebhe-i mâhı güşâdedir

5

Mihrim o mâh-peykere Ǿarż eylesem nola
Mestâne tâb-ı meyle kemâ-hî güşâdedir

6

Yâriñ hümâ-yı zülfi śalar sâye üstine
Bir Ǿâşıķıñ ki baħt-ı siyâhı güşâdedir

7

AǾdâya tîġı her ŧaraf itdirdi ser-fürû
Baħt-ı bülend ü ŧâliǾ-i şâhî güşâdedir

8

Redd eylemez gedâsını elbette ey Nažîm
Dergâh-ı feyż-i nâ-mütenâhî güşâdedir

232 (T: 241a, R: 227a, A: 203a) (MefǾûlü MefâǾîlü MefâǾîlü FeǾûlün)
1
Ne dâne vü ne dâm ü ne śayyâd gerekdir
Murġ-ı dile bir ķâmet-i şimşâd gerekdir
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2

Ser-tîşe-i müjgân ile kuhsâr-ı ġamıñda
Cânâ saña Şîrîn gibi Ferhâd gerekdir

3

ǾAks-i ruħ-ı cân-sûzuña tâb-âver olan dil
Ser-tâ-ķadem âyîne-i fûlâd gerekdir

4

Ħûn-rîzlige meyli ķo ey ġamze sen olma
Gerçi ŧutalım Ǿâleme cellâd gerekdir

5

Dâmen-keş-i ħâr u ħas-ı gülzâr-ı Ǿalâyıķ
Nâdîde ħazân serv-i ser-âzâd gerekdir

6

Lâ-büd güźerân üzredir ey dil ġam u şâdî
ǾÂrif ne ġam-âlûd u ne dil-şâd gerekdir

7

Vîrâne-i žâhirde olan bâŧını maǾmûr
Bu deyr-i ħarâbâtda âbâd gerekdir

8

Ŧarĥ-ı süħanın ġayre ķıyâs itme Nažîmiñ
Fenninde kişi ĥaķ bu kim üstâd gerekdir

233 (T: 241a, R: 227a, A: 203a)
(MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün)
1
Demâġ âşüfte geldi gülşene sünbül ķoķunmuşdur
Nesîm-i nev-bahârı kâkül-i yâre doķunmuşdur
2

Ġubâr-ı ħaŧŧ ile olmuş muĥaşşâ kilk-i ķudretle
Cemâl-i nüsħası ol ħâce-i ĥüsnüñ oķunmuşdur

3

Degil medd-i dü-ebrû ķahramân çeşm-i ħûn-rîzi
Dem-i ķatlinde Ǿuşşâķıñ iki şeh-per śoķunmuşdur

4

Girîbânı leb-â-leb Ǿişvedir pür-şîve dâmânı
Ķabâ-yı ĥüsni târ u pûd-ı nâz ile ŧoķunmuşdur

5

İdüp eşk-i dü-çeşmim dâġ-ı ħûnînimle âmîziş
Görenler didiler kim bu mey-i nâba śu ķonmuşdur

6

Nažîmâ Ǿayş u nûş it mîhmânsın sen de birķaç gün
Müsâfir-ħâne-i dehre o ķonmuşdur bu ķonmuşdur

234 (T: 241b, R: 227b, A: 203a) (MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün)
1
Ġam-ı maĥabbet-i cânâne tende yektâdır
Maĥall-i şübhe degil cân bedende yektâdır
2

Duyurmasa nola zaħm-ı ħadeng-i dil-dûzın
O ebruvân-ı kemân-keş o fende yektâdır
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3

Nihâl-i ķaddini ŧûbâya eylemem teşbîh
Egerçi dirler o naħl-i bülende yektâdır

4

Henûz dîde-i eyyâm görmedi miŝlin
Cenâb-ı Veys-i Ķaren kim Yemen'de yektâdır

5

Şeb-i viśâl bir olsaķ Ǿaceb midir ikimiz
O sîm-ten nice bir pîrehende yektâdır

6

Nažîri Ǿaksidir âyîne-i tekellümde
Zebân-ı ŧûŧî-i ŧabǾım süħanda yektâdır

7

Nücûm içinde döner mâh-ı Ǿâlem-efrûza
Nažîm ĥaķ bu ki her encümende yektâdır

235 (T: 241b, R: 227b, A: 203b) (MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün)
1
Çemen ezhâr-ı gûn-â-gûn ile bezm-i müheyyâdır
Śürâĥî ceyb-i câm-ı Ǿişrete gül-rîz-i śahbâdır
2

Bilür cevher-şinâsân-ı ŧarab ķîrâŧ ile ķadrin
Meyiñ her ķaŧresi bir ŧamla yâķût-ı feraĥ-zâdır

3

Cem-i devrân ile yeksân ider bir kâse-i ser-şâr
Eger ednâdan ednâdır eger aǾlâdan aǾlâdır

4

Ĥabâb encüm şafaķ mey Ǿaks-i sâķî mâh-ı mihr-engîz
Ŝüreyyâ cemǾ-i meclis devr-i sâġar çarħ-ı mînâdır

5

Dil-i pür-Ǿuķdedir âlâm-ı devr-i rûzgârından
Ĥabâb-ı mey ki yer yer sâġar-ı mînâda peydâdır

6

Bilûrîn gerdeni sîb-i zenaħdânıyla sâķîniñ
Ser-i mînâya ķonmuş gûyiyâ bir dâne elmadır

7

Gözümde neşve-i câm-ı maĥabbet dilde śad-teşvîr
Serimde şevķ-i maǾcûn-ı leb-i dilber ne sevdâdır

8

Dili pervâne-i pür-sûz iden śahbâ ķıyâs itme
Miyân-ı meclis-i śahbâda bir şemǾ-i şeb-ârâdır

9

Nažîmâ derdî-i âlâyiş-i dünyâ keder virmez
Zücâc-ı dil ĥabâb-âsâ küdûretden müberrâdır

236 (T: 242a, R: 228a, A: 203b) (MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün)
1
Ġam-ı Ǿâlem ezelden var ise âdemle tevǿemdir
Anıñ-çün meclis-i Ǿâlemde âdem ġamla tevǿemdir
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2

Ne şâdîden feraĥ-nâk ol ne ġamdan ey dil-âzürde
Bu bezmiñ nûşı nîş u sûrı ħod mâtemle tevǿemdir

3

Gedâ-yı mey-gede bir câm-ı ħâlet-baħşla sâķî
Berâberdir şeh-i faġfûr-ı Çîne Cemle tevǿemdir

4

Nola açsa o gül ruħsârı feyż-i âh u eşk-i ter163
Nesîm ile biri hem-dem biri şebnemle tevǿemdir

5

O ķaşlar iki yüz iki dilli Źü'l-fiķâr ancaķ
Ya şemşîr-i zebânımla yâħûd ħâmemle tevǿemdir

6

Mesîĥ-âsâ demiñden deyr-i maǾnâ rûĥ arar olmuş
Nažîm enfâs-ı cân-baħşıñ meger Meryemle tevǿemdir

237 (T: 242a, R: 228a, A: 203b) (MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün)
1
Derûn-ı ġonca ki feyż-âşinâ-yı şebnemdir
Şükûfeler yine ġarķ-ı Ǿaŧâ-yı şebnemdir
2

Gülüp açılsa nola feyż-i eşk-i bülbülden
Güşâyiş-i güle bâdî śafâ-yı şebnemdir

3

Görünce śubĥ-dem âġûş-ı vuślat-ı gülde
Hezârıñ eşk-i teri ħûn-behâ-yı şebnemdir

4

Bu deñli gözyaşın aldı ŧaġıldı ġayre yine
Gülüñ ħacâleti şimdi berây-ı şebnemdir

5

ǾAceb mi eylese sîmâb şevķını taśǾîd
Ki ġonca pûte-i pür-kîmyâ-yı şebnemdir

6

O eşk-i dîde niŝâr eyledikçe girye-künân
Dehân-ı ġonca tebessüm-nümâ-yı şebnemdir

7

Nažîm'iñ ol gül-i gülzâr nâz-ı vaśfında
Midâd-ı ħâmesi dâġ-ı rıżâ-yı şebnemdir

238 (T: 242a, R: 228a, A: 203b) (MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün)
1
Cebîn-i gül ki leŧâfet-nümâ-yı şebnemdir
Şükûfeler yine hep cebhe-sâ-yı şebnemdir

163

2

Revâdır eylese bülbül şeŧâretin efzûn
Ki dürc-i ġonca leb-â-leb ġıdâ-yı şebnemdir

3

Gülüñ elinde iden böyle dest-mâlini âl
Sirişk-i dem-be-dem-i hây hây-ı şebnemdir

Mısra, A nüshasında: Nola açsa o gül ruħsâr-ı nâzı feyż-i âh u eşk
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4

Nice ĥużûr ide gülşende seylî-i ħurşîd
Henûz râĥat iken der-ķafâ-yı şebnemdir

5

Kemâli Ǿayn-ı zevâl ü beķâsı maĥż-ı fenâ
Zamân-ı devlet-i pâ-der-hevâ-yı şebnemdir

6

Yolında olmada bir semen-i berg îŝâr
Bu eşk-i dîde ki ĥayret-fezâ-yı şebnemdir

7

Leŧâfet-i gül-i ruħsârını ķıyâs it kim
Nişân-ı ħâl-i siyeh-fâmı cây-ı şebnemdir

8

ǾAceb mi pister ü bâlini berg-i gülden ise
Derûn-ı ġonca ki ħalvet-serây-ı şebnemdir

9

Açılmada gül-i dâġ-ı derûn-ı sîne Nažîm
Nesîme minneti yoķ bî-recâ-yı şebnemdir

239 (T: 242b, R: 228b, A: 204a) (MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün)
1
Dem-i viśâl göñül nâleniñ zamânı mıdır
Kenâr-ı dîdede pergâleniñ zamânı mıdır
2

Açıldı germî-i meyden ruħ-ı Ǿaraķ-nâki
Gören didi gül-i pür-jâleniñ zamânı mıdır

3

Tamâm düşdi çerâġâna meyl-i ħusrev-i Ǿaşķ
Donandı dâġ-ı derûn lâleniñ zamânı mıdır

4

Kenâra gelmiş iken yâr-i çâr-deh-sâle
Ĥikâyet-i ġam-ı deh-sâleniñ zamânı mıdır

5

Sirişk-i germe neden böyle ruħśat-ı cereyân
Nažîm o âteş-i seyyâleniñ zamânı mıdır

240 (T: 242b, R: 228b, A: 204a) (FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün)
1
Ħaŧ-ber-âverde görüp dilberi mâtem-zededir
ǾÂşıķıñ baħt-ı siyâhı yine berhem-zededir
2

Ĥoķķa-i laǾl-i lebinden o ŧabîb-i dil ü cân
Tâzeler zaħmın o mecrûĥa ki merhem-zededir

3

Eŝer-i âteş-i âh-ı dil-i sûzânımdan
Mûy-ı müşgîn-i dü-zülf-i siyehi ħam-zededir

4

ǾAndelîb-i çemen-i ĥüsn ü cemâlim ki baña
Ruħ-ı ħoy-gerde-i dilber gül-i şebnem-zededir
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5

Mevce-i şûr u şeġaf itse nola ser-geşte
Sâkin-i zevraķ-ı deryâ-yı cünûn yem-zededir

6

O şehiñ bendesiyüz kim yed-i śunǾ-ı ezelî
Püşt-i ser-nâme-i ikrâmına ħâtem-zededir

7

Ķâmetiñ şevķi dü-tâ olsa Nažîmiñ ne Ǿaceb
Çille-i ĥasreti ġayretle çeken ġam-zededir

241 (T: 242b, R: 228b, A: 204a) (MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün)
1
Göñül ki ŧûŧî-i mirǿât-ı rûy-ı Aĥmed'dir
Hemîşe zemzemesi güft ü gûy-ı Aĥmed'dir
2

MuǾaŧŧar eyledi bâd-ı nesîm-i śubĥ-ı viśâl
Meşâm-ı cân yine lebrîz-i bûy-ı Aĥmed'dir

3

Sözüm sitâyiş-i laǾliyle cevher-i cândır
Gözümde kuĥl-i cilâ ħâk-i ķûy-ı Aĥmed'dir

4

Ne söylesem süħanım ĥarf-i iştiyâķıdır
Kimi görürsem işim cüst ü cûy-ı Aĥmed'dir

5

Ŧutuldı nuŧķı ħayâl-i füsûn-ı zülfüyle
Zebân-ı bend-i dilim târ-ı mûy-ı Aĥmed'dir

6

Serimde şûriş-i Ǿaşķı dilimde śad-teşvîr
Ŧaraf ŧaraf yine hep hây u hûy-ı Aĥmed'dir

7

Nažîm olsa nola naķş-ı ġayrden Ǿârî
Derûn-ı dilde henûz ârzû-yı Aĥmed'dir

242 (T: 243a, R: 229a, A: 204b) (MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün)
1
Ol kim miŝâl-i hâle meh-i mihribânı var
On dört yaşında sînede bir nev-cüvânı var
2

Yâriñ hümâ-yı kâkülünüñ sâyesindedir
Bir bî-diliñ başında ki devlet nişânı var

3

Ħûnîn-terâne bülbül-i gülzâr-ı şevķdir
Gül gibi ol ki câm-ı mey-i erġavânı var

4

Cânlar baġışlar ol śanemiñ zülf-i dil-keşi
Ĥâşâ ki beñzeye büt-i deyriñ ne cânı var

5

Ħoş geçse sâyesinde nola cûy-bâr-veş
Ol kim zemîn-i sînede serv-i revânı var
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6

Mânend-i berķ göz yumup açıncadır beķâ
Ey dil gerekse geşt ü güźâr it cihânı var

7

Lâ-büd olur biter yetişür mîve-i murâd
Śabr eyle ey Nažîm bilürsin zamânı var

243 (T: 243a, R: 229a, A: 204b) (MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün)
1
ǾUşşâķı dilber aġladır elbette zâr zâr
Olsa Ǿaceb mi bir gül içün śad-hezâr-zâr
2

Bilmem nice taĥammül ider sîneler aña
Sûz-ı derûn cihânı iderken şerâr-zâr

3

Śaf çekdi kûy-ı yârda Ǿuşşâķ śubĥ-dem
Gûyâ ķuruldı Ǿarśa-i Ǿaşķ içre kâr-zâr

4

Âfet yetişdi ħaŧŧ-ı ruħı şimdi dilberiñ
Gülşen-serây-ı ĥüsn ü bahâ oldı ħâr-zâr

5

Nerrâd-ı baħt aña dü-şeş atdırır Nažîm
Bir pulluķ ola ħaśm kime olsa yâr-zâr

244 (T: 243b, R: 229b, A: 204b) (MefǾûlü MefâǾîlü MefâǾîlü FeǾûlün)
1
Yâriñ baña her vech ile ĥüsn-i nažarı var
Ķalbinde yer itsem nola kalbimde yeri var
2

Kâlâ-yı viśâlin nola ol ħâce-i ĥüsnüñ
Naķd-i dil ü cân ile alursam degeri var

3

Bâzâr-ı cihânda işin altun ider ol kim
Bir sîm-beden sîm-ten ü sîm-beri var

4

Śad-reşk o dîvâneye ol ŧıfla ĥased kim
Ne ġuśśadan âgâh u ne ġamdan ħaberi var

5

Ey sâķî-i tersâ-beçe śun sâġar-ı vaślıñ
Câm-ı mey-i hecriñle diliñ derd-i seri var

6

Zülfüñ nice bir eyleye ruħsârıñı mestûr
Ey mihr-i melâĥat şebiñ âħir seĥeri var

7

Dâġ-ı dil-i sûzânını seyr eyle Nažîm'iñ
Bir baġrı yanıķ lâle-i ħûnîn-cigeri var

245 (T: 243b, R: 229b, A: 204b) (FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
Neşvesi îrâŝ-ı ġam itdikçe ol ħoşnûd olur
Bâde-i memzûc-ı Ǿâşıķ eşk-i ħûn-âlûd olur
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2

Berķ-ı nâgeh-sûz u cân-teǿŝîrdir her şuǾlesi
Âteş-i mihr ü maĥabbet bî-şerâr u dûd olur

3

ǾAşk olur sâķî-i peymâne-i vaśl-ı Ayâz
ǾÂşıķıñ encâm-ı kârı Ǿâķıbet maĥmûd olur

4

Câm-ı lebrîz-i cünûndur dürd-nûş-ı Ǿaşķına
Her ĥabâb-ı mey ki çeşm-i yârla maǾhûd olur

5

Eyleyüp cânânla hemvâre cân-bâzârını
Ħâce-gân-ı bender-i Ǿaşķıñ ziyânı sûd olur

6

Eyledikçe ŧarĥ-ı kâlâ-yı cünûn nessâc-ı Ǿaşķ
Kâr-gâh-ı dilde śabr u hûş târ u pûd olur

7

Sâliki evvel ķademde vâśıl eyler ey Nažîm
Pîr-i himmet kim delîl-i menzil-i maķśûd olur

246 (T: 243b, R: 229b, A: 205a) (FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
Nâle-senc olsa ceres erbâb-ı maĥmil mest olur
Dem gelür bir nâleden Ǿaşķ ehli ķanzil mest olur
2

Maĥrem-i râz olmayan sâlikdedir bu hây u hûy
Bezm-i ħâśü'l-ħâśa ol kim oldı vâśıl mest olur

3

Görse reftârıñ hevâ-yı serv-ķaddiñle çenâr
Dest-efşân sûz-ber-dil pây-der-gil mest olur

4

Âşinâ bîgâne bilmez mey-fürûş-ı bezm-i Ǿaşķ
CürǾasın nûş eylese mecnûn u Ǿâķil mest olur

5

ǾAşķ bir ħum-ħânedir kim bî-mey ü sâġar seniñ
Fikr-i laǾliñle derûn-ı sînede dil mest olur

6

Şaśt-ı śâfındandır ebrû-yı kemân-dârıñ henûz
Zaħm-ı peykânın duyurmaz murġ-ı bismil mest olur

7

Sâķiyâ vaśf-ı lebiñde bir ġazel ŧarĥ itdi kim
Ķavline her kim Nažîmiñ olsa ķâǿil mest olur

247 (T: 244a, R: 230a, A: 205a) (MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün)
1
Sûz-ı derûna śanma ki eflâk sedd olur
Ĥâşâ ki öyle âteşe ħâşâk sedd olur
2

Bir zaħm-ı nâza minnet iderdim nigâhıña
Ħavfım budur ki sînede her çâk sedd olur
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3

Tîġ-ı müjeñ keser yolını Ķahramânlarıñ
Rüstemlere o ġamze-i bî-bâk sedd olur

4

Evvel cemâlini göreyim śoñra eyle bend
Hüşyâr iken cünûnuma idrâk sedd olur

5

Dîdârıñı ħayâl idemez dîde giryeden
ǾAkse olunca âyîne nem-nâk sedd olur

6

Olmaz nigâh keŝret-i nežžâreden saña
Yer yer hücûm-ı dîde-i çâlâk sedd olur

7

Senden ayırmaz idi ölünce nigâhını
Murġ-ı dil-i ŧapîde meh-i fitrâk sedd olur

8

Bir bî-vücûduñ âh-ı seĥer-gâhına Nažîm
Ne bâd u âb u âteş ü ne ħâk sedd olur

248 (T: 244a, R: 230a, A: 205a) (MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün)
1
Midâd-ı eşk ile müjgânlarım ki ħâme olur
O şûħa her nigehim bir niyâz-nâme olur
2

Dönünce śubĥa-i mercâna eşk-i ħûnînim
Gören śanur müjemiñ her biri imâme olur

3

O yâre kâġıd uçursam kebûter-i dil-i zâr
Hevâ-yı Ǿaşķ ile hem nâme hem ĥamâme olur

4

Ħaŧ-âver olduġı dem ĥüsni ķaralar geydi
Libâsı mâtemiyânıñ siyâh câme olur

5

Meşâm-ı cân u dile virdi bûy-ı sîb-veşi
Turunc-ı ġabġab-ı dilber Ǿaceb şemâme olur

6

Mesîĥ gibi sebük-bâr iseñ Ǿalâyıķdan
Çehâr-ŧâķ-ı felek menzil-i dü-kâme olur

7

Nažîm jende-be-dûşân-ı tekye-i Ǿaşķıñ
Duħân-ı âhı serinde siyeh Ǿimâme olur

249 (T: 244a, R: 230a, A: 205b) (FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
Mest iken ol mâh-ı mihr-engîz kim raķśân olur
Mâh lerzân mihr ser-gerdân felek ĥayrân olur
2

Kâkül-i verd-i Ǿaraķ-rîz ü leb-i laǾliñ görüp
Dil perîşân eşk rîzân u dîde ħûn-efşân olur
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3

Ķays-veş zülfiyle ħâlin fikr iden âvâreniñ
Cismi Ǿüryân ķaddi çevgân gûy-ı ser ġalŧân olur

4

Âteş-i Ǿaşķ u fürûġ-ı ĥüsn ü tâb-ı âhdan
Sîneler nîrân beden sûzân ciger büryân olur

5

Câm-ı vaśl u nuķl-i bûs u neşve-i dildârla
Ġam gürîzân ġuśśa pinhân ü feraĥ mihmân olur

6

Serv-ķâmet gül-Ǿiźâr u sebz-ħaŧŧ dildârsız
Cûy giryân murġ nâlân u çemen zindân olur

7

Bîm-i hecr ü cevr-i yâr ü ŧaǾn-ı bed-gûdan Nažîm
Kârım efġân śabr tâlân ħâŧırım vîrân olur

250 (T: 244b, R: 230b, A: 205b) (FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
Fikr-i ħaŧŧ-ı yâr ile derd-i derûn efzûn olur
Nev-bahâr eyyâmı elbette cünûn efzûn olur
2

Âha ruħśat virmeyelden ħâŧırım âsûdedir
Bâd taĥrîk itmese yemde sükûn efzûn olur

3

Dil-ħarâb-ı Ǿaşķa itmez pend-i pey-der-pey eŝer
Maĥmiliñ pest olsa zîrâ reh-nümûn efzûn olur

4

Dem-be-dem kûy-ı bütân pür-nâle-i Ǿuşşâķdır
Kâfiristânda śadâ-yı erġanûn efzûn olur

5

Zülfünüñ her târı bir bend-i zebândır Ǿâşıķa
Çeşmi câdûlarda mekr ile füsûn efzûn olur

6

Dürr-i dendânın leb-i laǾlin idüp yârin ħayâl
Çeşm-i Ǿâşıķda dem-â-dem eşk-i ħûn efzûn olur

7

Sûķ-ı raġbetde eger bulsa revâc-ı iǾtibâr
Cins-i kâlâ-yı hüner ĥadden füzûn efzûn olur

8

Gûne gûne ey Nažîm itsem nola ŧarĥ-ı süħan
İltifât ile kemâl-i źû-fünûn efzûn olur

251 (T: 244b, R: 230b, A: 205b) (MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün)
1
Mest-i müdâm-ı ġaflet olan dil-ħarâb olur
Lâ-büd memerr-i seylde menzil ħarâb olur
2

Teǿŝîr-i Ǿaşķ kişver-i Ǿaķlı yaķar yıķar
Bir şehre kim ķażâ ola nâzil ħarâb olur
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3

MaǾmûre-i vücûdını vîrân ider Ǿadem
Bünyâd-ı Ǿömre baġlama bel bil ħarâb olur

4

Pîrânıñ olsa ķaddi nola żaǾf ile dü-tâ
Bir ħâne peste kim ola mâǿil ħarâb olur

5

Olmuş şarâb-ı nâz ile âlûde çeşm-i yâr
Bir bâde-nûş kim ola ķanzil ħarâb olur

6

Virmez dil-i ĥamûle keder ŧaǾn-ı müddeǾî
Muĥkem olan binâ ķatı müşkil ħarâb olur

7

Mülk-i dil-i Nažîmi nola yıķsa cevr-i yâr
Sulŧânı şehriñ olmasa Ǿâdil ħarâb olur

252 (T: 245a, R: 231a, A: 206a) (FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
Bûy-ı dil-cû kim meşâm-ı bülbüle gülden gelür
Her ŧaraf gûş-ı güle śad-naġme bülbülden gelür
2

ǾÂşıķıñ keyfiyyet-i ĥâlin nigâhından bilür
Gör ne kâfir-mâcerâdır kim tecâhülden gelür

3

Nâfe-i ħûnîn olur kâm-ı niyâz-ı cân u dil
Her şemîm-i nâz kim ol zülf ü kâkülden gelür

4

Şevķ-ı śahbâ-yı lebiñdir mest ü medhûş eyleyen
Neşve sâķî śanma devr-i sâġar-ı mülden gelür

5

Tîġ-ı kilk ü eblaķ-ı ŧabǾ ile Ĥaydar'dır Nažîm
Bu hüner bir Źü'l-fiķâr u bir de Düldül'den gelür

253 (T: 245a, R: 231a, A: 206a) (MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün)
1
Piyâle elde ne dem bezmime ĥabîb gelür
Ayaġıma ayaġıyla benim naśîb gelür
2

Śafâ-yı gül-şeker-i ġonca-i lebiyle baña
Meges terânesi feryâd-ı Ǿandelîb gelür

3

Hemân işâret-i mektûb-ı yâra bakar
Göñül ki ġurbete düşmüşdi Ǿan-ķarîb gelür

4

Dürûġ-ı maślaĥat-âmîzle tesellî ider
Baña o şûħ-ı cefâ-pîşe dil-firîb gelür

5

ǾAceb mi Ǿaks-i ķadr-i yâri çekse âġûşa
Ħayâli çeşmime geldikçe bî-raķîb gelür
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6

O dil ki olmaya śaĥrâ-neverd-i Ǿâlem-i Ǿaşķ
Olursa da vaŧanında baña ġarîb gelür

7

Peyâm-ı śıĥĥat-i yâri kime suǿâl ideyim
Ĥarîm-i kûyına kim varsa nâ-şekîb gelür

8

Nažîm-i ħaste-derûna Ǿilâc ider bulunur
Anıñ da derd-i dilinden bilür ŧabîb gelür

254 (T: 245a, R: 231a, A: 206a) (MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün)
1
Göñül ki Ǿaşķ ile pür sînede defîne bulur
O maġribî gibidir gûyiyâ ħazîne bulur
2

O dil ki olmaya śayķal-pezîr-i Ǿaşķ gören
Olursa âyîne-i mihr-i âb-gîne bulur

3

Ŧavâf-ı KaǾbe-i Ǿaşķ itmeyen derûnında
Ne fikr-i Mekke ne endîşe-i Medîne bulur

4

Cemâl-i şâhid-i maķśûda cilve-gâh eyler
O dil ki sînesini bî-ġubâr kîne bulur

5

Görünce ĥalķa-i zülfinde ħâlin eyledi meyl
Kebûter-i dili gör dâm içinde çîne bulur

6

Figâr-ı ġamzesi cism-i nizâr-ı Ǿâşıķ iken
Nigâh iden ne ħadeng ü ne zaħm-ı sîne bulur

7

Göñül görüp yem-i ĥüsninde mevc-i çîn-i cebîn
O ebruvânı nigûn-sâr iki sefîne bulur

8

Zevâli olduġunu her kemâlin ehl-i nažar
Ħaŧŧ-ı Ǿiźârın o meh-ŧalǾatin ķarîne bulur

9

Gelüp bulunsa nola daǾvete icâbet idüp
Bize görünmemeden böyle ol perî ne bulur

10

Bisâŧ-ı sîne bir mühre-bâzdır dil-i zâr
ǾAceb mi mühresini ġayb iderse yine bulur

11

Ne ben Nažîm o şeh-i ĥüsne beñzerin bulurum
Benim gibi ne o şeh bende-i kemîne bulur

255 (T: 245b, R: 231b, A: 206b) (FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün)
1
Vaśf idendir bilen ol dilberi kâtib ne bilür
Maĥrem añlar ĥaremiñ ĥâlini ĥâcib ne bilür
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2

Eŝer-i feyż müǿeŝŝirdedir ey dil taĥķîķ
Ĥükm-i teǿŝîri feleklerde kevâkib ne bilür

3

Kimse idrâk idemez rütbe-i Mevlânâ'yı
MüddeǾî neyle olur ķaŧǾ-ı merâtib ne bilür

4

Zülfi zünnâr-perest itdi dili bir śanemiñ
Anı büt-ħâne-i śûretdeki râhib ne bilür

5

Râz-ı laǾlin ĥaźer aġyâra Nažîm eyleme fâş
Ķıymet-i gevher-i esrârı ecânib ne bilür

256 (T: 245b, R: 231b, A: 206b) (MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün)
1
Baķup cemâliñe Ǿâşıķ nice ķarârı ķalur
Seni bu ĥüsn ile kim görse iħtiyârı ķalur
2

Nola ħadeng-i nigâh ile çâk çâk olsa
Dil-i figârıma geldikçe yâdigârı ķalur

3

Cünûn-ı Ǿaşķ ile dîvâne-i maĥabbetiñiñ
Ne ketm-i râza ne ifşâya iķtidârı ķalur

4

Hevâsını düşürüp sâĥil-i murâda yetiş
Bu lüccede ne sefîne ne rûzgârı ķalur

5

Ķomaz beni yalıñuz ol perî görünmese de
Nažîm çeşm-i terimde ħayâli bari ķalur

257 (T: 246a, R: 232a, A: 206b) (MefǾûlü MefâǾîlü MefâǾîlü FeǾûlün)
1
Ǿİbret yetişür ŧûŧî-i şîrîn-süħanı gör
Âyînede baķ söyleyene söyledeni gör
2

Beytü'l-ĥazen it ħâne-i âyîne-i çeşmiñ
YaǾķûb gibi Yûsuf-ı gül-pîreheni gör

3

Her dîdemi bir kân-ı Ǿâķîķ itdi o mâhıñ
Ħâl-i leb-i laǾli o Süheylî Yemen'i gör

4

İtmiş dil-i ser-geştemi sîlî-ħor-ı Ǿaşķı
Çevgân-ı melâĥatde o sîb-i źeķanı gör

5

Yâd-ı ķad ü ħaŧŧıyla aķıt rûd-ı sirişkiñ
Ey dîde leb-i cûyda serv ü semeni gör

6

Gördüm seni ben ķayd-ı ser-i zülfüñe düşdüm
Ey silsile-mû reşk-i perî sen de beni gör
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7

Aĥsente yine ŧabǾ-ı güher-bâr-ı Nažîme
Baķ nažmına bu sübĥa-i dürr-i ǾAdeni gör

258 (T: 246a, R: 232a, A: 206b) (MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün)
1
O Ǿarśa-gâhda kim Ǿaşķ kârvânı geçer
Ķaŧâr-ı üştür-i nüh-çarħ-ı âsumânı geçer
2

Bu Rüstemâne nigehle bu tîġ-ı ġamze ile
Ķalursa böyle o ħûn-rîz Ķahramânı geçer

3

Semend-i nâz ile meydân-ı ĥüsn içinde henûz
Bulunmadı śaf-ı ħûbânda ol cüvânı geçer

4

Ne deñli derd-i dili âşikâre eylemesen
Raķîb diyü o perîye seni nihânî geçer

5

Şarâbınıñ eŝer-i neşvesi ayaķdan alur
Bu meclisiñ giderek mest-i ser-girânı geçer

6

Çeküp kenâra o ser-mest-i nâzı kâm alagör
Maĥall-i furśatı fevt itme kim zamânı geçer

7

Nažîm nâdire-perdâz-ı dehr ise ne Ǿaceb
Ki bezm-i maǾrifetiñ rind-i nükte-dânı geçer

259 (T: 246a, R: 232a, A: 207a) (MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün)
1
Biñ pâre olsa źerre degil ol dehân ķadar
Yanında cüzǿ-i lâ-yetecezzâ cihân ķadar
2

Ol mû-miyânı fikr-i der-âġûş ile henûz
Ķaldı dil-i żaǾîf o mûy-ı miyân ķadar

3

Anı da pây-ı yâra iderdi niŝâr dil
Bir armaġan olaydı daħi bâr-ı cân ķadar

4

Bûs-ı kenâr-ı dilbere bezm-i viśâlde
Olmaz vesîle câm-ı mey-i erġavân ķadar

5

Śahbâ-yı Ǿaşķ ĥavśalaya śıġmasa nola
Ednâ ĥabâbı kâse-i nüh-âsumân ķadar

6

Eyler şikeste pençeñi bu Nîrem-i fenâ
Śad-el-ĥaźer ki olmayasıñ Ķahramân ķadar

7

Ser sûzen-i Mesîĥ ile olmaz rüfû-pezîr
Bir yâre var mı zaħm-ı sinân-ı zebân ķadar
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8

Aña siper rıżâ ile teslîmdir hemân
Bir tîr-i cân-sitân ki ķażâdır kemân ķadar

9

Çoķ mâh-pâre mihrine dûş oldum ey Nažîm
Bilmem felekde ol meh-i nev nâ-mihribân ķadar

260 (T: 246b, R: 232b, A: 207a) (MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün)
1
Ay gördüm ey felek ne gedâdır sitâreler
Ben kûs diñledim öte dursun naġâreler
2

İĥrâķ-ı âh şehri idüp deşt-i âteşîn
Yaķdı ĥaśîr başına yer yer minâreler

3

Çâk-ı derûnı ĥaşre dek olmaz rüfû-pezîr
Tîġ-ı zebân ki bir dil-i mecrûĥı yâreler

4

Müşgîn sevâd-ı ħaŧŧ-ı ruħ-ı yâre beñzemez
Bîhûde levĥ-i mâhı hemân çarħ ķaralar

5

Târâca virdi ķâfile-i śabr u hûşumı
Düzdîde ġamzeler o ĥarâmî nezâreler

6

Yâd-ı lebiyle oldı göñül mest-i ser-girân
Râz-ı derûnı ħavfım odur âşikâreler

7

Teǿŝîr-i sûz-ı Ǿaşķ ile žann itme eşk-i germ
Yer yer döküldi dîde-i terden şerâreler

8

Baħt-ı miyân-ı yârda olduķça ķâl u ķîl
Elbette ħançeri girüp ortaya aralar

9

Neydi felekde ŧâliǾ-i fîrûz ey Nažîm
Nâ-mihribânlıķ itmeseler mâh-pâreler

261 (T: 246b, R: 232b, A: 207a) (FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün)
1
Bülbülüm bir güle kim şevķimi efzûn eyler
Ĥasret-i laǾl-i lebi ġoncayı dil-ħûn eyler
2

Nuŧķa gelse lebi Şîrînler olur Ferhâdı
Zülf-i ħam-der-ħamı Leylâları Mecnûn eyler

3

Ola meşşâŧa degil ġâliye vü ġâze ħacil
Reng-i śahbâ o ruħ-ı âli ki gül-gûn eyler

4

ǾAķlımı zâǿil ider ķâmet-i yâre baķsam
Baña bu ĥâleti bir mıśraǾ-ı mevzûn eyler
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5

Câdû-yı çeşmi ķomaz derdimi taķrîre mecâl
Zülfi baġlar dilimi ġamzesi efzûn eyler

6

Yere geçsün dilerim bender-i kâlâ-yı viśâl
Mâl-ı Ķârûn eliñe girse de medyûn eyler

7

Dili bir Ǿahd-şiken yâra düşürdüm ki Nažîm
Beni hep vaǾde-i ferdâ ile memnûn eyler

262 (T: 247a, R: 233a, A: 207b) (MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün)
1
Dehân-ı yârdan ol kim recâ-yı ĥarf-i nâz eyler
Teninde her ser-i mûyın zebân-ı śad-niyâz eyler
2

Ne źilletden ne miĥnetden ne ġamdan iĥtirâz eyler
Umûrın ol ki tefvîż-i cenâb-ı kâr-sâz eyler

3

İder ħûn-girye mînâ-veş olur Ǿacz ile ser-der-pîş
Külâh-ı naħvet ol maġrûrı kim gerdûn-firâz eyler

4

Çemen-pîrâ-yı Ǿaşķ u bâġbân-ı şevķ u bîhûşı
Gül-i taĥķîķi zîb-i ceyb ü destâr-ı mecâz eyler

5

Ħalâśa çâre yoķ bend-i girih-gîr-i maĥabbetden
Dil-i Maĥmûdı der-zencîr-i gîsû-yı Ayâz eyler

6

Ħaŧ-âver olmadıķça vâķıf olmaz ħâl-i Ǿuşşâķa
O ser-germ-i ġurûrı śabr-ı Ǿâşıķ dil-nüvâz eyler

7

O şemǾ-i ĥüsni yâd itdikçe ednâ şuǾle-i âhım
Dil-i pervâneye taǾlîm-i śad sûz u güdâz eyler

8

O şûħa gûne gûne fikr ider aĥvâlin iǾlâma
Dil-i şeydâ ħayâlinde bile ifşâ-yı râz eyler

9

İder siĥr-i ĥelâl eşǾârın ol kim ŧabǾ-ı seħħârı
Bu resme peyrevî-i Sırrî-i efsûn-ŧırâz eyler

10

Bu minvâl üzre nessâc-ı süħan elfâž u maǾnâyı
Nažîmâ ĥaķ budur kim târ u pûd-ı imtiyâz eyler

263 (T: 247a, R: 233a, A: 207b) (MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün)
1
Ol kim revâc-gâh-ı rıżâya düħûl ider
Sûd u ziyân bûd u nebûdı ķabûl ider
2

Ĥıżr u Mesîĥ-meşreb olan zinde-dilleriñ
Cân gibi nuŧķı mürde-dilâna ĥulûl ider
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3

İnsân odur ki ħulķı ide dost düşmeni
Dünyâyı luŧf ile kişi kendüye ķul ider

4

Kişt-i emelde ber-zede-dâmân-ı saǾy olan
Dest-i ümîdi sünbüle-çîn-i ħuśûl ider

5

Çıķmaz ĥudûd-ı dâǿireden çarħ-ı çenberî
Âyîn-i devri śanma felek bî-uśûl ider

6

ǾAķl u şekîbe yol görinür sû-be-sû ķaçan
Sulŧân-ı Ǿaşķ şehr-i vücûda nüzûl ider

7

Taķdîre rabŧ-ı ķalb iden âzâde-ħâŧırı
Ǿİzzet ne şâd-kâm ne źillet melûl ider

8

Bâr-ı girân-ı ġurbete ŧâķat muĥâl iken
Ġayret Nažîm mûr-ı żaǾîfi ĥamûl ider

264 (T: 247b, R: 233b, A: 207b) (MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün)
1
Murġ-ı niyâza nâle ki bâl-i eŝer virir
Elbette âb u dânesini eşk-i ter virir
2

Mûy-ı sefîd Ǿârifi şeb-zinde-dâr ider
Bîdâra feyż ü ĥâleti vaķt-i seĥer virir

3

Bulsa Ǿaceb mi zîb ser-engüşt-i her müjem
Reng-i ĥayâyı hep aña ħûn-ı ciger virir

4

Dem-sâz olur śadâña ķıyâs itme kûhsâr
Gûş eyle Ǿibret al saña senden ħaber virir

5

Virmez dil-i ĥamûle keder ĥarf-i Ǿayb-cû
Ħâşâki śanma baĥr-i muĥîŧe żarar virir

6

Naħl-i bülend-i Ǿaşķ-ı bahârî mecâzdır
Feyż-i kemâli gör ki ĥaķîķat ŝemer virir

7

ǾUşşâķa ĥüsni deñli ider cevri dilberân
Elbette bâde keyfi ķadar derd-i ser virir

8

Feyż-i hevâ-yı bâġçe-i kûy-ı dilrübâ
Taśvîr-i murġa ħâśśa-i bâl u per virir

9

Yâriñ ħayâl-i ħâline çün merdüm-i dü-çeşm
ǾÂşıķ Nažîm dîde-i cânında yer virir
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265 (T: 247b, R: 233b, A: 208a) (MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün)
1
Ol dil ki ne ġam u endûh u ne melâl ŧutar
Elinde gül gibi câm-ı şarâb-ı âl ŧutar
2

Müdâm gül gibi zerrîn ķadeĥle Ǿişret ider
O dürd-nûş ki destinde bir sifâl ŧutar

3

ǾAceb mi bülbüle tercîĥ olursa pervâne
Bu sûz ile anı ķâl ehli ehl-i ĥâl ŧutar

4

Śaĥîfe-i güli pür-noķŧa eylemiş şebnem
Çemende bülbül-i şeydâ meger ki fâl ŧutar

5

Feżâ-yı hecri geçen saǾy-i pây-ı himmetle
Śafâ ile ŧaraf-ı KaǾbe-i viśâl ŧutar

6

Dil-i żaǾîfi şimdi esîr-i zülfi iden
Zehî şikâr ki murġ-ı şikeste-bâl ŧutar

7

Ne deñli bezl ü niŝâr itse artar eksilmez
O kim Nažîm gibi manśıb-ı kemâl ŧutar

266 (T: 247b, R: 233b, A: 208a) (MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün)
1
Kebûter-i dili ne ĥîle vü ne âl ŧutar
O dâm-ı zülf ile ol dâne dâne ħâl ŧutar
2

O serv-i nâzı büyütdüm zemîn-i sînemde
ǾAceb midir yerini sevse bir nihâl ŧutar

3

Semend-i Ǿişveye binse o şeh-süvâr-ı ĥüsn
Rikâb-ı nâzını ħurşîd öper hilâl ŧutar

4

O âhuvâne nigehle dü-çeşm-i śayyâdı
Alup kemendine her biri bir ġazâl ŧutar

5

İdüp ĥicâb o dü-ruħdan Ǿiźârına her gül
Hezâr-şerm ile bir al dest-mâl ŧutar

6

Ǿİlâcı şerbet-i rummândır laǾl-i dilbere
Ne dem ki ħaste-i hecri melâl ŧutar

7

Virür Nažîm gibi silk-i dürr-i nažma nižâm
Elinde böyle o kim bir dizi leǿâl ŧutar

267 (T: 248a, R: 234a, A: 208a) (MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün)
1
Yâriñ ki çeşmi ħışm ile şemşîr-i kîn ŧutar
Âşûb-gâh-ı fitneyi âh u enîn ŧutar
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2

Dilber kemend-i zülfini kim çîn çîn ŧutar
Her bir ħamında bir dil-i zâr u ħazîn ŧutar

3

Gîsû-yı Ǿanberînin idüp deste deste bend
İki elinde iki demed yâsemîn ŧutar

4

Setr eyleyüp ruħın o büt-i deyr-i behcetiñ
Zülf-i siyâhı kâfir iken gizlü dîn ŧutar

5

Zîr-i külâhda ĥaźer ey dil o ŧurreden
Sulŧân-ı ĥüsn leşkerini der-kemîn ŧutar

6

Bir bûse luŧfına ķasem itmişdi virmedi
Olsun hele ħaŧ-âver o şûħı yemîn ŧutar

7

Evśâf-ı kâkülünde bu efsûn-ı nažm ile
Dilber Nažîmi şâǾir-i siĥr-âferîn ŧutar

268 (T: 248a, R: 234a, A: 208b) (MefǾûlü FâǾilâtün MefǾûlü FâǾilâtün)
1
Ol ŧurre nâfe-i Çîn ol ħaŧŧ u ħâl Ǿanber
Her deste deste kâkül bir dest-mâl Ǿanber
2

ǾIŧr-ı gül-i ruħından bir nefħa şemm ideydi
Bâġa niŝâr iderdi bâd-ı şimâl Ǿanber

3

Dil-ħûn-ı eşk-i ħâli nâfında ĥabbe-i müşg
Efsûn-ı kâküliyle âşüfte ĥâl Ǿanber

4

LaǾlindeki o renge yâķût-ı nâb uymaz
Rûyındaki o zülfe olmaz miŝâl Ǿanber

5

Ĥayrân-ı çeşm-i mesti bir ħâksâr âhû
Müşgîn ħaŧı ġamından bir pây-mâl Ǿanber

6

Oldı Nažîm vaśf-ı ħâl ü ħaŧıyla yâriñ
Nažmım Ǿabîr-i ħoş-bû bu ħoş maķâl Ǿanber

269 (T: 248b, R: 234b, A: 208b) (FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün)
1
Düşmen-i ehl-i hüner olma ĥaźer
Düşmeniñ olsa daħi ehl-i hüner
2

ǾAybıña kimse nažar itmez iken
ǾAybına kimseleriñ itme nažar

3

Her kime Ǿucb ile iderse nigâh
Ol göz olur başına Ǿayn-ı nazar
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4

Ĥaķ sözi gûş idicek eyle ķabûl
Ķavlime ķâǿil iseñ ey dil eger

5

Nâle-i ehl-i dili alma śaķın
Ķalbiñe ŧaş ise de eyler eŝer

6

Dost kim ebleh ola terk it anı
Düşmen Ǿâķil ise çekme keder

7

Vuślat-ı yâra ara çâre Nažîm
Böylece olsa saña dârû-yı ter

270 (T: 248b, H: 176a, R: 234b, A: 208b)
(MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün)
1
Ne bezmiñ câmısın mest-i müdâm-ı Ǿişretiñ kimdir
Ne câmıñ keyfisin âlûde-i keyfiyyetiñ kimdir
2

Kimiñ baġrın yine ħûn eylediñ sevdâ-yı laǾliñle
Miŝâl-i lâle bilsem dâġ dâġ-ı ĥasretiñ kimdir

3

Kimiñ âyînesinde cilve-gerdir Ǿaks-i ruħsârıñ
Kimiñle rû-be-rûsuñ çeşm-dûz-ı ĥayretiñ kimdir

4

Kimiñ nežžâre-gâh itdiñ dil-i şûrîdesin şâhım
Gedâlarda henûz âyîne-dâr-ı ŧalǾatiñ kimdir

5

Kimiñ göñlündedir sevdâ-yı zülfüñ ey büt-i raǾnâ
ǾAceb zünnâr-bend-i deyr-i ĥüsn ü behcetiñ kimdir

6

Saķınsun her biri bir dâġ olur hengâm-ı hecriñde
Tekellüf ber-ŧaraf gülçîn-i bâġ-ı vuślatıñ kimdir

7

Şikâr-ı şâh-bâz-ı Ǿaşķ olup ey şeh-süvâr-ı ĥüsn
Nažîm-i zâr-veş fitrâk-bend-i fürķatiñ kimdir

Ĥarfü'z-Zâ
271 (T: 23b, H: 23b, R: 23b, A: 93b)
(MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilâtün)
1
Şeh-i ķalem-rev-i Ǿirfân ħıdîv-i kişver-i iǾcâz
Ħudâygân-ı cihân şâh-ı śâĥib-efser-i iǾcâz
2

ǾAlem-ŧırâz-ı leǾamrük emîr-i ħıŧŧa-i levlâk
İmâm-ı ķıble-i îmân ħaŧîb-i minber-i iǾcâz

3

Fürûġ-ı mihr-i nübüvvet żiyâ-yı mâh-ı risâlet
Meh-i sipihr-i kemâl âfitâb-ı enver-i iǾcâz
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4

Bihîn bahâr-ı şefâǾat ki naħl-i ķaddidir el-ĥaķ
Ĥarîm-i ravża-i peyġamberîde ǾarǾar-ı iǾcâz

5

Olunca źâtı şeref-baħş-ı bezm-gâh-ı risâlet
Pür itdi Ǿâlemi dûd-ı buĥûr-ı micmer-i iǾcâz

6

Fürûġ-ı nûr-ı hüdâ ĥüsn ü behcetinde nümâyân
Bedîd âyîne-i ŧalǾatında cevher-i iǾcâz

7

Derûnı baĥr-i ledün ŧabǾ-ı pâki ķulzüm-i ilhâm
Vücûd-ı kâmili gencîne-zâr-ı gevher-i iǾcâz

8

ǾAceb mi śafĥa-i âfâķı muǾcizâtı pür itse
O şâh-ı her dü-cihâna śunuldı defter-i iǾcâz

9

Çemen-ŧırâz-ı nübüvvet ki eylemiş kereminden
Nažîm'i bülbül-i gûyâ-yı naġme-güster-i iǾcâz

272 (T: 248b, H: 176a, R: 234b, A: 93b) (MüfteǾilün FâǾilün MüfteǾilün FaǾ)
1
Ey çemen-i ķurbda serv-i ser-efrâz
Gülbün-i bî-sâye-i bâġçe-i râz
2

Gülşen-i taĥķîķde ey gül-i bî-ħâr
Ķopmadı ķaddiñ gibi gülbün-i iǾcâz

3

ĦilǾat-i levlâk ile tâc-ı leǾamrük
Źâtıña maħśûśdur ey şeh-i mümtâz

4

Bulmaz idi imtiyâz olmasa saña
Cân ile manśûr eger Ǿâşıķ-ı ser-bâz

5

Farķ-ı kemâli sürer gün gibi çarħa
Câm-ı ġamıñla olan mest-i ser-endâz

6

Salŧanat itmez ķabûl Ǿabd-i kemîniñ
Sâǿil-i ħâk-i deriñ şâhid ider nâz

7

İtse Ǿaceb mi mekân göñlümi Ǿaşķıñ
Ŧaşda ķayada olur lâne-i şeh-bâz

8

Ravżañı vaśf eyleyen ehl-i kemâliñ
Ŧâǿir-i ŧabǾı ider Ǿarşda pervâz

9

Bâdiye-i medĥiñe olmaya pâyân
Raħş-ı ħıred tâ-ĥaşr itse tek ü tâz

10

Vaśf-ı ruħuñda revâ olsa Nažîm'iñ
Kilk-i süħan-perveri nâdire-perdâz
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273 (T: 249a, H: 176b, R: 235a, A: 209a) (MefǾûlü MefâǾilün FeǾûlün)
1
Ey muŧrib-i ħoş-tekellüm-i nâz
Śal gûş-ı dile terennüm-i nâz
2

Çeşm-i siyehiñ mukaĥĥal eyle
İtsün nigehiñ tebessüm-i nâz

3

Dâmân-ı melâĥatiñde göster
Gülşen gülşen tebessüm-i nâz

4

İtsün varaķ-ı teġâfülüñden
Eŧfâl-i müjeñ taǾallüm-i nâz

5

Öldürdi Nažîm-i zârı ġamzeñ
Bilmez mi daħi teraĥĥum-ı nâz

274 (T: 249a, H: 176b, R: 235a, A: 209a)
(MefǾûlü MefâǾîlü MefâǾîlü FeǾûlün)
1
Çeşmiñ ideli meyl-i edâ-yı sebaķ-ı nâz
Ezberledi her bir nigehiñ śad-varaķ-ı nâz
2

Germiyyet-i mey Ǿârıżıñ itmiş yine gül-gûn
Ħurşîd-i melâĥatle yaraşmış şafaķ-ı nâz

3

Ġamzeñ nice ser-mest-i ġurûr olmasun ey şûħ
Hem nûş-ı mey-i Ǿişve ider hem Ǿaraķ-ı nâz

4

Mest itmese Ǿuşşâķıñı śahbâ-yı viśâliñ
Bir nuķl-i niyâz olmaz idi her ŧabaķ-ı nâz

5

Her ġamzede biñ şevķ virir Ǿâşıķa gelmez
Çeşmiñ gibi bir Ǿişve-ger ü mâ-śadaķ-ı nâz

6

Dârû-yı viśâl irmese bîmâr-ı viśâle
Cân virmege ķalmışdı hemân bir ramaķ-ı nâz

7

Ĥaķķâ ki Nažîm ancaķ olur böyle gerekdir
Üslûb-ı niyâz ile muŧâbıķ nesaķ-ı nâz

275 (T: 249a, H: 176b, R: 235a, A: 209a)
(FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün)
1
Bezm-i meyde açılup gelse o nev-reste-i nâz
Dâmen-i ħânde leb-â-leb ola gül-deste-i nâz
2

Nigeh-i žâlim-i ħûn-rîzi zebûn-ı Ǿişve
Çeşm-i şîr-efgen-i âhû-veşi dil-ħaste-i nâz

558 • Mustafa Sefa Çakır

3

Ebruvânı ķader-endâz-ı kemân-ı bî-zih
Müje-i Ǿişve-geri nâvek-i nâ-ceste-i nâz

4

Târ-ı Ǿaķl u dil-i ħûbâna düşe çîn-i ĥased
Kâkül-i pür-şikeni olsa girih-beste-i nâz

5

Şefķat itmezdi niyâz-ı dil-i Ǿuşşâķa Nažîm
Ħâŧır-ı ġamze eger olmasa işkeste-i nâz

276 (T: 249b, H: 177a, R: 235b, A: 209a)
(MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün)
1
Meger o ġamze-i sâĥir ider ifâde-i nâz
Ki itmede müjeler śaf śaf istifâde-i nâz
2

O şâh-ı kişver-i ĥüsnüñ henûz olmadadır
Girişme mülk-i cemâlinde bâc-dâde-i nâz

3

Muķavves olsa nola ebruvân-ı çîn-dârı
Henûz çekmede ol ġamzeler kepâde-i nâz

4

Dirîġ nîm-nigâh eylemezdi Ǿâşıķdan
O çeşm-i mest eger olmasaydı zâde-i nâz

5

Şikeste ŧarf-ı küleh gîsuvân ħam-ender-ħam
Elinde sâġar-ı Ǿişve gözinde bâde-i nâz

6

Henûz ķopmadı gülzâr-ı ĥüsn ü behcetden
Daħi o leb gibi gül-ġonca-i güşâde-i nâz

7

Nažîm o şûħa yaķışmış ķabâ-yı yâsemen
Bahâr-ı Ǿişvede gûyâ geyindi sâde-i nâz

277 (T: 249b, H: 177a, R: 235b, A: 209b)
(MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün)
1
Serîr-i Ǿişveye geçdi bugün o mâye-i nâz
Müşerref oldı yine maķdemiyle pâye-i nâz
2

Meded ne ŧıfl olur ol ġamze-i dilârâ kim
Dem-â-dem olmadadır der-kenâr-ı dâye-i nâz

3

Yanar mı dil tef ü tâb-ı maĥabbete yoħsa
Hümâ-yı kâküli yâ Rab śalar mı sâye-i nâz

4

Düşürdi ħâb-ı śafâya o çeşm-i fettânı
O ġamzeler idüp îmâ ile ĥikâye-i nâz

5

Nažîm ħâl-i siyeh śanma kişver-i ĥüsne
Bıraķdı fitne yine mekr-i bî-nihâye-i nâz
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278 (T: 249b, H: 177a, R: 235b, A: 209b)
(MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün)
1
Ġamında bulduġum ĥâlet baña cânâneden gelmez
Ki neşve telħî-i meyden gelür mey-ħâneden gelmez
2

Dile sâķî ħırâmıñdan gelür ĥâlât-ı bezm-i mey
Ne deñli germ olursa cünbiş-i peymâneden gelmez

3

Görelden ķaŧre-i eşkim ħayâliñ kendi ħışmımdan
Remîde bir hümâdır ħavf-ı dâm u dâneden gelmez

4

Sipihriñ mihr ü mâhından ne mümkin pertev-i râĥat
Nigâh-ı âşinâyî dîde-i bîgâneden gelmez

5

Yanar dil sûz-ı Ǿaşķa nâle itmez Ǿandelîb-âsâ
Belî keşf-i rümûz-ı maĥremi pervâneden gelmez

6

Ġarîb itdi beni nice zamândır yâd ellerde
Peyâm-ı śıĥĥat añlandı dil-i dîvâneden gelmez

7

Gedâyı pâdişâh eyler Nažîmâ cürǾa-i câmı
Ķalur lâ-büd varanlar meclis-i mestâneden gelmez

279 (T: 250a, H: 177b, R: 236a, A: 209b)
(MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün)
1
Ħayâl-i laǾl-i nâbıñ dîdede mey-gûn olur çıķmaz
Ŧılısm-ı dilde genc ü Ǿilletiñ medfûn olur çıķmaz
2

Ġurûr itme ĥaźer ey bî-vefâ fikr eyle encâmın
Ki vâdî-i melâĥat bir Ǿaceb hâmûn olur çıķmaz

3

Ġamıñ ey Yûsuf-ı ŝânî nola yol bulmasa dilden
Düşenler külbe-i aĥzânıma maĥzûn olur çıķmaz

4

Olaldan ħaste-i Ǿaşķa ser-i kûyuñ şifâ-ħâne
Ǿİlâc itme ŧabîbim dil yine mecnûn olur çıķmaz

5

Tenimde âh şâhım naķş iderdim ħavfım oldur kim
O da maĥv-ı sirişk-i dîde-i pür-ħûn olur çıķmaz

6

O mekkârıñ çeh-i Bâbil midir yâ Rab zenaħdânı
Düşen üftâde śad-mekr ü śad-efsûn olur çıķmaz

7

Dil-i şeydâ Ǿaceb mi eglenüp ķalsa Nažîm-âsâ
Girenler meclis-i cânâneye meftûn olur çıķmaz
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280 (T: 250a, H: 177b, R: 236a, A: 210a)
(MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün)
1
Benimle Ǿahd ü peymâna o mest-i naħvet el virmez
Dirîġâ dest-i kûtâh-ı ümîde furśat el virmez
2

Ne deñli pâyine üftâde-gân ħûn-âbe-rîz olsa
Olup dâmen-keş ol serv-i ķıyâmet-ķâmet el virmez

3

Olursa pençe-i ħûrşîd-i Ǿâlem-tâb ile pür-tâb
Bize sâķî elinden ġayrı câm-ı Ǿişret el virmez

4

Yine ser-keşlik eyler ĥalķa-i tevĥîde de girse
Murâd itdikçe hem-dest olmaġa ol âfet el virmez

5

Züleyħâ-vâr kesme dâmeninden destiñi yoħsa
ǾAzîz-i Mıśr-ı Ǿaşķ olsañ o Yûsuf-ŧalǾat el virmez

6

Ser-â-pâ dâġ-ı cismim seyrine çeşm-i temâşâdır
Nigâh itdikçe yâra dem mi var śad-ŧâlib el virmez

7

Ayaġın öp Nažîmâ el virirse meclis-i meyde
Bilürsüñ dest-bûs-ı sâķî-i bî-şefķat el virmez

281 (T: 250b, H: 177b, R: 236b, A: 210a)
(MefǾûlü MefâǾîlü MefâǾîlü FeǾûlün)
1
Cân u dil alur ġamze-i cânâne görünmez
Yâ Rab ne belâdır bu dil ü câna görünmez
2

Her târına âvîze iken bir dil-i śad-çâk
Ol zülf-i muŧarrâ görinür şâne görünmez

3

Hep daǾvetine yaķdı süveydâ-yı derûnın
Şimdi o perî-veş dil-i sûzâna görünmez

4

YaǾķûb kim ey Yûsuf-ı gül-pîrehen-i nâz
Sensiz dü-cihân dîde-i giryâna görünmez

5

Pâ-beste iden zülfüñ ile ħâl-i ruħuñdur
Murġ-ı dile her dâm ile her dâne görünmez

6

Ruħsârıñı kâkülleriñ itse nola mestûr
Ħurşîd şeb-i tîrede insâna görünmez

7

Aġyâra yol olmaz ĥarem-i yâra Nažîmâ
Ǿİşret-gede-i râzda bîgâne görünmez
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282 (T: 250b, H: 178a, R: 236b, A: 210a)
(MefǾûlü MefâǾîlü MefâǾîlü FeǾûlün)
1
Ĥâlât-ı mey-i Ǿaşķ her âdemde bulunmaz
Ol neşve şarâb-ı ķadeĥ-i Cem'de bulunmaz
2

Her demde nola açsa gül-i dâġ-ı derûnum
Bu perveriş-i girye ki şebnemde bulunmaz

3

Mecrûĥ-ı ġam-ı Ǿaşķ müdârâya ne ĥâcet
Ĥâśiyyet-i zaħm-ı dili merhemde bulunmaz

4

Mihri düşürür dâmına ħurşîdi o mâhıñ
Bu câźibe her kâkül-i pür-ħamda bulunmaz

5

Bir ķaŧre śudur gerçi o sîb-i źeķan ammâ
Ser-çeşme-i śad-neyyir-i aǾžamda bulunmaz

6

Ħûn-ı dil ü eşk-i ter ile girmez ele Ǿaşķ
Zîrâ o güher kânda o dür yemde bulunmaz

7

Mûr ise de merdâne nigâh eyle Nažîm'e
Kim mühr-i Süleymân gibi Ǿâlemde bulunmaz

283 (T: 250b, H: 178a, R: 236b, A: 210a)
(FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün)
1
Zaħm-ı tîr-i müjeñi dilde ki her ân buluruz
Merhemin de yine ol zaħmda pinhân buluruz
2

Sen hemân ħançer-i bürrânıñı tek itme dirîġ
Biz seniñ yoluña ey âfet-i cân cân buluruz

3

Zülfüñi Ǿâlem-i ĥüsnüñde temâşâ ideli
O cihânıñ seĥerin şâm-ı ġarîbân buluruz

4

Ķıymam Ǿuşşâķa diyü ġamzeñe gel itme yemîn
Ser-i tîġıñda śaķın tâze daħi ķan buluruz

5

Bir Ǿaceb bâdeye ŧayy itmedeyüz biz ki Nažîm
Her ķademde ser-i śad-Ķays'ı nümâyân buluruz

284 (T: 251a, H: 178a, R: 237a, A: 210b)
(MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün)
1
Ne bülbülüz ne giriftâr-ı reng ü bû oluruz
Yine bu bâġda gül-çîn-i ârzû oluruz
2

Nigâh-ı ħışm ile mirǿât-ı ķalbim itme şikest
Seniñle ey yüzi gül belki rû-be-rû oluruz
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3

Gelür ħaŧ-ı siyehiñ sen de ey perî bir gün
Bulursuñ eyledigiñ biz de kâm-cû oluruz

4

Ħaŧ-ı Ǿiźârıñı vasf eyleyüp seniñ cânâ
Bahâr-ı ĥüsn ü melâĥatde tâze-gû oluruz

5

Nažîm gerçi ĥaķîriz bu rûzgârda lîk
Hünerle ħâk-feşân-ı ser-i Ǿadû oluruz

285 (T: 251a, H: 178b, R: 237a, A: 210b)
(MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün)
1
Çerâġ-ı âh gibi şemǾ-i bî-dilân olmaz
Duħânı şuǾle olur şuǾlesi duħân olmaz
2

Ġam u maĥabbetle dâstân-ı dehr olanıñ
Beyânı ġuśśa olur ġuśśası beyân olmaz

3

Seniñ gibi gözi tîr ü ķaşı kemân olanıñ
Nişânı sîne olur sînesi nişân olmaz

4

Śalât-ı Ǿaşķda dîvâne-i maĥabbetiniñ
Eźânı nâle olur nâlesi eźân olmaz

5

Cünûn-ı Ǿaşķ ile leb-rîz olan Nažîm-âsâ
Fiġânı ħande olur ħandesi fiġân olmaz

286 (T: 251a, H: 178b, R: 237a, A: 210b)
(MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün)
1
Baña o çeşm o ebrû nice telâş olmaz
Ki hergiz ins ü perîde o göz o ķaş olmaz
2

Şemîm-i nefħa-i zülfüñle bir dem olmaz kim
Ķarâr-gâhı diliñ Ǿanberîn firâş olmaz

3

Gören tenimde didi eşk-i çeşm-i gül-gûnum
Bu târ u pûd-ı maĥabbetle kim ķumâş olmaz

4

Bulur mı çâşnî-i źevķ-i vaśl-ı cânânı
O dil ki telħî-i hecr ile ġam-maǾâş olmaz

5

Debîr-i baħt ġalaŧ yazdı ĥarf-i yeǿsi Nažîm
Fiġân ki śafĥa-i ümmîdden terâş olmaz

287 (T: 251a, H: 178b, R: 237a, A: 211a)
(MefǾûlü MefâǾîlü MefâǾîlü FeǾûlün)
1
Geldikçe ħayâli dil-i pür-şûrda ķalmaz
Bu câźibe-i ĥüsn o maġrûrda ķalmaz
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2

Zîr-i ser-i zülfinde görür mâh cemâlin
Ġurbet-zede göñlüm şeb-i deycûrda ķalmaz

3

Geh serzeniş-i ġamze geh âzâr-ı nigâhı
Ol seng-dile ħâŧır-ı meksûr da ķalmaz

4

Şîrînî-i vuślat getürür telħî-i hicrân
Keyfiyyet-i śahbâ belî maħmûrda ķalmaz

5

Rûşen-dile virmez keder âlâyiş-i dünyâ
Rengînî-i mey sâġar-ı billûrda ķalmaz

6

Sâķî içelim śun dem ola bezm-i ŧarabda
Câm-ı mey ü çeng ü ney ü ŧanbûr da ķalmaz

7

Ey şûħ Nažîm'e ġażabâne nigeh itseñ
Cânın virir ol Ǿâşıķ-ı mehcûrda ķalmaz

288 (T: 251b, H: 178b, R: 237b, A: 211a)
(MefǾûlü MefâǾîlü MefâǾîlü FeǾûlün)
1
Giryânım o ĥâletle ki dîdem bile bilmez
Dîdemden aķan eşk-i dem-â-dem bile bilmez
2

Çeşmimde ħayâli dil-i şeydâda cemâli
Aĥvâl-i diger-gûnumı hem-dem bile bilmez

3

Kâşâneme geldi diyü dil-dârını pür-şevķ
Aġyârını ammâ dil-i ħoş-dem bile bilmez

4

Geh dilde nihân olmada geh dîdede peydâ
Kârın o perî-peykeriñ âdem bile bilmez

5

Bir devrine geldik bu sipihriñ ki Nažîmâ
Dîvâne göñül śoĥbet-i yek-dem bile bilmez

289 (T: 251b, H: 179a, R: 237b, A: 211a)
(MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün)
1
Lebiñ fütâdesi câm-ı Cemi bilür bilmez
Seniñle ülfet iden âdemi bilür bilmez
2

Geçürdi vaǾde-i vaślıñla Ǿâşıķ eyyâmın
O dil-figâr gibi merhemi bilür bilmez

3

Sirişk ü girye degil iĥtiyâc-ı dâġ-ı dilim
Gül-i bahâr-ı cünûn şebnemi bilür bilmez

4

Esîr iken dil-i dîvâne ķayd-ı bendinde
Yine o zülf-i ħam-ender-ħamı bilür bilmez
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5

Henûz ħâce-i Ǿaşķ itmese nola âzâd
Ki ŧıfl-ı dil daħi ders-i ġamı bilür bilmez

6

Füzûnî-i sitem dehr eksiginde degil
O kim ĥisâbda bîş ü kemi bilür bilmez

7

Nedîm-i ġamze-i câdû-yı pür-füsûnı iken
Nažîm-i sâĥir-i muǾciz-demi bilür bilmez

290 (T: 252a, H: 179a, R: 238a, A: 211a)
(MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün)
1
Bu şeb ġarîb-dem itdik benimle yâr ikimiz
Ġarîb-dem-i ķıdem itdik benimle yâr ikimiz
2

ǾAceb mi şemǾ ile pervâne olmasa maĥrem
Ki ġayrden ĥarem itdik benimle yâr ikimiz

3

Ŧarâvet-i ħaŧ u zülfiyle Ǿandelîb-âsâ
Çemen çemen neġam itdik benimle yâr ikimiz

4

Olursa ŧayy nola destân-ı Leylî vü Mecnûn
Ki nâmımız Ǿalem itdik benimle yâr ikimiz

5

O câm-ı nâz-be-kef ben ķadeĥ be-dest-i niyâz
Nažîm defǾ-i ġam itdik benimle yâr ikimiz

291 (T: 252a, H: 179b, R: 238a, A: 211b)
(MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün)
1
ǾAşķıñ ĥarîf-i bâdesi ħamyâze istemez
Mest-i elest-i neşve mey-i tâze istemez

164

2

İşrâķiyân-ı mihr ü maĥabbet ħamûş olur
Mestânesi o meclisiñ âġâze istemez164

3

Bir Ǿâşıķ-ı gedâsını şâh-ı cihân ider
Sulŧân-ı Ǿaşķ hemîşe endâze istemez

4

MecmûǾa-i ümîd-i perîşân-süŧûrumuz
Eczâ-yı Ǿaķlımız gibi şîrâze istemez

5

Nažm-ı nažîm sâde-Ǿiźâr olsa vechi var
Ĥüsn-i edâsı ġâliye vü ġâze istemez

Beyit, T nüshasında bulunmamaktadır.
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292 (T: 252a, H: 179b, R: 238a, A: 211b)
(FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün)
1

Dile zülfüñ gibi bir žıll-i ĥimâyet düşmez
Herkese sâye-i şeh-per-i saǾâdet düşmez

2

Ķâmetiñ cilveler itdikçe zamân olmaz kim
Nev-be-nev Ǿâleme śad-şûr-ı ķıyâmet düşmez

3

Seni aġyâr ile gördükçe olmaz cânâ
Reşkden cân u dile âteş-i ġayret düşmez

4

Ĥased ol rinde ki gitmez bir elinden kef-i yâr
Bir elinden daħi câm-ı mey-i Ǿişret düşmez

5

Cânı cânân ile yek-reng idegör vuślatda
Her zamân bir yire tenhâ iki ĥasret düşmez

6

Âsiyâb-ı felegiñ dönmede her dûna müdâm
Âh kim dâne ķadar kendime nevbet düşmez

7

Eliñ ifnâsına ŧaǾn eyleme zinhâr Nažîm
Sen de bir şîftesin saña melâmet düşmez

293 (T: 252a, H: 179b, R: 238a, A: 211b)
(MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilâtün)
1
Görüp cemâliñi Ǿâşıķ iderse âh yazılmaz
Cünûn nişânıdır ey melek günâh yazılmaz
2

Zamân olur mı saña saŧr-ı üstüħân-ı teninden
Niyâz-nâme-i Ǿuşşâķ-ı ġam-penâh yazılmaz

3

Baķup cemâline bîhûde girme zaħmına naķķâş
O ĥüsn-i ĥavśala-sûz u o kec-külâh yazılmaz

4

Tekellüm eyler idi hestî-i dehânını iŝbât
Velîk maĥkeme-i ġaybda güvâh yazılmaz

5

Derinde ħûn-ı cigerle dem olmaz ol şeh-i ĥüsnüñ
Hezâr nâle-i ĥasretle âh u vâh yazılmaz

6

Berât-ı baħtıma ŧarĥ olmadı sevâd-ı ümîdim
Śaĥîfe-i siyeh üzre ħaŧ-ı siyâh yazılmaz

7

Nažîm kûyına bir bir dizilmede śaf-ı Ǿuşşâķ
Maĥal mi var o şeh-i ĥüsn içün sipâh yazılmaz
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294 (T: 252b, H: 180a, R: 238b, A: 211b)
(MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün)
1
Ruħsâr-ı yâri ħaŧŧ-ı Ǿiźârından isteriz
Bihzâd-ı ĥüsni naķş u nigârından isteriz
2

Aġyârdan suǿâl ideriz kûy-ı dilberi
Bir bülbülüz ki gülşeni ħârından isteriz

3

Cism-i nüvâzı buldururuz âh u nâlede
Sâz-ı cünûnı zaħme-i târından isteriz

4

Gîsû-yı Ǿanberîni dilden idüp ŧaleb
Naħcîr-gâh-ı Ǿaşķı şikârından isteriz

5

Yâriñ Nažîm-i zâra idüp ġamzesin suǿâl
Tîġ-ı nigâhını dil-i zârından isteriz

295 (T: 252b, H: 180a, R: 238b, A: 212a)
(MüfteǾilün MefâǾilün MüfteǾilün MefâǾilün)
1
Ķadd-i bülend-i yâri kim pür-ĥarekât söyleriz
ǾÂşıķ-ı zâra bîhûde śabr u ŝebât söyleriz
2

Ħaŧŧ-ı Ǿizârı yâdına geh LemeǾâta başlarız
Nükhet-i zülfi şevķine geh Nefeħât söyleriz

3

Küşte-i tîġ-ı çeşmine maĥż-ı ĥayâtdır deriz
Beste-i dâm-ı zülfine ehl-i necât söyleriz

4

Âyîne-i ruħuñ görüp vaśf ideriz lebin müdâm
Ŧûŧî-i ħoş-edâlarız ķand-i nebât söyleriz

5

Râz-ı dehân-ı yârdan dem ururuz zamân zamân
Ĥayf cünûn-ı Ǿaşķla remz ü nikât söyleriz

6

Âh-ı dem-â-dem eylerüz bülbül-i bâġ-ı Ǿaşķ olup
Gülşen-i kûy-ı yârda hep neġamât söyleriz

7

Vaśf-ı zülâl-i laǾlini dilberiñ eyleyüp Nažîm
ŞâǾir-i śâf-meşrebiz âb-ı ĥayât söyleriz

296 (T: 252b, H: 180a, R: 239a, A: 212a)
(MefǾûlü MefâǾîlü MefâǾîlü FeǾûlün)
1
Biz Ǿâşıķ-ı dîvâne-i pür-şûr-siriştiz
Âteş-dem ü ŧûfân-dil-i tennûr-siriştiz
2

Biñ śûret ile dilde nümâyân ruħ-ı maķśûd
Âyîne-i ħurşîd gibi nûr-siriştiz
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3

Pür-zemzeme śad-ŧavķ-ı cünûn beste-i gerden
Merġûle-serâ Ǿâşıķ-ı ŧanbûr-siriştiz

4

Olsaķ nola rengînî-i śahbâda nühüfte
Śafvetde ki biz sâġar-ı billûr-siriştiz

5

Geh mühre sezâ-vâr olan engüşt-i pesîniz
Geh pây-ı Süleymâna düşen mûr-siriştiz

6

Hem ħançer-i elmâs-ı sitîz-i ciger-i ħaśm
Hem zaħm-ı dile merhem-i kâfûr-siriştiz

7

Mânend-i Nažîm olmadayuz gün gibi meşhûr
Burc-ı hüner ü maǾrifete hûr-siriştiz

297 (T: 253a, H: 180b, R: 239a, A: 212a)
(MefǾûlü MefâǾîlü MefâǾîlü FeǾûlün)
1
Fikr-i leb-i laǾliñle ki biz bâde-perestiz
Ser-mest-i şarâb-ı ķadeĥ-i bezm-i elestiz
2

Ħamyâze çeker câmımıza şimdi meh-i nev
Ħum-ħâne-i vaĥdetde mey-i feyż ile mestiz

3

Ser-meşķ-i cünûnlarız ebrûları yâriñ
Birden çekeriz iki kemân śâĥib-i şastız

4

Ferhâd-ı belâ-keşle gehî dûş-be-dûşuz
Geh Ķays-ı sitem-dîde ile dest-be-destiz

5

Ħurşîd-i sipihr-i hüneriz gerçi Nažîmâ
Ammâ ki yine sâye-śıfat pest ile pestiz

298 (T: 253a, H: 180b, R: 239a, A: 212a)
(MefǾûlü MefâǾîlü MefâǾîlü FeǾûlün)
1
Žann itme Ǿitâb-ı nigehiñden gile-mendiz
Ġayre nigeh-i gâh ü gehiñden gile-mendiz
2

İķlîm-i dili yıķdı hücûm-ı ġam-ı ħaŧŧıñ
Ey ħusrev-i ħûbân sipehiñden gile-mendiz

3

Feryâd ki cân u dile âşûb bıraķdı
Mestâne seniñ kec-külehiñden gile-mendiz

4

Dil oldı görüp ħâlleriñ beste-i zülfüñ
Bu dânesi çoķ dâm-gehiñden gile-mendiz

5

Devriñde henûz eylemedik farķ-ı şeb ü rûz
Biz rûşenî-i mihr ü mehiñden gile-mendiz
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6

Zaħm-ı dilimiz sûzen-i elmâs ile dikdik
Ey çarħ bu Ǿöźr-i günehiñden gile-mendiz

7

Memnûnı degilsiñ bilüriz biz de Nažîmâ
Nâ-sâzî-i baħt-ı siyehiñden gile-mendiz

299 (T: 253b, H: 180b, R: 239b, A: 212b)
(MefǾûlü MefâǾîlü MefâǾîlü FeǾûlün)
1
ǾAşķ içre ki biz şemǾ ile pervâne-miŝâliz
Cânân ile yek-reng olan câna miŝâliz
2

Her ĥalķası Leylâ'yı çeker bend-i cünûna
Bir silsile-i ŧurreye dîvâne-miŝâliz

3

Ruħsâresine vâlih olup zülfüne meftûn
Cânâna gehî âyîne geh şâne-miŝâliz

4

Deyr-i dili pür-naķş ideli ĥüsni bütânıñ
Taśvîr-i cemâl ile śanem-ħâne-miŝâliz

5

Geh pür-mey-i ħûn-ı dil ü geh pür-Ǿaraķ-ı eşk
Ǿİşret-gede-i Ǿaşķda peymâne-miŝâliz

6

Gencîne-i maǾnâ nola pinhân ise dilde
Biz Ǿâlem-i śûretdeki vîrâne-miŝâliz

7

Ĥâcetlerimiz ħâb-ı girân oldı Nažîmâ
Bezm-i kerem erbâbına efsâne-miŝâliz

300 (T: 253b, H: 181a, R: 239b, A: 212b)
(MefǾûlü MefâǾîlü MefâǾîlü FeǾûlün)
1
Geh câźibeyüz ĥüsn-i dilârâda nihânız
Geh bûy-ı laŧîfiz gül-i raǾnâda nihânız
2

MaǾnîde şeh-i Ǿâlem ü śûretde gedâyız
Pinhânda hüveydâ vü hüveydâda nihânız

3

Meşrebde bilûrîn ķadeĥ-i bezm-i śafâyız
Ammâ yine rengînî-i śahbâda nihânız

4

Bilmezse nola ķadrimizi ħâce-i devrân
Biz dürr-i yetîmiz bün-i deryâda nihânız

5

Ķalbinde Nažîmâ yer idüp biz daħi yâriñ
Âteş gibi gûyâ dil-i ħârâda nihânız
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301 (T: 253b, H: 181a, R: 239b, A: 212b) (MefǾûlü MefâǾilün FeǾûlün)
1
Pür-âteş-i dâġ-ı derd-i Ǿaşķız
Germî-dih-i cism-i serd-i Ǿaşķız
2

Geh ġam gibi Bî-sütûnda Ferhâd
Geh Ķays-ı feżâ-neverd-i Ǿaşķız

3

Pâkîze-derûn u śâf-meşreb
Âyîne-i rûy-ı zerd-i Ǿaşķız

4

ǾAnķâ gibi dilde dâstânız
Biz Rüstem-i ġam-neberd-i Ǿaşķız

5

Biz dilbere mâǿiliz Nažîmâ
Ġayrı gibi śanma derd-i Ǿaşķız

302 (T: 254a, H: 181a, R: 240a, A: 212b) (MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün)
1
Ne câm-ı bâde ħâhişimiz ne çemendeyüz
Keyf-i şarâb-ı mihr ü vefâ Ǿâlemindeyüz
2

Hem źevķ-i vaśl-ı dilber ile cilve-güsteriz
Hem şâhid-i cefâsın añup mâtemindeyüz

3

Śarsañ ne deñli sen o cerâĥat-peźîr olur
Zaħm-ı diliñ ki ħâśiyet-i merhemindeyüz

4

Ħûn-ı dil oldı ġoncaya dâġ urdı lâleye
Bu gülşeniñ ki terbiyet-i şebnemindeyüz

5

Biz bâde-nûş-ı meclis-i Ǿaşķız Nažîm-veş165
Bir neşve bulmuşuz ki maĥabbet demindeyüz

303 (T: 254a, H: 181b, R: 240a, A: 213a)
(FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün)
1
Bâd-ı śubĥ ile uyanmış gibi dil-dâr henüz
Rûzgâr itdi yine fitneyi bîdâr henüz

165

2

Câna kâr eyledi tîr-i müje-i dil-dûzı
O dü-ebrû-yı kemân-dâr ise der-kâr henüz

3

Râzımı fâş ideli mûnis-i cân u dil iken
Başladı cevr ü cefâ eylemege yâr henüz

4

Birini eylesem ižhâr devâ Ǿacze düşer
Dil-i şeydâda nihân derdlerim var henüz

Biz bâde, A: Ħûnâbe

570 • Mustafa Sefa Çakır

5

Meclis-i Ǿaşķda cânân ile cân yek-dil iken
Yoġ idi miĥnet-i yâr ü ġam-ı aġyâr henüz

6

Ħaste-i Ǿaşķa şifâ bûs-ı leb-i laǾli imiş
Dil-i şûrîde o ümmîd ile bîmâr henüz

7

Çâr-sû seyrine çıķmış yine ol Yûsuf-ı ĥüsn
Oldı bir mıśr-ı ŧaleb her ser-i bâzâr henüz

8

Bâde-i Ǿaşķda yâ Rab ne Ǿaceb ĥâlet olur
Teşne-i cürǾası dîvâne vü hüşyâr henüz

9

Selb-i Ǿaķl itdi Nažîmâ dil-i dîvâne-sirişt
Ġamdan âsûde olup oldı sebük-bâr henüz

304 (T: 254a, H: 181b, R: 240a, A: 213a)
(FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün)
1
Anda var ise maĥabbetden eŝer var henüz
Âh idersem bile âh itmede küh-sâr henüz
2

Bîm-i hecr ile geh ümmîd-i viśâliyle gehî
Dil-i ġam-dîde ne der-ħâb ü ne bîdâr henüz

3

Kâse kâse Ǿaraķ u bâde sebîl eyler iken
Ķadeĥ-i dîde ħum-ı dil yine ser-şâr henüz

4

Bir gülüñ çâk idi mihriyle girîbân-ı dilim
Yoġ iken bâġ-ı cihânda elem-i ħâr henüz

5

Ħavf-ı hicrân ile ketm eyledigim râz-ı derûn
Oldı şöhret-fiken-i her ser-i bâzâr henüz

6

Ŧûŧî-i nâŧıķama ĥayret iken âyîne-dâr
Yine ider bu bu ķadar ķudret-i güftâr henüz

7

Bezm-i ülfetden ayaķ çekdi dil-i zâr-ı Nažîm
Ne ġam-ı yâr ü ne endîşe-i aġyâr henüz

305 (T: 254b, R: 240b, A: 213a) (MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün)
1
Dil bezm-i yâre maĥrem iken dûrdur henüz
Mest-i mey-i viśâl idi maħmûrdur henüz
2

Meyl itdigim bilindi hilâl ebruvânına
Mihrim o mâha gün gibi meşhûrdur henüz

3

Olsa Ǿaceb mi ħaŧŧ ile maǾzûl Ǿâķıbet
Nev-devletân-ı ĥüsn ki maġrûrdur henüz
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4

Dîvâne eyledi dili sevdâ-yı zülf-i yâr
Ħalŧ-ı kelâm iderse maǾźûrdur henüz

5

Gül ħandeye tebessüme âmâde ġoncalar
Bülbül şeŧâret eyle ki destûrdur henüz

6

Güftârı âşikâre nühüfte dehân-ı yâr
Mebźûl naķdi kîsesi memhûrdur henüz

7

Ehl-i niyâza gelmez açılmaz o ġonca-leb
Sermest-i nâz iken yine mestûrdur henüz

8

Yaķsa nola fürûġı süveydâ-yı ķalbimi
Ĥüsn ile dil ki mihr ile billûrdur henüz

9

Memlû yine cevâhiri dehre niŝâr iken
ŦabǾım Ǿaceb ħazîneye gencûrdur henüz

10

Olmaz melûl Ǿâķıbet-endîş-i bezm-i dehr
Zehr-âb-ı ġuśśa çekse de mesrûrdur henüz

11

Sâz-ı niyâzı dinlemeyen ser-girân-ı nâz
Mıżrâb-ı Ǿaşķa kâse-i ŧanbûrdur henüz

12

Sîr olmayan nevâl-i Süleymân ile teni
Zîr-i zemînde mâ-ĥażar-ı mûrdur henüz

13

Âbâd olur Nažîm ħarâbâta Ǿazm iden
ǾÂlem yıķılsa mey-gede maǾmûrdur henüz

306 (T: 254b, R: 240b, A: 213b) (FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün)
1
ǾÂlem oldı yıķılup mey-gede âsûde henüz
Yine mestâneleriñ serleri zânûda henüz
2

Sâġar-ı meyde ķıyâs itme görüp şekl-i ĥabâb
Yelkeni zevraķ-ı câm-ı ŧarabıñ śuda henüz

3

Dergeh-i pîr-i muġân ħâk ile yeksân oldı
Yine mey-ħâreler ol ħâke cebîn-sûde henüz

4

ǾÂlemi mest-i ħârâb itmededir bâde-i Ǿaşķ
Çekilür câm-ı şarâbıñ adı bîhûde henüz

5

Yâra bîgâne göñül nâmı velî maĥrem-i râz
Gürg-i Yûsuf ne-derîde dehen âlûde henüz

6

Dîdeden naķş-ı ruħı eşk ile olmaz zâǿil
ǾAksi âb eyleyemez âyîneden şûde henüz
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7

Râm olup sînede ârâm-ı dil ü cânım ola
Şâh-bâz-ı nažarım bir gözi âhûda henüz

8

Cism-i dilber o ķadar tâze vü terdir ki Nažîm
Aña terlikde ķıyâs olmaya pâlûde henüz

307 (T: 255a, R: 241a, A: 213b) (MefǾûlü MefâǾîlü MefâǾîlü FeǾûlün)
1
Dildârı ħaŧ-âver görüp âh itmege degmez
Âyîne-i ħurşîdi siyâh itmege degmez
2

Bî-ġâliyedir zîver-i gül-gûn-ı ĥayâdan
Ruħsâre-i ħûbâna nigâh itmege degmez

3

Meyl-i źeķanı âb-ı ruħuñ ħâke dökerken
Delv-i dili üftâde-i çâh itmege degmez

4

Cûyende olup ħâk-i ser-i kûy-ı bütânı
Pây-ı dili âzürde-i râh itmege degmez

5

Nîreng-i mey-i âl virür reng-i ĥacâlet
Derd-i seri fikr olsa günâh itmege degmez

6

Şâħ-ı emele ŝıķlet iken bâr-ı temennâ
Naħl-i ķad-i ümmîdi dü-tâh itmege degmez

7

Olmazsa eger râh-nümâ Ħıżr-ı ĥaķîķat
Deryâ-yı mecâzîde şinâh itmege degmez

8

Meyl itme ser-i zülf-i girih-gîre Nažîmâ
Ĥâl-i dil-i şeydâyı tebâh itmege degmez

308 (T: 255a, R: 241a, A: 214a) (MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün)
1
ǾUķâb-ı dil hümâ-yı evc-i pervâzı śalındırmaz
Per açsa pençesinde degme şehbâzı śalındırmaz
2

Aña Ǿâşıķ dimem kim seyr-i bâġ u gülşen itdikçe
Yanında bir sehî-serv-i ser-efrâzı śalındırmaz

3

Nesîm-i âh-ı pür-tâbım zamân olmaz ki dildârıñ
Dü-ruħsârında ol zülf-i füsûn-sâzı śalındırmaz

4

Ħam-ı fitrâk-i nâzında o śayyâd-ı kemân-ebrû
Maĥal yoķdur ki bir naħcîr-i mümtâzı śalındırmaz

5

Ser-i dâr-ı siyâset-gâh-ı Ǿaşķında gün olmaz kim
Şeh-i ĥüsnüm nice Ǿuşşâķ-ı ser-bâzı śalındırmaz
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6

Çemende serv-i âzâdı ħırâm itdikçe mestâne
O nev-naħl-i çemânıñ cünbüş-i nâzı śalındırmaz

7

Nažîm-i pür-hüner dem yoķ ki gûş-ı bikr-i maǾnâda
Bu gûne bir kirâmî gevher-i râzı śalındırmaz

309 (T: 255b, R: 241b, A: 214a) (FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün)
1
Ķanı bir ħâŧır-ı mecmûǾ perîşân olmaz
Var mı bir şemǾ ki ħandân ola giryân olmaz
2

Şâm-ı hicrân idügi Ǿâķıbet-i śubĥ-ı viśâl
Bize ħaŧŧ-ı ruħ-ı cânân gibi burhân olmaz

3

Nola her mâlik-i dînâr Ǿazîz olmaz ise
Nâmı her Yûsuf olan Yûsuf-ı KenǾân olmaz

4

Gûy-ı ħurşîd-veş irmez seri eflâke o kim
ǾArśa-i Ǿaşķda sîlî-ħor-ı çevgân olmaz

5

ǾAşķ mülk-i dili aldı yüri ey śabr u şekîb
Bir vilâyetde bilürsiñ iki sulŧân olmaz

6

Dem mi var ŧâǾat-ı Ǿaşķıñda idüp ħûn-girye
Eşkimiñ ķaŧreleri sübĥa-i mercân olmaz

7

Nice ķandîl ser-i ħâk-i mezârım olsun
Tende her dâġ ki derdiñle fürûzân olmaz

8

Dem-be-dem ġarķa-be-ħûn olsa dil ü dîde nola
Hecr-i laǾliñle seniñ gûşe mi var ķan olmaz

9

Dil-i pür-şûr seniñ ķalbiñe girse yeridir
Kim ki kân-ı güher olmaz güher-i kân olmaz

10

Ħaŧŧ-ı sebziñ nola sîr-âb-ı lebiñ olsa henüz
Ħıżr içün vâsıŧa-i çeşme-i ĥayvân olmaz

11

Tîġ-ı elmâs-ı hünerdir süħan-ı pâk-i Nažîm
Ĥâsidiñ redd ü ķabûli aña sûhân olmaz

310 (T: 255b, R: 241b, A: 214a) (MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün)
1
Nihânî ol büt-i şîrîn-süħanla söyleşiriz
Lisân-ı ĥâl-i dili biz bilenle söyleşiriz
2

ǾAceb mi bir gül içün zaħm-ı ħârını çeksek
Zamân ola bu çemende dikenle söyleşiriz
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3

Feżâ vü kûha düşürdükçe reh-güźârımızı
Revân-ı Ķays u dil-i Kûh-kenle söyleşiriz

4

Egerçi ħâk-i niyâzız o naħl-i nâza velî
Raķîb ile yine tîġ u kefenle söyleşiriz

5

Eser nesîm-i ħazân bâġ-ı ĥüsne âħir-i kâr
O gül-Ǿiźâr u o ġonca-dehenle söyleşiriz

6

Görüp o âyine-ruħsârı hem-zebân oluruz
Müdâm ŧûŧî-i şekker-şikenle söyleşiriz

7

Girerse dâmen-i nâzı kef-i niyâz-ı dile
Nažîm o Yûsuf-ı gül-pîrehenle söyleşiriz

311 (T: 256a, R: 242a, A: 214b) (MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün)
1
Bu rûzgârda žann itme ħâk-râhız biz
Sevâd-ı bâśıra-i âfitâb u mâhız biz
2

Ne minnet-i mey ü sâķî ne bîm-i renc-i ħumâr
Piyâle-nûş-ı ŧarab-gâh-ı intibâhız biz

3

Ġulâm-ı ĥalķa-be-gûş-ı der-i şeh-i Ǿaşķız
Ne mîr-i şehr ne dervîş-i ħânķâhız biz

4

Mecâz-ı ĥâline itme nažar ĥaķîķate baķ
Gedâ-yı Ǿaşķ velî dehre pâdişâhız biz

5

Ħayâl-i ebrû-yı dildâr ile nizâr olalı
Hilâl-i îd gibi şimdi nažra-gâhız biz

6

O naħl-i râst-ķadiñ sâyesinde ħoş geçeriz
Fütâde-i ķadem-i yâr-i kec-külâhız biz

7

Nola o ķaşları yâ itse sînemiz ġırbâl
Delik delik hedef-i nâvek-i nigâhız biz

8

Maĥabbet itdigimizdir o şûħa cevre sebeb
Ġarîbdir ki ne mücrim ne bî-günâhız biz

9

Ne vechile varırız bâr-gâh-ı Ĥaķķ'a Nažîm
Miŝâl-i nâme-i aǾmâl rûy-ı siyâhız biz

312 (T: 256a, R: 242a, A: 214b) (FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
Var mı bir ruħsâr kâkülsüz ħaŧ-ı jengârsız
Mârsız gencîne olmaz gül bulunmaz ħârsız
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2

Ruǿyeti tercîĥ ider Ǿâşıķ śafâ-yı vuślata
Cennet ey dil âdeme zindân olur dîdârsız

3

Seyr idüp âyîne-i ruħsârını gûyâ olur
Ŧûŧî-i dil söylemez yâr-ı şeker-güftârsız

4

Bâġ-ı kûyından cüdâ seyr-i gülistân eylesem
Her gül-i śad-berg olur bir dâġ-ı ĥasret yârsız

5

Perde-i çeşm-i dile naķş-i ħayâl-i yâr iden
Eyledi cân śoĥbetin cânânla aġyârsız

6

Hecr ile giryân olan ħandân-ı vaśl-ı yâr olur
Bülbüli gülzâra maĥrem eylemez gülzârsız

7

Pâdişâh-ı Ǿaşķ teşrîf itmeyelden ey Nažîm
Ķaldı vîrân taħt-gâh-ı şehr-i dil miǾmârsız

313 (T: 256b, R: 242a, A: 214b) (MefǾûlü MefâǾîlü MefâǾîlü FeǾûlün)
1
Cevriñ ki seniñ ey şeh-i bî-dâd dükenmez
Her gûşede senden saña feryâd dükenmez
2

Bîhûde şümâr itme figâr-ı ser-i tîġıñ
Ķırsañ daħi ey ġamze-i cellâd dükenmez

3

Cânâ seni tenhâ bulamam bûs u kenâra
Dünyâ dükenirse yine ĥussâd dükenmez

4

Çeşmim dil-i şeydâdan alur ħûn-ı sirişki
Śarf itse dem-â-dem nola îrâd dükenmez

5

Ŝebt ola eger mücmeli mecmûǾa-i dehre
Tafśîl-i ġam-ı ħâŧır-ı nâ-şâd dükenmez

6

Ey semt-i mecâzîde olan sâlik-i taĥķîķ
Ol bâdiye-i himmet-i irşâd dükenmez

7

Beźl eyle Nažîmâ güher-i nažmı cihâna
Genc-i ĥikem ü feyż-i Ħudâ-dâd dükenmez

Ĥarfü's-Sîn
314 (T: 23b, H: 24a, R: 23b, A: 94a)
(MüstefǾilün MüstefǾilün MüstefǾilün MüstefǾilün)
1
Ey neyyir-i Ǿâlem-fürûz nûr-ı ruħuñdan bir ķabes
Mihr-i cemâliñden henüz mâh-ı münevver muķtebes
2

Gülbün ķadiñdir gül teniñ tesnîm cûy-ı gülşeniñ
Ħân-ı naǾîmiñde seniñ sîmurġ-ı Ǿanķâ bir meges
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3

Eflâk mânend-i ķaŧâr dâǿim yoluñda bî-ķarâr
Şems ü ķamer leyl ü nehâr olmuş aña iki ceres

4

Luŧfuñdan ey faħr-i enâm ümmîd-vârım śubĥ u şâm
Mirǿât-ı dîdârıñ tamâm göster baña âħir nefes

5

Dergâh-ı pâkiñde şehâ olmaķ ümîdiyle gedâ
Göñlümde śad-gûne hevâ cânımda śad-gûne heves

6

Ķaldım seniñ iĥsânıña lâyıķ keremdir şânıña
Luŧf eyle ben nâlânıña ey cümleye feryâd-res

7

Şemşîr-i şerǾiñ sû-be-sû itdirdi ħaśma ser-fürû
Ħayl-i ümem cünd-i Ǿadû rîĥ-i Ǿaķîm u ħâr u ħas

8

Ben mâdiĥim sulŧânıma sulŧân-ı Ǿâlî-şânıma
Mâdâm murġ-ı cânıma ola bu ten ħâkî ķafes

9

Olsun dile Ǿaşķıñ naśîb bulsun fenâ śabr u şekîb
Derdiñdir ancaķ ey ŧabîb cân-ı Nažîm'e mültemes

315 (T: 256b, H: 181b, R: 242b, A: 94a) (MüfteǾilün FâǾilün FeǾûlün FeǾûlün)
1
Ey meh-i berķ-efgen-i cihân-ı muķaddes
Mihr-i şeref burc-ı âsumân-ı muķaddes
2

Bâġ-ı leǾamrük nihâl-i ĥadîķa-i levlâk
Serv-i ħırâmân-ı gülistân-ı muķaddes

3

Şâh-ı nübüvvet-ĥaşem ħıdîv-i rüsul-ħayl
Ķâfile-sâlâr-ı kârvân-ı muķaddes

4

ǾÎd-geh-i kûyuña çekilmede ervâĥ
Ey saña ķurbân hezâr cân-ı muķaddes

5

Ħâdim-i ħâk-i deriñ śufûf-ı melâǿik
Râtibe-ħâr-ı ġamıñ revân-ı muķaddes

6

Kûyuña rû-mâl iden bulur derecâtın
ǾArş ile hem-serdir ol mekân-ı muķaddes

7

Olmuş ezel fevc fevc şikâr-ı Ǿaşķıñ
Cân ile murġân-ı âşiyân-ı muķaddes

8

Ķurb-ı Ħudâ'da seniñ niŝâr-ı ķudûmüñ
Gevher-i gencîne-i nihân-ı muķaddes

9

Farķ-ı laŧîfiñde ol dü-gîsû-yı müşgîn
Nûr-ı siyehdir bâ-sâyebân-ı muķaddes
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10

Ķurb-ı civârıñ yeter bihişt Nažîm'e
Ey ĥaremi ravża-i cinân-ı muķaddes

316 (T: 257a, H: 182a, R: 242b, A: 215a) (MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün)
1
Besdir ola ġamıñla diliñ kârı âh bes
Öldürmek ise ķaśdıñ eger bir nigâh bes
2

Bir Ǿömrdür ki ķaldı zeneħdânıña düşüp
Tâ key dil-i ġarîb ola maĥbûs-ı câh bes

3

Mülk-i cemâliñe seniñ ey pâdişâh-ı ĥüsn
Śaf śaf Ǿitâb u nâz u girişme penâh bes

4

Murġ-ı dili bu mertebe âvâre itmeden
Pâ-bend ise murâdıñ o zülf-i siyâh bes

5

Sûz-ı derûn-ı girye ki var sende ey göñül
İŝbât-ı derd-i Ǿaşķa bu iki güvâh bes

6

Farķımda dûd-ı âh-ı ser-â-ser tenimde dâġ
Seyyâĥ-ı Ǿaşķa bir nemed ü bir külâh bes

7

Ĥaķ'dan ümîd-i maġfiret itmez misiñ Nažîm
Besdir bu bî-şümârî-i cürm ü günâh bes

317 (T: 257a, H: 182a, R: 243a, A: 215a)
(MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün)
1
Bu ravżada nola lâl olsa bülbülân-ı heves
Açılmadı gül-i śad-berg-i gülsitân-ı heves
2

Ħadeng-i ħâhiş-i dil menzilin bulurdı eger
Olaydı ķuvvet-i baħt ile pür-kemân-ı heves

3

Sefîne-i emelim ĥayf ķaldı sâĥilde
Güşâde olmadı bir kerre bâd-bân-ı heves

4

MetâǾ-ı yeǿs ile baġlandı maĥmil-i ümmîd
Ne ħayr ider ola âyâ kârvân-ı heves

5

Nažîm düşdi göñül bir ħaŧ-âver âfete âh
İrişdi şeb açılup neyleye dükân-ı heves

318 (T: 257a, H: 182b, R: 243a, A: 215a) (MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün)
1
Neydir benim fiġânıma her bâr hem-nefes
Lâ-büd olur figâra dil-efgâr hem-nefes
2

Ferhâd-ı Bî-sütûn-ı maķâmât-ı Ǿaşķıñam
Olsa nola terâneme küh-sâr hem-nefes
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3

Ben şuǾle-naġme Ǿâşıķ-ı pervâne-meşrebim
Olmaz benimle bülbül-i gülzâr hem-nefes

4

Âheng-i sâz u sûzuma evtâd hem-sürûd
Muŧrib nevâ-yı nâleme hemvâre hem-nefes

5

Nâhîdi şevķ-i zemzemesi gökden indirir
Olsa Nažîm-i zâra eger yâr hem-nefes

319 (T: 257a, H: 182b, R: 243a, A: 215a) (MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün)
1
Nuŧķ-ı Mesîĥ'e kim süħanıñ eylemem ķıyâs
Rûĥ-ı mücerrede deheniñ eylemem ķıyâs
2

Ey ġonca-leb getürmeyesiñ iĥtimâldir
Gül-berg-i câna pîreheniñ eylemem ķıyâs

3

Bulmaz necât maĥşere dek her düşen göñül
Ben çâh-ı Yûsuf'a źeķanıñ eylemem ķıyâs

4

Bir kerre murġ-ı Ǿaķlı giriftâr olan bilür
Dâma dü-zülf-i pür-şikeniñ eylemem ķıyâs

5

Revnaķ-fürûz-ı gülşen-i Firdevs-i Ǿişvedir
Ŧûbâ'ya ķadd-i nârveniñ eylemem ķıyâs

6

Bu âfitâba itmede secde o âteşe
Hindûya ħâl-i pür-fiteniñ eylemem ķıyâs

7

Ŧarĥ-ı süħanda ĥüsn-i edâda ġarîbdir
ŦabǾıñ Nažîm ġayre seniñ eylemem ķıyâs

320 (T: 257b, H: 182b, R: 243b, A: 215b)
(MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün)
1
ǾAceb mi olsa kemân ķâmet-i ħamîde Ķays
Ne çekmedi dil-i zâr-ı sitem-keşîde Ķays
2

Şikenc-i ŧurresini eylemezdi Leylî-i dâm
Görende uçmasa murġ-ı dil-i remîde Ķays

3

Ne ittiĥâd-ı maĥabbet olur bu kim olmuş
Siyâh-ħâne-i Leylî sevâd-ı dîde-i Ķays

4

Tamâm yâr ile vaĥşetden üns idi ķaśdı
Zehî şekîb ħoşâ śabr-ı ber-güzîde Ķays

5

Bulurdı kâm-ı dili źevķ-i yâd-ı laǾlinden
Ħayâl-i ķand-i leb-i yâr idi Ǿaķîde-i Ķays

Yahyâ Nazîm Divanı • 579

6

Dönerdi rişte-i yâķûta laǾl-i yâri añup
Leǿâl-i eşk-i ter-i dem-be-dem çekîde-i Ķays

7

Ķonuldı şöhret-i Ǿaşķıñla ŧâķ-ı nisyâna
Nažîm defter-i Ferhâd ile cerîde-i Ķays

Ĥarfü'ş-Şîn
321 (T: 24a, H: 24a, R: 24a, A: 94b)
(MüfteǾilün FâǾilün MüfteǾilün FâǾilün)
1
Ey dü-ruħ-ı dil-keşi verd-i gülistân-ı Ǿarş
Ķâmet-i ŧûbâ-veşi gülbün-i bostân-ı Ǿarş
2

Hâdî-i şeh-râh-ı dîn ħâtime-i mürselîn
Dâver-i kürsî-nişîn ħüsrev-i eyvân-ı Ǿarş

3

Bulmaz idi ķudsiyân bûy-ı laŧîfinde cân
Olmasa ol gîsûvân sünbül ü reyĥân-ı Ǿarş

4

Dâver-i pûziş-peźîr pâdişeh-i dest-gîr
Server-i refref-serîr şâh-ı ķalem-rân-ı Ǿarş

5

Ħâce-i levĥ u ķalem münşî-i ĥikmet-raķam
Şâh-ı risâlet-ĥarem ĥâkim-i dîvân-ı Ǿarş

6

Ümmeti ġam-ħârıdır rûĥü'l-emîn yârıdır
Pertev-i dîdârıdır şemǾ-i şebistân-ı Ǿarş

7

Ķurba idüp Ǿazm-i râh olsa feres-rân o şâh
Teng ola bî-iştibâh Ǿarśa-i meydân-ı Ǿarş

8

Ol şeh-i Ǿâlî-nijâd itdi ķudûmiyle şâd
Olsa Ǿaceb mi ziyâd mertebe-i şân-ı Ǿarş

9

Cân-ı Nažîm-i gedâ yoluña şâhım fedâ
Olsun o destân-serâ murġ-ı ħoş-elhân-ı Ǿarş

322 (T: 257b, H: 183a, R: 243b, A: 94a)
(MüfteǾilün MefâǾilün MüfteǾilün MefâǾilün)
1
Ey şeh-i mülk-i men-Ǿaref ħusrev-i taħt-gâh-ı Ǿarş
Menziletiñle pür-şeref kürsî-i ķadr ü câh-ı Ǿarş
2

Ey ufuķ-ı sipihr-i dîn olmuş o Ǿârıż-ı cebîn
Maşrıķ-ı neyyir-i yaķîn maŧlaǾ-ı mihr ü mâh-ı Ǿarş

3

MenbaǾ-ı cûd u mekrümet Ǿayn-ı kemâl ü maǾrifet
Ķuŧb-ı cihân-menzilet mürşid-i ħânķâh-ı Ǿarş
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4

Server-i ħayl-i enbiyâ taħt-nişîn-i ıśŧıfâ
Źâtıñı eylemiş Ħudâ şâh-ı rusül-sipâh-ı Ǿarş

5

Kâşif-i sırr-ı her ĥikem Ǿârif-i nükte-i ķıdem
Pâdişeh-i mülk-i ĥaşem şâh-ı cihân-penâh-ı Ǿarş

6

Sidre źelîl-i ķâmetiñ çarħ gedâ-yı rifǾatiñ
Ħâk-i ķudûm-i Ǿizzetiñ zîb ü fer-i külâh-ı Ǿarş

7

Gülbün ü gül ķadiñ teniñ ravża-i ķurb gülşeniñ
Düşmen-i dergehiñ seniñ düşmen-i dil-siyâh-ı Ǿarş

8

Oldı tecellî-i Ħudâ şehr-i viśâle reh-nümâ
Taħt-ı revân idüp saña Refref'i pâdişâh-ı Ǿarş

9

Ķurba olunca esb-rân ey şeh-i mülk-i lâ-mekân
Cân u dilin feriştegân eyledi ferş-i râh-ı Ǿaşķ

10

Derdiñ ile olup nizâr cân-ı Nažîm-i dil-figâr
Dergehiñe ola niŝâr ey şeh-i bâr-gâh-ı Ǿarş

323 (T: 258a, H: 183a, R: 244a, A: 216a)
(MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün)
1
Çemende bâġbân gül-berg-i ħandânını devşirmiş
Debîr-i gülsitân evrâķ-ı bostânını devşirmiş
2

Degil şâħ-ı nihâl-i gülbün üzre ġonca verd-i ter
Çözüp gülşende destâr-ı perîşânını devşirmiş

3

Ħırâm-ı naħl-i nâzıñ seyr idince ol sehî-ķaddiñ
Çemende şerm ile her serv dâmânını devşirmiş

4

Düçâr olmuş gözi ħançer çeküp ebrûsı dildârın
Yine mestâne Ǿuşşâķıñ girîbânını devşirmiş

5

Bozulmuş ĥüsni gelmiş ħaŧŧı kâlâsın śatup śavmış
Nažîm aħşam irişmiş ħâce dükkânını devşirmiş

324 (T: 258a, H: 183b, R: 244a, A: 216a)
(MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün)
1
Lisân-ı dil bilür hem-râz u maĥrem ķalmamış gitmiş
Cihân-ı bî-beķâda yâr u hem-dem ķalmamış gitmiş
2

Hele śâĥib-mürüvvet görmedik devr-i felekde biz
Kerem-nâmın ķoyup dünyâda Ĥâtem ķalmamış gitmiş

3

Ħumârın çekmege keyfiyyet-i śahbâsınıñ degmiş
Bu ġayret-ħâne-i Ǿâlemde Ǿâlem ķalmamış gitmiş
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4

Görenlerden işitdik câmı ķalmış yâdigâr ancak
Zamân ile gelüp bu meclise Cem ķalmamış gitmiş

5

Oķın atmış yayın yaśmış bu dâr u gîrde gelmiş
Atup dutmuş murâdı üzre Rüstem ķalmamış gitmiş

6

Gelüp şehr-i vücûda bir zamân geşt ü güźâr itmiş
Beķâsın bulmayup dünyânıñ âdem ķalmamış gitmiş

7

Mürüvvet śâĥibi yoķdur Nažîmâ devr-i fânîde
Kerem-meǿmûl olur merd-i müsellem ķalmamış gitmiş

325 (T: 258b, H: 183b, R: 244a, A: 216a)
(MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün)
1
Müjeñle ebruvânıñ kim seniñ tîr ü kemân ŧutmuş
Aña cânıylaǾâşıķ sîne-i çâkin nişân ŧutmuş
2

Nola çeşm-i siyeh-mestiñ çekerse kuĥl-i istiġnâ
O ebrûlar ki aña iki müşgîn sürme-dân ŧutmuş

3

Görüp ħâŧŧ-ı siyâhıñ gird-i rûyuñda ķıyâs itdim
Ķamer devrinde devr-i fitne-i âħir zamân ŧutmuş

4

İderken dil ĥarîm-i ĥüsnüñe düzdîde nežžâre
İşitdim şaħne-i şehr-i maĥabbet nâgehân ŧutmuş

5

Terennüm-sâz olursa maĥfil-i gülşende lâyıķdır
Nevâ-yı bülbül-i şeydâya güller gûş-ı cân ŧutmuş

6

Kitâbın ġonca açmış şebnem-i terden döküp noķŧa
Çemende bülbül-i şûrîde bir fâl-ı nihân ŧutmuş

7

Nažîm-âsâ degil pinhân u peydâ içmemek mümkin
Elinde ol perî câm-ı şârâb-ı erġavân ŧutmuş

326 (T: 258b, H: 183b, R: 244b, A: 216b)
(MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün)
1
O ebrû üzre zülfüñ yâr kim pür-tâb göstermiş
Yem-i behcetde mâhî śaydına ķullâb göstermiş
2

Cemâlin çeşm-i terde Mânî-i Ǿaşķ eyleyüp taśvîr
Derûn-ı cûyda ħurşîd-i Ǿâlem-tâb göstermiş

3

Ħayâl-i ĥalķa-i zülfüyle dil yaķmış ser-â-pâ dâġ
Maĥabbet lüccesin girdâb-ber-girdâb göstermiş

4

Tenimde her müjem bir rûd aķıtmış şerĥalar üzre
Bu bâġ-ı bâġbânı cedvel ü mîzâb göstermiş
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5

Bütân ĥüsn içün itmiş perestiş-gâh ebrûsın
Ne kâfir-mâcerâdır deyrde miĥrâb göstermiş

6

Nola fânûs-ı eşkâle dönse devlet-i dünyâ
Anı her dîdeye devrân ħayâl ü ħâb göstermiş

7

Nažîm-âsâ ferâġat eyleyüp dil dest-bûsından
Ayaġın sâķî-i bezmiñ öpüp âdâb göstermiş

327 (T: 258b, H: 184a, R: 244b, A: 216b)
(MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün)
1
O kim dürc-i leb-i laǾliñde dürr-i nâb göstermiş
Ne sâĥirdir şererde ķaŧre ķaŧre âb göstermiş
2

Dü-zülfin Ǿanberîn-emvâc idüp deryâ-yı ĥüsninde
Yine her târını bir ĥalķa-i girdâb göstermiş

3

Cemâl-i bâ-kemâli eylemiş her dîdede cevlân
Ħudâ her zerrede bir mihr-i Ǿâlem-tâb göstermiş

4

Maĥabbet muŧribi itdikde ŧanbûr-ı dile âheng
O şûħuñ her ser-i müjgânı bir mıżrâb göstermiş

5

Dil-i ħûbânı itmiş gûy-ı sîlî-ħorde-i Ǿaşķ
O kim çevgân-ı zülfeyninde pîç ü tâb göstermiş

6

Muśavvir ŧâliǾ-i nâ-mihribânım eyleyüp taśvîr
ǾAcebdir her dü-çeşmin anda da der-ħâb göstermiş

7

Revâdır ġayra Ǿarż-ı ĥâcet itmezse Nažîm ey dil
Der-i Mevlâ gibi tevfîķ aña bir bâb göstermiş

328 (T: 259a, H: 184a, R: 244b, A: 216b)
(FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
Sâġar-ı sâķî yeter Cemşîd olmuş olmamış
Sâz-ı muŧribdir ġaraż nâhîd olmuş olmamış
2

Gerd-i meydânı ġınâ iksîr-i aǾžamdır göñül
Ħâk ile yekdir zer-i ħurşîd olmuş olmamış

3

Bûs-ı laǾl-i ħâm-ı sevdâdır o serv-i ser-keşiñ
El yetişmez mîve-i ümmîd olmuş olmamış

4

ǾÂşıķa mihr-i maĥabbet Ǿîddir nevrûzdur
ǾÎd ü nevrûz-ı cihân tecdîd olmuş olmamış

5

Serv-i âzâdız olup ķayd-ı Ǿalâyıķdan berî
Gülşen-i fânî gerek câvîd olmuş olmamış
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6

Yâr ile olmaķ mülâķî Ǿâşıķa bayrâmdır
Sûgvâr-ı hecre yoħsa Ǿîd olmuş olmamış

7

Mažhar-ı gûş-ı ķabûl olmaķdadır söz ey Nažîm
Dürr-i nažmıñ silk-i mürvârîd olmuş olmamış

329 (T: 259a, H: 184a, R: 245a, A: 216b)
(FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
Dil ki derd-i Ǿaşķıñı cânında pinhân eylemiş
ŚunǾ-ı Ĥaķ ol gevheri kânında pinhân eylemiş
2

Çâk çâk itmiş derûnum çeşm-i ħûn-rîziñ yine
Merhemiñ şemşîr-i bürrânında pinhân eylemiş

3

Eglenürse Ǿaks-i ĥüsnüñle dil-i şeydâ nola
Kim ħayâliñ çeşm-i giryânında pinhân eylemiş

4

Beñzedüp dendânıña deryâ śadefde dürleri
Biñ dil ü cân ile cüzdânında pinhân eylemiş

5

Derc idüp ĥüsn-i edâyı vaśf-ı laǾliñde Nažîm
Dürc-i ŧabǾ-ı gevher-efşânında pinhân eylemiş

330 (T: 259a, H: 184b, R: 245a, A: 217a)
(MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün)
1
Sevdâ-yı Ǿaşķ ġonca-i ħâŧır-güşâ imiş
Śad-nev-bahâr-ı Ǿömr aña müjde-bahâ imiş
2

İtdi miŝâl-i zer tenimi ħâlisü'l-Ǿayâr
Ħâk-i ĥarîm-i Ǿaşķ Ǿaceb kîmyâ imiş

3

Bir mübtelâ gedâsını şâh-ı cihân ider
Teǿŝîr-i Ǿaşķ bu ki žıll-i hümâ imiş

4

Ruħsârıñı görünce nola ķanı ķaynasa
Çeşmim seniñle rûz-ı ezel âşinâ imiş

5

Elbetde ħoş gelür baña her vażǾıñ ey perî
Cevr ü cefâ da Ǿâşıķa mihr ü vefâ imiş

6

Reng-i ĥicâb pür-Ǿaraķ itmiş Ǿiźârıñı
Şebnem-fürûş-ı gülşen-i ĥüsnüñ ĥayâ imiş

7

ǾArż-ı cemâl it ey şeh-i ĥüsnüm Nažîm'e gel
Âyîne gibi śâf-derûn bir gedâ imiş
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331 (T: 259b, H: 184b, R: 245a, A: 217a)
(MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün)
1
Viśâl-i yâre göñül śarf-ı himmet istermiş
Gelür imiş o perî bezme daǾvet istermiş
2

Hezâr-çeşmile seyr-i cemâl iden Ǿâşıķ
Seyrinde sînede biñ ŧâġ-ı ĥasret istermiş

3

Göñül sâye-i luŧfuñda ħoş geçmek içün
Zemîn-i sînede bir serv-ķâmet istermiş

4

Maĥabbet ey dil-i şeydâ girân-ı dest-gîrdir
O bârı çekmege bâzû-yı ġayret istermiş

5

Nažîm-i zâr gibi şuǾle-nûş olan ey dil
Ġam-ı maĥabbet ile germ-ülfet istermiş

332 (T: 259b, H: 184b, R: 245b, A: 217a)
(MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün)
1
Göñül ol meclis-i Ǿaşķ içre mest olup ķalmış
Ki anda câm-ı dil-i Cem şikest olup ķalmış
2

Maķâmını felek-i naħvet eyleyen maġrûr
Miŝâl-i sâye-i ħurşîd pest olup ķalmış

3

Dil-i ŧabîdemi ķullâb-ı zülfi eyledi bend
O mâhîdir ki giriftâr-ı şast olup ķalmış

4

Ruħında hindû-yı ħâl-i siyâhı ol śanemiñ
Yaķup vücûdını âteş-perest olup ķalmış

5

Göñül esîr-i zenaħdânıdır nice demdir
O çâh o bî-kese cây-ı nişest olup ķalmış

6

Hezâr-câm-ı zîr-i dest sâķî o bezmiñ
Ayaġın öpmek içün zîr-i dest olup ķalmış

7

Nažîm mest-i şarâb-ı rıżâ olan Ǿâşıķ
Nedîm-i meclis-i ħâś-ı elest olup ķalmış

333 (T: 260a, H: 185a, R: 245b, A: 217b)
(MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün)
1
Ol kim elif çeküp tenine dâġ-ı ġam ķomuş
Derdin ĥisâb-ı levĥ-i vücûda raķam ķomuş
2

Bihzâd-ı Ǿaşķ naķş-ı ħayâl-i bütân ile
Nâm-ı derûn-ı Ǿâşıķı beytü'ś-śanem ķomuş
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3

Baķ üstüħân-ı sîneme ķadd-i dü-tâmı gör
Üstâd kâr-ı ceng-i ġama zîr ü bem ķomuş

4

Zülf-i nigârı rûy-ı gülistânda seyr idüp
Kâkülleriñ o şevķde her ġonca-fem ķomuş

5

İçseñ Ǿaceb midir ŧolusın câmınıñ müdâm
Âyîn-i bezm-i ġayreti devrânda Cem ķomuş

6

Keyf-i mey-i neşâŧı ħumâr-ı melâldir
Sâķî-i çarħ câmına gûyâ ki sem ķomuş

7

Her noķŧa-i siyâh-ı ser-i ħâme-i Nažîm
Cân-ı ĥasûda reşk ile dâġ-ı verem ķomuş

334 (T: 260a, H: 185a, R: 245b, A: 217b) (MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün)
1
Ol kim iķâmeti der-i dilberde baġlamış
Cây-ı ķarârını ne güzel yerde baġlamış
2

Seyr eyle ħaŧŧ-ı laǾlin o ĥûr-ı bihişt-i nâz
Ŧop ŧop benefşeyi leb-i Kevŝerde baġlamış

3

Leylâ vü Ķays gibi dil-i zârı bend idüp
Zencîr-i zülfine o siyeh-çerde baġlamış

4

Feryâdı dem-be-dem nola olsa girih girih
Üstâd-ı Ǿaşķ nây-ı dile perde baġlamış

5

Çıķmaz Nažîm dâǿireden muŧrib-i felek
Gûyâ uśûl-i devrini çenberde baġlamış

335 (T: 260a, H: 185a, R: 246a, A: 217b) (MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün)
1
Mestî-i Ǿaşķ ĥavśala-i râza śıġmamış
Sîmurġdur ki pençe-i şehbâza śıġmamış
2

Ol mest-i câm-ı Ǿişve ele almadı dili
Peymâne-i niyâzı kef-i nâza śıġmamış

3

Olmaz derûn-ı dilde nühüfte cünûn-ı Ǿaşķ
Bir naġmedir o zîr ü bemi sâza śıġmamış

4

Zülfünde dil o naħl-i bülendiñ yer itmedi
Bir fâħte o serv-i ser-efrâza śıġmamış

5

Yâriñ ħayâl-i vuślatı śad-şerm ile Nažîm
Âġûş-ı çeşm-i Ǿâşıķ-ı ser-bâza śıġmamış
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336 (T: 260a, H: 185b, R: 246a, A: 217b)
(MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilâtün)
1
Çemende revnaķı gül gerçi kim bahâr ile bulmuş
Bu âb u tâbı velî nâle-i hezâr ile bulmuş
2

Şarâb-ı ĥüsnde ser-germ olup ġurûrı ķo sâķî
Gören o bâdeyi keyfiyyetin ħumâr ile bulmuş

3

Viśâlini dil-i şeydâ o mest-i bâde-i nâzıñ
Belâ-yı miĥnet-i hicrânın iħtiyâr ile bulmuş

4

Śafâ-yı bâdeyi dilden suǿâl eyleme zinhâr
Ki neşvesin o daħi bir semen-Ǿiźâr ile bulmuş

5

Nažîm ħâk-i reh ol kim ġubâr-ı râh olanlar
ǾUlüvv-i şânı murâd üzre rûzgâr ile bulmuş

337 (T: 260b, H: 185b, R: 246a, A: 217b)
(MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün)
1
Ǿİźârıñ üzre ħaŧ-ı Ǿanberîn-şiken bitmiş
Benefşedir ki hem-âġûş-ı yâsemen bitmiş
2

Ŧaraf ŧaraf o ħaŧıñ gûne gûne Ǿâlemi var
Bahâr-ı bâġ-ı melâĥat çemen çemen bitmiş

3

Ħayâl-i ķâmeti çeşm-i terimdedir yâriñ
Derûn-ı cûyda gûyâ ki nârven bitmiş

4

Dehân-ı nâzüki gülzâr-ı Ǿişve ġoncasıdır
Ki bergi muǾciz-i ĥüsn ile şuǾleden bitmiş

5

Şikenc-i zülfine çoķ ķîl ü ķâl olundı Nažîm
Beyân-ı ħaŧŧ-ı ruħında velî süħan bitmiş

338 (T: 260b, R: 246b, A: 218a) (MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün)
1
Büyütdüm bâġ-ı sînemde olup dâmen-keşân serkeş
Bülend oldukça ķaddi oldı ol serv-i revân serkeş
2

Fiġânım göklere çıķdı ne ŧâliǾdir ki gûş itmez
Fiġânım gibi oldı ol meh-i nâ-mihribân serkeş

3

Döker âb-ı ruħın ħâke miŝâl-i mihr-i Ǿâlem-tâb
Ġurûr-ı ĥüsn ile oldukça her şûħ-ı cihân serkeş

4

İder şehr-i dili Ǿuşşâķı śanma her biri ġâret
Gözi Tâtârlarda yaħşı mûnisdir yaman serkeş
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5

Olur elbette bir gün ĥalķa gâhî menzil-i maķśûd
Nažîmâ olmasun tek tevsen-i kilk-i beyân serkeş

339 (T: 260b, R: 246b, A: 218a) (MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün)
1
Ey gül-Ǿiźâr u ġonca-fem ü lâle-ħad yetiş
Oldum zebûn-ı pister-i hecriñ meded yetiş
2

Feryâdı çıķmadan göge pâmâl-i Ǿaşķıñıñ
Reftâr-ı nâz ile yetiş ey serv-ķad yetiş

3

Ķaldı miyân-ı redd ü ķabûlünde fülk-i dil
Girdâba çekmeden anı bu cezr ü med yetiş

4

Yeǿcûc-ı ġam śafâ-yı viśâliñle defǾ olup
Mâ-beynimizde hecr ile çekdirme sed yetiş

5

Cân-ber-leb olmadan göreyim bir nefes seni
Ey vech-i pâki âyine-i bî-nemed yetiş

6

Ser-menzil-i murâda yüri himmet ile var
Eyler žuhûr her ne dise nîk ü bed yetiş

7

Sönsün Nažîm'iñ âteşi âb-ı viśâlle
Yansun dil-i raķîbe nâr-ı ĥased yetiş

340 (T: 261a, R: 246b, A: 218a) (MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün)
1
Gül-i rûyı olup ħoy-gerde yâriñ jâle-dâr olmuş
Leb-i rengîni tâb-ı bâdeden tebħâle-dâr olmuş
2

Ĥad-i gülgûnını śandım görüp bir âl kâġıdla
Kenâr-ı śafĥa-i ruħsâresi vaśśâle-dâr olmuş

3

Nice bârân-ı eşk-i dîde-i Ǿâşıķ niŝâr olmaz
Ħaŧ-ı müşgîn ile ol mâh-ŧalǾat hâle-dâr olmuş

4

Nola ħâl-i dem-i ebrûsı dil mülkin ħarâb itse
Sipihr-i ĥüsne gûyâ aħter-i dünyâ dâr olmuş

5

Nažîmâ şâm-ı vuślatda geçen demler ħayâliyle
Kenâr-ı dîde ħûn-ı giryeden pergâle-vâr olmuş

341 (T: 261a, R: 246b, A: 218a) (MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün)
1
Açılmış lâle vü güller çemenler sebz-zâr olmuş
Yetişmiş otları gülşende bülbüller hezâr olmuş
2

Gülâb-efşân olup şebnem yine ruħsâr-ı ezhâra
Uyanmış her şükûfe ħâbdan śubĥ-ı bahâr olmuş
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3

Leb-i cûda görüp žann eyledim serv-i ser-âzâdı
Yine bir Ǿâşıķ-ı dîdâra dilber der-kenâr olmuş

4

Benefşe śaĥn-ı gülşende demâġ-âşüfte-i sevdâ
Daġıtmış kâkülin sünbül perîşân-rûzgâr olmuş

5

Gezer zencîr-i emvâc ile düşmüş kûh u śaĥrâya
Benim dîvâne göñlüm gibi cûlar bî-ķarâr olmuş

6

Semen serve śarılmış bîd lerzân çeşm-i nergis mest
Çemende âteş-i ġayretle dil-sûz-ı çenâr olmuş

7

Degil yer yer ĥabâb ey dil sûz u tâbından
Leb-i cû heybet-i dîdâr ile tebħâle-dâr olmuş

8

Śabâ sâķî sebû ġonca ķoyup meclis-i gülşende
Yine her gül birer zerrîn ķadeĥle âşikâr olmuş

9

Kemâlin mîve-i şiǾriñ gibi bulmuş Nažîm el-ĥaķ
Riyâż-ı nažmıña gûyâ ki ħâmeñ âb-yâr olmuş

342 (T: 261a, R: 247a, A: 218b) (MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün)
1
Ħam-ı zülf-i siyâhı çîn çîn olmuş şikenlenmiş
Ħaŧâ itmem disem ħâl-i ruħı müşg-i Ħutenlenmiş
2

Yine bir iş çıķarmış sûzen-i müjgânı Mecnûn'uñ
Meger śaĥrâda pây-ı nâfe-i Leylâ dikenlenmiş

3

Vücûdın dâġlarla raħne-dâr itmiş dil-i şeydâ
Leb-i şîrîni yâdıyla o şûħuñ Kûh-kenlenmiş

4

Gice meclisde nûr inse maĥaldir üstüne ĥaķķâ
Maĥabbet küştesidir şemǾ-i kâfûrı kefenlenmiş

5

Žuhûr itmiş kühen meyħânelerde tâze sâķîler
Yine kûy-ı ħarâbât ey dil-i vîrâne şenlenmiş

6

Ten-i billûrı fânûs içre gûyâ şemǾ-i rûşendir
Çıķup germâbeden ol sîm-ber kim pîrehenlenmiş

7

Nola peyrevlik itse bu zemîn-i dil-keşe ŧabǾı
Nažîm-i pür-hüner zîrâ ki her vâdîde fenlenmiş

343 (T: 261b, R: 247a, A: 218b) (MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün)
1
Gül-i ruħsârına yâd el doķunmuş ĥayf ellenmiş
Miyânıñ kocdurup bâġ-ı viśâl-i yâr bellenmiş
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2

Yıķılmaz degme şûħ-ı bî-vefânıñ seng-i cevriyle
Zemîn-i dilde bünyâd-ı vefâ muĥkem temellenmiş

3

Yaraşmış levĥ-i ĥüsnünde o zîbâ ebrû-yı zer-fâm
Berât-ı behcete ŧuġrâ-yı ġarrâdır ki ĥallenmiş

4

Açılmış ġonca güller başlamış feryâda bülbüller
Çemen ser-sebz ü ħurrem gülşen-i Ǿâlem güzellenmiş

5

Per-i murġân degildir âşiyân itdikde başında
Ser-i Mecnûn-i şeydâ Ǿarśa-i Ǿaşķ içre tellenmiş

6

Felekde bir meh-i nâ-mihribâna müşterî olmuş
Raķîb-i rûy-siyâhıñ kevkeb-i baħtı züħallenmiş

7

Śun ey sâķî şarâb-ı laǾliñ açılsun Nažîm-i zâr
Ħumâr-ı câm-ı hecriñ derd-i ser virmiş kesellenmiş

344 (A: 215b) (MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün)
1
Olup peşmînesi köhne ridâ-yı źâhid eklenmiş
Nola düşse Ǿaśâya kâse-i Ǿömri direklenmiş

166

2

İĥâŧa eylemiş ħaŧŧı nigâh-ı düzd-i Ǿâşıķdan
Çekilmiş ĥavlî-i bâġ-ı ruħ-ı dildâr beklenmiş

3

Çiçek zaħmından ol kâlâ-fürûş-ı bender-i ĥüsnüñ
Ķumâşın behceti hicrânlıdır yer yer çiçeklenmiş

4

Ǿİźârı üzre olmuş ĥalķa ĥalķa ejder-i zülfi
Ŧılısm-ı genc-i ĥüsn-i yârda ķat ķat çöreklenmiş

5

Yine bezm-i maĥabbetde nigâh-ı mest-i cânâna
Çeker pergâlesin Ǿâşıķ kebâb itmiş yüreklenmiş

6

Yine ħayl-i ħayâl-i yâr ħûn-ı eşkime ķanmış
Kenâr-ı cûy-bâr-ı çeşmime ķonmuş yemeklenmiş

7

Mey-i câm-ı ĥacâlet seyrimi ĥall itmedi yâra
Dirîġâ Ǿuķde-i dil germî-i şermiyle peklenmiş

8

Nažîm-i zâr şimdi bir ferişte ħûba meyl itmiş
Geçüp nefs ü hevânıñ şerr ü şûrından meleklenmiş166

VeĶâyiü'l-Fużalâ'da (Çapan, 2005: 665) bu şiirde ek olarak bir de şu beyit vardır:
O ebrû-yı kemân-dârın görüp ôann eyleme müjgân
Ħadeng-i ġamze-i dil-dûz-ı cânândır yeleklenmiş
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345 (T: 261b, R: 247b, A: 218b) (MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün)
1
Göñlün o kim o zülf-i girih-gîre baġlamış
Şîr-i jiyânı ĥaķ bu ki zencîre baġlamış
2

Yâriñ esîr-i kâkülidir boynı baġlu dil
Śayyâddır kemendini naħcîre baġlamış

3

Ehl-i niyâza her nigeh-i nâzı dilberiñ
Bir nâmedir nezâket ile tîre baġlamış

4

Râm eyleyen o vaĥşî ġazâl-ı remîdeyi
Dâm-ı füsûnı ĥalķa-i tesħîre baġlamış

5

Bâġ-ı ruħuñda zülfüñ idüp deste deste yâr
Bir nice śaçlı sünbüli bir yere baġlamış

6

Âşûbdan cihânı emîn eyleyen emîr
Ĥırz-ı emânı bâzû-yı şemşîre baġlamış

7

Teslîm idüp umûrını Ĥaķķ'a Nažîm-i zâr
Ser-rişte-i irâdeti taķdîre baġlamış

346 (T: 262a, H: 185b, R: 247b, A: 219a)
(MefǾûlü FâǾilâtün MefǾûlü FâǾilâtün)
1
Hecr-i lebinde yâriñ bir dil ki oldı nâ-ħoş
Cem śunsa göñlün itmez câm-ı cihân-nümâ ħoş
2

Ķadd-i bülendine ben olsam didim hevâ-dâr
Śalındı didi cânân benden yaña hevâ ħoş

3

Baķ müşg-i zülf-fâmın gör câm-ı laǾl-i nâbıñ
Sünbül-sitânda ħoşdur śahbâ-yı dil-güşâ ħoş

4

Dilber dimiş viśâlim naķd-i ĥayâta mevķûf
Ŧut ħâŧır-ı ĥazînin ey cân-ı mübtelâ ħoş

5

Luŧf-ı süħan Nažîmâ ancaķ olur olursa
Lehce bülend ü tâze taǾbîr-i pâk-edâ ħoş

Ĥarfü'ś-Śâd
347 (T: 24a, H: 24b, R: 24a, A: 94b)
(MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün)
1
Reh-i mecâzdan ey faħr-i Ǿâlem eyle ħalâś
Ki eyleye dil ü cân Ǿaşķıñ ile śoĥbet-i ħâś
2

Maĥaldir itse Ǿubûdiyyetiñde ey şeh-i kevn
Derûn-ı sînemi lebrîz śıdķ ile iħlâś
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3

Gedâ-yı süfre-i luŧfuñ seniñ śıġâr u kibâr
Ŧufeyl-i dergeh-i cûduñ senin Ǿavâm u ħavâś

4

Bisâŧ-ı mihriñe cân muŧrib-i sürûd-âver
Nevâ-yı Ǿaşķıña dil germ-cilve bir raķķâś

5

Ĥarîķ-i âteş-i sûzân-ı heybetiñ eşrâr
Ġarîķ-i baĥr-i muĥîŧ-i mehâbetiñ eşħâś

6

O dil ki olmaya ķurbân-ı Ǿîd-gâh-ı ġamıñ
ǾAceb mi müftî-i Ǿaşķ itse aña ĥükm-i ķıśâś

7

Der-i murâdına bulsun ķo dest-res şâhım
Gedâ Nažîm'iñi ķıl baĥr-i Ǿaşķıña ġavvâś

348 (T: 262a, H: 186a, R: 247b, A: 95a)
(MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilâtün)
1
Zehî şefâǾat-ı źât-ı nigû śıfâtına maħśûś
Seħâ vü cûd u mekârim śıfât-ı źâtına maħśûś

167

2

ǾUśât-ı ümmete ednâ işâret eylese besdir
Nigâh-ı Ǿafv ü kerem çeşm-i iltifâtına maħśûś

3

Zülâl-i şefķati ser-çeşme-i ĥayât-ı ümemdir
Beķâ-yı cân-ı ümem çeşme-i ĥayâtına maħśûś

4

Piyâle-i ġażabı kâse-i memât-ı Ǿadûdur
Fenâ-yı cism-i Ǿadû kâse-i memâtına maħśûś

5

Nola şefâǾat-i Ǿužmâ o şâha olsa sezâ-vâr
Ki oldı rûz-ı cezâ maġfiret Ǿuśâtına maħśûś

6

O şâhı ķalmadı inkâr ider ĥacerde şecerde
ǾAceb mi olsa bu ĥâlât muǾcizâtına maħśûś

7

Olup hezîmetle ħaśmı pây-mâl ü nigûn-sâr
Ola o ŧâķa-i nuśret ser-i ġuzâtına maħśûś

8

O ħâce-i dü-cihânıñ hezâr gûne maǾânî
Kitâb-ı midĥat-i iclâliniñ lüġâtına maħśûś

9

Yazılmış âyet-i levlâk vaśfı muśĥafında ezel167
O şâhıñ olsa bu ŧuġrâ nola berâtına maħśûś

Yazılmış, R: Nüvişte

592 • Mustafa Sefa Çakır

10

Sitâyişinde revâdır Nažîm-i zârıñ olursa
Bu gûne dâd-ı süħan ŧabǾ-ı pür-nikâtına maħśûś

349 (T: 262a, H: 186a, R: 248a, A: 219a)
(FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
Merĥabâ ey Ǿaşķ pâyıñ cebhe-i idrâka baś
Şâh-ı Ǿaķlı bend idüp iķlîm-i śabrı ħâke baś
2

Ey ħayâl-i yâr müştâķ-ı cemâl-i pâkiñem
Bir ķadem geldikçe gâhî dîde-i nem-nâke baś

3

Çoķ zamândır zaħm-dâr-ı tîġ-ı mihriñdir seniñ
Merhem-i vaślıñ ŧabîbim sîne-i śad-çâke baś

4

Śafĥa-i rûyuñda ħaŧ mektûb taĥrîr eylemiş
Ħâl-i sebziñ mihr-i behcetdir o levĥ-i pâke baś

5

ǾAzm-i maķśûd eyledikçe himmet oldur ey Nažîm
Pâyiñi evvel ķademde çaķ ser-i eflâke baś

350 (T: 262b, H: 186a, R: 248a, A: 219a)
(FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
ǾAşķdan eylerse de Ǿâşıķ girîbânıñ ħalâś
Eylemez ol ġamze-i ħûn-rîzden cânın ħalâś
2

Dîdeden dilden cüdâ olsa ħayâl-i gül ü yâr
Śoĥbet-i aġyârdan cân itse cânânın ħalâś

3

Ceyb-i śabr-ı Ǿâşıķı bâzû-yı ġayret ħâk ider
Ħâr-zâr-ı Ǿaşķdan eylerse dâmânın ħalâś

4

Çoķ zamândır kim göñül çâh-ı zeneħdânıñdadır
Ol şeh-i ĥüsnün eylesün maĥbûs-ı zindânın ħalâś

5

Gel yetiş ey Ħıżr-himmet eyle mevc-i yeǿsine
Fülk-i ümmîdin Nažîm-i zâr u giryânın ħalâś

Ĥarfü'đ-Đâd
351 (T: 24a, H: 24b, R: 24a, A: 95a) (MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün)
1
Ey ħüsrev-i serîr-ŧırâz-ı bilâd-ı feyż
Virdiñ kemâl-i tâm ile dünyâya dâd-ı feyż
2

Âfâķı rûşen eyledi śubĥ-ı şerîǾatiñ
Ey mihr-i ĥüsni nûr-dih-i bâmdâd-ı feyż

3

Göñlüm kitâb-ı Ǿaşķıñı görsün varaķ varaķ
Eyle o nâtüvânı daħi müstefâd-ı feyż
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4

Yansun maĥabbetiñle süveydâ-yı dil müdâm
Olsun buħûr-ı micmere-i ittiĥâd-ı feyż

5

Ümmîddir ki vaśfıñı yazdıķça ben ola
Levĥ-i derûn-ı dilde süveydâ midâd-ı feyż

6

ǾÖmrüm olunca Ǿazm-i reh-i vaśfıñ eyleyem
Şâhım olursa bendeñe imdâd zâd-ı feyż

7

Resm eyleyüp nuǾûtuñı biñ cân ile Nažîm
İtsün hemîşe defteriñi pür sevâd-ı feyż

352 (T: 262b, H: 186b, R: 248a, A: 95a)
(FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
ǾArş-ı Ĥaķ'dan ravża-i Firdevs-i bûyuñdur ġaraż
Şehper-i Cibrîl'den çârûb-ı kûyuñdur ġaraż
2

Ebruvânıñla cebîniñdir hilâl ü mâhdan
Mihr-i enverden fürûġ-ı ĥüsn-i rûyuñdur ġaraż

3

Sâye-i bâl-i hümâdan ey hümâ-yı lâ-mekân
ǾAnberîn-gîsû-yı müşgîn-târ-ı mûyuñdur ġaraż

4

Âferînişden seniñ źât-ı şerîfiñdir murâd
Gelmeden şehr-i vücûda cüst ü cûyuñdur ġaraż

5

Cûybâr-ı Ǿafv-ı raĥmet ŧabǾ-ı pâkindir seniñ
Cân-ı Ǿaŧşân-ı Ǿuśâta âb-ı cûyuñdur ġaraż

6

Lücce-i Ǿafv ey şefâǾat baĥrı ŧuġyân itmeden
Zişt-girdârân-ı ĥaşrı şüst ü şûyuñdur ġaraż

7

ǾArśa-i rezmiñde ġalŧân olmadan farķ-ı Ǿadû
Śavlecân-ı ķahrıñıñ merdûdı gûyuñdur ġaraż

8

Yerde gökde cümle maħlûķât evśâfıñdadır
Kâǿinâta ĥâśılı hep güft ü gûyuñdur ġaraż

9

NaǾt-ı pâkiñde pey-â-pey naġme-i śad-gûneden
Bezm-i Ǿaşķıñda dem-â-dem hây u hûyuñdur ġaraż

10

Ol ġarîbi cânib-i dergâhıña çeksen nola
Yâ Resûlallâh Nažîm'e ŧarf-ı kûyuñdur ġaraż

353 (T: 263a, H: 186b, R: 248b, A: 219a)
(MefǾûlü MefâǾîlü MefâǾîlü FeǾûlün)
1
Dil tekye-i maǾnâda çekerken çile-i feyż
Çaķ gerden-i cânında idi silsile-i feyż
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2

Olmaz ķadem-i saǾyi beyâbânına maĥrem
Pây-ı dil ile ŧayy olunur râĥile-i feyż

3

Bang-i ceresi bedreķa-i ħayl-i beyândır
Hep Ǿâlem-i maǾnâda gider ķâfile-i feyż

4

Tâb-ı teb-i endîşe ki bî-tâb ide ŧabǾım
Zîb-i leb-i güftârım olur âbile-i feyż

5

Gehvâre-i ŧabǾımda Nažîmâ doġar ilhâm
Bânû-yı ħayâlim ki ola ĥâmile-i feyż

354 (T: 263a, H: 186b, R: 248b, A: 219b) (MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün)
1
Rûz-ı ezelde olmadan ol şûħa nâz farż
ǾUşşâķa sûz u tâb ile oldı niyâz farż
2

ǾÂşıķ perestiş eyler iken ebruvânına
Ol ŧıfl-ı nâzenîne degildi namâz farż

3

Yâd-ı lebiyle sırrımı fâş eylesem nola
Ser-mest-i Ǿaşķa lâ-büd olur keşf-i râz farż

4

Varmazdı kûy-ı dilbere dil naķd-i eşk ile
Śâĥib-niśâba olmasa Ǿazm-i Ĥicâz farż

5

İfŧâr içün bisâŧ-ı ĥaķîķatde ey Nažîm
Olsa Ǿaceb mi rûze-i Ǿaşķ-ı mecâz farż

355 (T: 263a, H: 187a, R: 249a, A: 219b)
(MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün)
1
Siyâh iken aġarup rîş oldı adı beyâż
Kemâl-i śâniǾi gör kim ider sevâdı beyâż
2

Dem-i mesâ bulup ârâyiş-i nücûm olmuş
Siyeh-śaĥîfe felek noķŧa-i midâdı beyâż

3

Sevâd-ı nâme-i aǾmâli Ǿafv maĥv eyler
Şeb-i siyâhıñ olur vaķt-i bâmdâdı beyâż

4

Śaĥîfe-i ruħ-ı dilberde fâl açup dil-i zâr
Düşürdi baħtı siyâh iken iǾtiķâdı beyâż

5

Nažîm-i zâr o ħaŧ-âver Ǿiźâr vaśfından
Sevâd-ı nažmını itmek gibi murâdı beyâż
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Ĥarfü'ŧ-Ŧâ
356 (T: 24b, H: 25a, R: 24b, A: 95b)
(MüfteǾilün MefâǾilün MüfteǾilün MefâǾilün)
1
Tâ ki ezelde baġladı cism ile cânım irtibâŧ
Eyledim ey ŧabîb-i dil derd-i ġamıñla iħtilâŧ
2

Meclis-i ehl-i Ǿaşķda olmaz idi pür-iltihâb
Nûr-ı ruħuñdan almasa feyżi çerâġ-ı inbisâŧ

3

Ħayl-i Ǿuśât-ı ümmete kimden olurdı rehberî
Źât-ı şerîfiñ olmasa bedreķa-i ehl-i śırâŧ

4

Sen şeh-i her dü-kevn içün arż u semâ olundı ŧarĥ
Saña çekildi bu simâŧ saña döşendi bu bisâŧ

5

Dergeh-i luŧf u cûduñuñ oldı ŧufeyli ins ü cân
Bârgeh-i celâliñe her dü-cihân iki simâŧ

6

Rûĥ-ı revânıña revân ola ķavâfil-i dürûd
Tâ ki metânet üzredir ĥaşr olunca bu ribâŧ

7

Gevher-i naǾtıña Nažîm oldı bulunca dest-res
Sînesi maĥzen-i sürûr cân u dili yem-i neşâŧ

357 (T: 263a, H: 187a, R: 249a, A: 95b)
(MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün)
1
Ey her dü-kevn śafĥa-i cûdında yek nuķaŧ
Levĥ-i vücûdı mûcib-i îcâd-ı kilk ü ħaŧ

168

2

Aĥkâm-ı emr ü nehyde fermânı bî-ħaŧâ
Âyîn-i dîn ü şerǾde tedbîri bî-ġalaŧ

3

Baĥr-i nevâl-i cûdına nisbetle heft-yem
Vaķt-i ħurûş bir iki kem ķaŧre-i saķaŧ

4

Deryâ-yı Ǿizzetinde felekler ŧoķuz ĥabâb
Şems ü ķamer muĥîŧ-i celâlinde iki baŧ

5

Meǿmûr-ı emri cümle cihân u cihâniyân
Maĥkûm-ı ĥükmi evvel ü hem âħir ü vasaŧ

6

ǾAfv u şefâǾatıyla olur her ħaŧ-ı ħaŧâ
Levĥ-i Ǿiźâr-ı sâdede zîb-i sevâd-ı ħaŧ

7

Aĥbâbı bezm-gûy u sebük-rûĥ u ħande-rûy168
Ħaśm-ı Ǿanîd ü śaħt-dili mažhar-ı suħaŧ

bezm-gûy; A, R: nerm-gûy
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8

Cânımda źevķ ruǿyet-i dîdârıdır hemân
Göñlümde şevķ ħıdmet-i dergâhıdır faķaŧ

9

Derler cihânda Ǿâşıķa Baġdâd ıraķ degil
Sürsem Ǿaceb mi kûyına rûyum miŝâl-i şaŧ

10

Ĥaķ nažmıñı Nažîm ķabûle ķarîn ide
Ancaķ olur bu ŧarz u bu üslûb u bu nemaŧ

358 (T: 263b, H: 187b, R: 249a, A: 219b)
(FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
Zîb ü fer virmiş o şîrîn leb teb-i maħmûra ħâŧ
Yazdılar gûyâ kenâr-ı sâġar-ı billûra ħâŧ
2

Cûy-ı kâfûr üzre mevc-i Ǿanberîn žann eyledim
Zeyn olunca câ-be-câ ol sâǾid-i pür-nûra ħâŧ

3

Gâh cevr-i yâr-i serkeş gâh düşnâm-ı raķîb
Böyle resm olmuş cebîn-i Ǿâşıķ-ı pür-şûra ħâŧ

4

Burc-ı ĥüsninde o mâh-ı mihribânıñ ŧaǾn ider
Śubĥ-ı tâbâna ruħ-ı pâki şeb-i deycûra ħâŧ

5

Ħaŧŧ-ı laǾli oldı yâriñ bâǾiŝ-i bûs u kenâr
Geldi gûyâ iźn-i devr-i bâde-i engûra ħâŧ

6

Ŧâlibi âb-ı ĥayât-ı laǾlin itdi bî-naśîb
Ħıżr irişdi gûyiyâ ol dilber-i maġrûra ħâŧ

7

Beñzedi mühr-i Süleymân'a leb-i dilber Nažîm
Zülf ü kâkül ejder ü Ǿanķâya ceyş-i mûra ħâŧ

359 (T: 263b, H: 187b, R: 249b, A: 219b)
(MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün)
1
Vaķf eyle ħayra destiñi sâķî dem-i neşâŧ
Bir câm śun ki şâd ola rûĥ-ı Cem-i neşâŧ
2

Pür-tâb-ı Ǿaşķ iden gül-i dâġ-ı derûnumı
İtmiş şerâr-ı sûz-ı dilim şebnem-i neşâŧ

3

Seyyâĥ-ı deşt-i fürķatiñem źevķ bulmuşam
Ey Ǿâlem-i firâķı baña Ǿâlem-i neşâŧ

4

Mecrûĥ-ı tîġ-ı ĥasretiñem ey ŧabîb-i cân
Bulmaz ķalur mı zaħm-ı dilim merhem-i neşâŧ

5

Bir dem gelür mi bezm-i ŧarab-gâh-ı sînede
Dil hem-dem-i sürûr ola cân maĥrem-i neşâŧ
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6

Eyler mi gûş-ı cân u dili pür-nevâ-yı şevķ
Ħûnîn terâne naġme-i zîr ü bem-i neşâŧ

7

Bir gün bu rûzgârda olmaz mı ey Nažîm
Mevc-efgen-i kenâre-i şâdî yem-i neşâŧ
360 (T: 264a, H: 187b, R: 249b, A: 220a)
(MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün)

1

Olur mı gülşen-i cân sebze-zâr-ı cûy-ı neşâŧ
Bulur mı ġonca-i dil bûy-ı ârzû-yı neşâŧ

2

ǾAceb gelür mi ola bezm-i inbisâŧımıza
Şarâb-ı şevķ ile lebrîz olup sebû-yı neşâŧ

3

Olur mı feyż-i şemîm-i sürûr ü şâdîden
Meşâm-ı Ǿâfiyetim Ǿaŧse-rîz-i bûy-ı neşâŧ

4

Düşer mi dest-i temennâya śavlecân-ı ümîd
Olur mı śaĥn-ı ŧalebde rübûde gûy-ı neşâŧ

5

Ķalur mı ŧûŧî-i cân böyle lâl dem-beste
İder mi âyîne-i dilde cilve rûy-ı neşâŧ

6

Bu bezm-gâh-ı ŧarabda benim de itmezdi
Śımâħ-ı cânımı lebrîz hây u hû-yı neşâŧ

7

Nažîm gel meh-i iķbâle müşterî olalım
Felekde bir gün açılmaz mı çâr-sû-yı neşâŧ

Ĥarfü'ž-Žâ
361 (T: 24b, H: 25a, R: 24b, A: 96a)
(MütefâǾilün FeǾûlün MütefâǾilün FeǾûlün)
1
Nola olsa zâr-ı Ǿaşķıñ dil-i nâtüvânda maĥfûž
Olur ey ĥabîb-i Mevlâ o güher bu kânda maĥfûž
2

Dem-i ħilķatimde cânım saña eylemişdim iķrâr
Ki henüz o Ǿahd ü peymân daħi şimdi cânda maĥfûž

3

Açılup riyâż-ı dilde yine sebz ü ħurrem itsün
Gül-i dâġ-ı derdiñ olsun bu çemensitânda maĥfûž

4

Oķuduķça şevķ virse nola gûne gûne naǾtıñ
Ki olur şemîm-i lâ-büd gül-i bî-ħazânda maĥfûž

5

Dil ü cânda ĥıfž idersem ġam-ı Ǿaşķıñı Ǿaceb mi
Ki daħi ezelde olmuş dil ü cân da anda maĥfûž
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6

Saña cân ile zebânım o zamân ki itdi iķrâr
Güher-i śadâķat oldı śadef-i cinânda maĥfûż

7

Medet it Nažîm'e itsün tenini ġubâr-ı kûyuñ
O ġarîb ü bî-kes olsun ĥarem-i emânda maĥfûž

362 (T: 264a, H: 188a, R: 250a, A: 96a)
(MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün)
1
Nola bir ismiñ olsa ey resûl-i Kibriyâ ĥâfıž
Vücûd-ı nâzenîn ü nâz-perverdiñ Ħudâ ĥâfıž
2

Miyân-ı mescid ü deyri idelden tîġ-ı şerǾiñ farķ
Didiler źevķ u ġamdan dost düşmen cümle yâ ĥâfıž

3

Sürûşân-ı Ǿižâma cevher-i kül itmege taǾlîm
Mücevher muśĥaf-ı medĥiñde oldı ibtidâ ĥâfıž

4

Ħaŧîb-i minber-i levlâk sensin yâ Resûlallâh
Ki olmuş maĥfil-i taǾrîfiñ üzre enbiyâ ĥâfıž

5

Edîb-i mekteb-i Ǿirfânsın olmuşlar ĥużûruñda
Ebû Bekr ü ǾÖmer ǾOŝmân ǾAliyyü'l-Murteżâ ĥâfıž

6

Gülistân-ı dürûduñ içre SaǾdî bülbül-i gûyâ
Çemenzâr-ı nuǾûtuñ içre ŧûŧî ħusrevâ Ĥâfıž

7

Olur ednâ maķâmı maĥfil-i Ŧûbâ o kim oldı
Ser-i ħân-ı simâŧ-ı midĥatiñde dâǿimâ ĥâfıž

8

Nola âyât-ı vaśfıñ gûş idüp levĥ-i dil-i yâr kim
Olur semǾiyle nâ-bînâda bî-çûn u çirâ ĥâfıž

9

Ķuśûrum çoķ ŝenâñı itmede Ǿafv eyle sulŧânım
Ne deñli olsa da kâmil ider lâ-büd ħaŧâ ĥâfıž

10

Henüz âyât-ı evśâf-ı cemîliñ ezber itmekde
ǾAceb mi Ǿâķıbet olsa Nažîm-i bî-riyâ ĥâfıž

363 (T: 264b, H: 188a, R: 250a, A: 220a)
(MefǾûlü MefâǾîlü MefâǾîlü FeǾûlün)
1
ǾAşķın ne Ǿaceb olsa seniñ sînede maĥfûž
Bir gevher-i yektâdır o gencînede maĥfûž
2

Baķdıķça yine saña açılmazdı dem-â-dem
Esrâr-ı ruħuñ olmasa âyînede maĥfûž

3

Bîhûde yere daǾvet-i Ǿaşķ eyleme zâhid
Olmaz o güher ħırķa-i peşmînede maĥfûž
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4

Bir noķŧada mevcûd imiş esrâr-ı maĥabbet
Olmuş o da levĥ-i dil-i bî-kînede maĥfûž

5

TaǾvîź-i dil oldı ġam-ı dîrîne Nažîmâ
Olsa nola dil de ġam-ı dîrînede maĥfûž

364 (T: 264b, H: 188b, R: 250a, A: 220a)
(MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün)
1
Ne deñli ehl-i niyâz olsa nâzdan maĥfûż
O mest-i nâz degildir niyâzdan maĥfûž
2

Yanup tecellî-i berķ-ı cemâle Ǿâşıķ odur
Ki dem-be-dem ola sûz u güdâzdan maĥfûž

3

Gören cemâlini olmaz ħayâline ķâniǾ
Ĥaķîķat ehli degildir mecâzdan maĥfûž

4

ǾAceb mi sırrımı yâd-ı lebiyle keşf itsem
Ki mest-i Ǿaşķ olur fâş-ı râzdan maĥfûž

5

O şûħa siĥr oķur eşǾâr ile nola olsa
Nažîm sâĥir-i efsûn-ŧırâzdan maĥfûž

Ĥarfü'l-ǾAyn
365 (T: 25a, H: 25a, R: 25a, A: 96a)
(MüfteǾilün FâǾilün MefâǾilün FaǾlün)
1
Olsa o gîsû ile Ǿiźârı müberķaǾ
Nûr-ı siyâhı ider cemâline bürķaǾ
2

Śadr-ı muǾallâ-yı ķurb cenâbına mesned
Śaĥn-ı çerâ-gâh-ı ķuds Burâk'ına mertaǾ

3

Şemse-i ħurşîdi gör nücûm u ķamerle
Ol şeh içün oldı ŧarĥ bu ŧâķ-ı muraśśaǾ

4

Ķabża-i şemşîrine o server-i dîniñ
Nuśret u fetĥ u žafer miŝâl-i muşammaǾ

5

Eyledi mihr ü mehiñ fürûġını bî-fer
Nûr-ı Ħudâ'ya olup dü-ruħları maŧlaǾ

6

MaŧlaǾ-ı nažm henüz sitâyiş źâtı
Lâyıķ idersem yine ŝenâsını maķtaǾ

7

Baħşiş-i feyż eyleyüp Nažîm-i gedâya
Şükr ki buldı kemâl bu nažm-ı muśannaǾ
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366 (T: 264b, H: 188b, R: 250b, A: 96b)
(MefǾûlü MefâǾîlün MefǾûlü MefâǾîlün)
1
Şeh beyt-i vücûduñdur ey şems-i şeref maŧlaǾ
Dîvân-ı risâletde hem maŧlaǾ u hem maķŧaǾ
2

Gîsû-yı Ǿabîr-efşân gül rûyuña düşdükçe
Gûyâ ki ider ĥüsnüñ nûr-ı siyehi bürķaǾ

3

Kâşâne-i ķuds olmuş rehvârıña bir ıśŧabl
Ħurşîd aña zerrîn-saŧl bâlâ-yı felek mertaǾ

4

Gülşen-geh-i luŧfuñda bir ravża bihişt-i heşt
Ħırmen-geh-i cûduñda kevneyn iki mezraǾ

5

Deryâ-yı kemâliñde bir ġavŧa-ħoruñ İlyâs
Kühsâr-ı celâliñde bir hîme-keşiñ YûşaǾ

6

Bîmâr-ı ġam-ı Ǿaşķıñ ümmîd-i devâ itmez
Derdiñ dile dermândan ĥaķķâ ki gelür tenfaǾ

7

Dergâhıña rûmâle cân atmada hemvâre
Rûm u ǾAcem ü Tacik Çîn ü Ħuten ü BerdaǾ

8

Feyyâż-ı ecel itmiş źâtıñ dem-i ħilķatde
Ǿİlm ü ĥikeme maǾden cûd u kereme menbaǾ

9

Vaśf-ı śıfatın düşmüş hep elsine-i nâsa
Pür-zîb-i nuǾûtuñdur her meclis ü her mecmaǾ

10

Medĥiñde Nažîm itmiş şemşîr-i zebânıñ tîr
Bir tîġ-ı muraśśaǾdır nažmıñdaki her mıśraǾ

367 (T: 265a, H: 188b, R: 250b, A: 220b)
(FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün)
1
Śubĥ-dem vecde gelüp eylese eflâk semâǾ
Eyleye bâd ile âb âteş ile ħâk semâǾ
2

Eŝer-i śubĥ degil ħânķah-ı gerdûnda
Çarħ vaķt-i seĥer itdi yaķası çâk semâǾ

3

Kendüsin bilmez idi kendüyi bildirmez idi
Olmasa âyîne-i şâhid-i idrâk semâǾ

4

Cân ile olmaġ içün sûħte-i şemǾ-i şühûd
Per-feşân itmede pervâne-i çâlâk semâǾ

5

Düşürüp ney gibi şûriş meleǿ-i aǾlâya
Vecd ü ĥâletle dem-â-dem idelim pâk semâǾ
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6

Benem ol vâśıl-ı feyż-i dem-i dervîşî kim
Başım üstünde ider âh-ı şerer-nâk semâǾ

7

ǾÂşıķ-ı śâdıķıdır Ĥażret-i Mevlânâ'nıñ
Nola Ǿaşķıyla Nažîm eylese bî-bâk semâǾ

368 (T: 265a, H: 189a, R: 251a, A: 220b)
(FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün)
1
Oldı ħurşîd-i ruħuñ bâǾiŝ-i giryânî-i şemǾ
Ey meh-i ŧalǾati sermâye-i ħandânî-i şemǾ
2

Tâb-güster ola tâ rûz-ı ķıyâmet cânâ
Ġayret-i berķ-i ruħuñ olsa fürûzânî-i şemǾ

3

Olmaġa şemǾiñe pervâne vü bülbül gülüñe
Sûz-ı mihriñle budur şimdi ħoş-elĥânî-i şemǾ

4

Şevķ-i rûyuñla eger yaķsa çerâġın her şeb
Meh-i tâbâna żiyâ-baħş ola raħşânî-i şemǾ

5

Ĥüsn-i yâra yetişür âh-ı dil-i zâr-ı Nažîm
Saħtî-i bâd olur elbette perîşânî-i şemǾ

369 (T: 265b, H: 189a, R: 251a, A: 220b)
(FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
ǾAyş u nûşa śubĥ-dem oldı yine esbâb cemǾ
Durma sâķî hep seniñ-çün oldılar aĥbâb cemǾ
2

İtmese her târını şîrâze-i evrâķ-ı dil
Eylemezdi bir yere ol ŧurre-i pür-tâb cemǾ

3

Silk-i dendânıñ dehânıñda görüp žann eyledim
Ĥoķķa-i yâķûtda olmuş dür-i nâ-yâb cemǾ

4

Ǿİbret aldım seyr idüp tebħâle-i laǾl-i lebiñ
ŚunǾ-ı Ĥaķ aħkerde itmiş ķaŧre ķaŧre âb cemǾ

5

Görmege śaf baġladı ol mâhı Ǿuşşâķ ey Nažîm
Eyledi zerrâtı gûyâ mihr-i Ǿâlem-tâb cemǾ

Ĥarfü'l-Ġayn
370 (T: 25a, H: 25b, R: 25a, A: 96b) (MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün)
1
Riyâż-ı ķurba cemâl-i laŧîfidir gül-i bâġ
Dü-çeşm-i ekĥel ü raǾnâsı nergis-i mâ-zâġ
2

İder cerâĥat-ı sevdâ-yı Ǿaşķına o şehin
Rüfû-ger-i ġamı zer-târ-ı âfitâbı penâġ

602 • Mustafa Sefa Çakır

3

Simâŧ-ı ķadrine bu çarħ-ı heftümîn idi tâs
Bisâŧ-ı şânına ħurşîd ü mâh iki çerâġ

4

Henüz sâķî-i gerdûn elinde gerdândır
Sipihr bezm-i ġamında olup bilûrin ayâġ

5

Müdâm fetĥ ü žafer rumĥ-ı rezmine perçem
Hemîşe nuśret ü tevfîķ tîġ-i Ǿazmine zâġ

6

Ĥarâretinde müdâm isterim o giryeyi kim
Ola vücûduma her ķaŧresi bir aħker-i dâġ

7

Nažîm'e bir gün olur mı geçüp Ǿalâyıķdan
Maĥabbetiñde ola gûşe-gîr-i künc-i ferâġ

371 (T: 265b, H: 189a, R: 251a, A: 96b)
(FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
Ey nesîm-i bâġ-ı kûyuñdan muǾaŧŧar her demâġ
ǾÂşıķa bâlâ vü pest râh-ı kûyuñ bâġ u râġ
2

Pâdişâh-ı taħt-gâh-ı lî-maǾallâhsın nola
Evvelîn menzil maķâm-ı ķurbda ķursañ otaġ

3

ŞemǾ-i ħalvet-gâh-ı ev ednâ sirâc-ı ŧalǾatıñ
Ey cemâli bezm-gâh-ı ķâbe ķavseyne çerâġ

4

Olsa cân-teǿŝîr şemşîr-i cihân-gîriñ nola
Cevher-i fetĥ-i mübîn naśrun minallâh aña zâġ

5

MeşǾal-i Ǿafvıñ dem-â-dem olmasaydı reh-nümâ
Ehl-i Ǿiśyân yeter žulmetde ķalurdı güm-sürâġ

6

Olsa gülçîn pür çemen-pîrâsını yâd itmeden
Her gül-i ĥamrâ ola destinde bir ħûnîn ayaġ

7

ŦaǾna-endâz-ı gül-i ħurşîd-i Ǿâlem-tâbdır
Cân u dilde sûz-ı mihriñle yanan her tâze dâġ

8

Gülsitân-ı kûyuña Ǿazm eyleyen âvâreñe
Şevķ-i dergâhıñla her menzil olur dâġ üzre bâġ

9

Sûz-ı mihriñle o kim çâk-i girîbân eyledi
Śubĥ-ı śâdıķ-veş müdâm alnı açıķdır yüzi aġ

10

Fâriġ olsa ravża-i cennet hevâsından nola
Bâġ-ı kûyuñdur Nažîm-i zâra gülzâr-ı ferâġ
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372 (T: 265b, H: 189b, R: 251b, A: 220b)
(MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün)
1
Seyl-i sirişk cûy-ı revân sîne bâġ dâġ
Sîrâb-ı ĥasret olsa nola bâġ u râġ u dâġ
2

Abdâl-ı Ǿaşķıñam tenim ey mürşid-i cemâl
Bir tekyedir ki oldı fürûzân çerâġ u dâġ

3

Ĥaķķâ hezâr-çeşm ile nâžır cemâliñe
Ey gül-Ǿiźâr Ǿâşıķa gelmez ferâġ u dâġ

4

Ħurşîd ü mâh śanma lebiñ şevķi sîneme
Aħker ķoduķça çarħ olur ŧâġ u dâġ u dâġ

5

Ten lâle-zâra döndi yeter Ǿarż-ı ĥüsn ise
Ey mâh-pâre ķalmadı dilde demâġ dâġ

6

Ser-tâ-ķadem o meclis-i Ǿaşķıña dönmede
Dilde derûnda sînede laǾliñ ayâġ dâġ

7

ŦâǾât-i Ǿaşķa śıġmaz imiş ĥaźer ey Nažîm
ǾUşşâķ meźhebinde olurmuş mesâġ-ı dâġ

373 (T: 266a, H: 189b, R: 251b, A: 221a)
(FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün)
1
Nefesim olsa eger nây-ı gelûdan fâriġ
Olamam ķulķule-i ħalķ-ı sebûdan fâriġ
2

ǾÂlem-i âb iderim bezm-i çemende idemem
Dil-i şûrîdemi źevķ-i leb ü cûdan fâriġ

3

Bu ķadar tîġlar urdı o şeh-i kişver-i ĥüsn
Yine olmaz sipeh-i ħaŧŧı ġulûdan fâriġ

4

Göreli ķaşları miĥrâbını çeşm-i pür-ħûn
Olmadı âteş-i dem-â-demle vużûdan fâriġ

5

Kişver-i cân u dili itse de pür-şûr Nažîm
Olmam ol fitne-ger ü Ǿarbede-cûdan fâriġ

374 (T: 266a, H: 189b, R: 251b, A: 221a)
(FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün)
1
Gösterüp genc-i cemâliñde o meh-rû iki tîġ
Sell-i seyf eyledi yerden o dü-ebrû iki tîġ
2

Dile kâr eyledi efsûn-ı dü-çeşm-i siyehi
Bir ġılâfa ķodı siĥr ile o câdû iki tîġ
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3

Zaħm-ı şemşîr-i nigâhı ezelîdir dilde
Ŧıfl iken çekdi çâķ ol gözleri âhû iki tîġ

4

Ķalemim vaśf idüp ebrûlarını dildârıñ
Oynadır śanǾat ile śanki o hindû iki tîġ

5

Yine her beytini bu nev-ġazeliñ itdi Nažîm
Feyż ile ŧabǾ-ı ĥikem-pîşe virüp śu iki tîġ

Ĥarfü'l-Fâ
375 (T: 25a, H: 25b, R: 25a, A: 97a)
(MefǾûlü MefâǾîlün MefǾûlü MefâǾîlün)
1
Ey râyet-i ķaddiñde vech-i ĥüsnüñ muśĥaf
Dîvânıña durmuşlar ervâĥ-ı rusül śaf śaf
2

Ey faĥr-i rusül żâtıñ olmuş iki Ǿâlemde
Ser-cümle ĥalâyıķdan hem ekrem ü hem eşref

3

Sûķ-ı ġam-ı Ǿaşķıñda sevdâñ ile olmuşlar
ǾUşşâķ-ı ħarîdârıñ naķd-i dil ü cân ber-kef

4

Sen neyyir-i raĥmetsin ruħsâr u cebîniñden
Rûzân u şebân olmuş ħurşîd ü ķamer pür-tef

5

Cibrîl rikâbıñda bir ġâşiye-ber-dûşuñ
Saña dem-i Ǿazmiñde bir taħt-ı revân refref

6

Encümle degil eflâk olmuş yem-i iclâliñ
İfrâŧ-ı telâŧumdan śad-cûş ile kef-ber-kef

7

Bezm-i ġam-ı Ǿaşķıñda mânend-i Nažîm-i zâr
Nâlem ney ü ķaddim çeng eşkim mey ü sînem def

376 (T: 266a, H: 190a, R: 252a, A: 97a)
(MefǾûlü MefâǾîlü MefâǾîlü FeǾûlün)
1
Ey vâsıf-ı gencîne-i esrâr u maǾârif
Vey râz-ı nihân-ħâne-i maǾbûdda Ǿârif
2

Śıġmaz raķam-ı midĥatiñ aĥâd u ulûfı
Eflâķi nücûm itse zer-efşân-ı śaĥâyif

3

Olmuş ĥarem-i KaǾbe-i kûyuñda śafâdan
Śad-saǾy ile ervâĥ-ı ķuds zâǿir ü Ǿâkif

4

Ferrâş-ı rehiñ şevķ ile aśĥâb-ı kerâmât
Ħuddâm-ı deriñ rûz u şeb erbâb-ı mükâşif
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5

Ħallâķ-ı ezel mâdiĥ iken źâtıñı bi'ź-źât
Ĥâşâ nice mümkün seni maħlûķ ola vâśıf

6

Ĥaķķ eylemiş aĥbâbıñı tedbîr ile śâǿib
AǾdâ-yı ĥiyel-perveriñi ħâǿin ü ħâǿif

7

Olsa ne Ǿaceb her biriniñ biñ berekâtı
Besdir baña teslîm ü taĥiyyât-ı vežâǿif

8

CemǾiyyet-i sâmân-ı dilim luŧfuña ķaldı
Ey ĥâl-i perîşânımı her ĥâl ile vâķıf

9

Feyż-i keremiñle iderim naǾtıñı tekrâr
Îrâd yerinde nola śarf olsa maśârif

10

Bî-çâre Nažîm olsa revâ mažhar-ı luŧfuñ
Evśâf-ı laŧîfiñde idüp cemǾ-i leŧâǿif

377 (T: 266b, H: 190a, R: 252a, A: 221a)
(MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün)
1
Yâriñ yetişdi ħaŧŧ-ı siyâhı ŧaraf ŧaraf
İķlîm-i ĥüsni baśdı sipâhı ŧaraf ŧaraf
2

Murġân-ı śabr-ı Ǿâşıķı itdi bölük bölük
Mânend-i şehbâz nigâhı ŧaraf ŧaraf

3

İtmez mi servi pâyına üftâde dilberân
ǾAzm eyledikçe gülşene gâhî ŧaraf ŧaraf

4

ǾÂşıķ biri cebînine ebrûsına biri
Gerdûnda mâh lüccede mâhî ŧaraf ŧaraf

5

Ħâŧırda dilde sînede hep fikr-i laǾlidir
Gûyâ ķuruldı meclis-i şâhî ŧaraf ŧaraf

6

Śaĥrâ-yı dildedir sipeh-i pâdişâh-ı Ǿaşķ
Yaķsam Ǿaceb mi âteş-i âhı ŧaraf ŧaraf

7

Oldı ĥadîķa-i süħanım sebz u ter Nažîm
İrdi nesîm-i feyż-i İlâhî ŧaraf ŧaraf

378 (T: 266b, H: 190b, R: 252a, A: 221a)
(FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün)
1
Ġâret-i mülk-i dile oldı o müjgân iki śaf
Leşkerin eyledi ol ħusrev-i ħûbân iki śaf
2

Rûm'a gûyâ sipeh-i Çîn dökülür Ǿârıżıña
Olsa gâhî düşüp ol zülf-i perîşân iki śaf
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3

Cilve-âmûz ola tâ naħl-i ħırâmânıñdan
Muntažır ķâmet-i bâlâña ħıyâbân iki śaf

4

Çekme ġam eyle o Feyyâż'a umûruñ teslîm
Ki selâm almaġa bir gün ola yârân iki śaf

5

Yine her beyti Nažîmâ bu dilârâ ġazeliñ
Sipeh-i siĥr-i beyândır ki nümâyân iki śaf

379 (T: 267a, R: 252b, A: 221b) (FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
Bî-kederdir kîneden olsa Ǿaceb mi sîne śâf
Jengden Ǿârî olınca gösterir âyîne śâf
2

Mâ-sivâ âlâyişinden tâ ki taŧhîr olmaya
Eylemez śûfî derûn-ı tîreñi peşmîne śâf

3

Rind-i Cem-meşreb nedir bilmez ħumâr-ı śubĥ-dem
Derd-i ser virmez olunca bâde-i dûşîne śâf

4

Lücce-meşrebdir bulunmaz Ǿârif-i rûşen-derûn
Ĥarf-i ŧaǾn-ı Ǿayb-cû tekdîr iderken yine śâf

5

Her ne söylerse olanlar Ǿâşıķa ilhâm olur
Śâfdır cânâ derûn-ı Ǿâşıķ-ı dîrîne śâf

6

Dürdî-i śahbâ gibi ayaķda ķalurdı müdâm
Olmasaydı çün ĥabâb-ı mey dil-i bî-kîne śâf

7

ĶıŧǾa-i yâķût-ı nažmıñ gibi olmaz ey Nažîm
Böyle âb u tâb ile bir gevher-i gencîne śâf

380 (T: 267a, H: 190b, R: 252b, A: 221b)
(MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün)
1
Gerden laŧîf ü sîne laŧîf ü beden laŧîf
Rûĥ-ı revân gibi o perî cümleten laŧîf
2

Cism-i ĥaķîr-i Ǿâşıķı itmiş yolında ħâk
O serv-ķaddi tâ bu ķadar eyleyen laŧîf

3

Śalmış o naħl-i gülşen-i cân nûrdan dü-şâħ
Cennetde böyle olmaya bir nârven laŧîf

4

Zerrîn-ķadeĥle gör yine mestâne nergisi
Bülbül nevâda ġonca güşâde çemen laŧîf

5

ŦabǾıñ Nažîm olsa nola reşk-i Ǿârifân
TaǾbîr tâze-lehce bülend ü süħan laŧîf
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Ĥarfü'l-Ķâf
381 (T: 25b, H: 25b, R: 25b, A: 97a)
(MüfteǾilün FâǾilün MüfteǾilün FaǾ)
1
Ey ezelî maĥrem-i bârgeh-i Ĥaķ
Nûr-ı Ħudâ'dan ruħuñ lâmiǾ u müştaķ
2

Źât-ı kerîmiñ seniñ cümleden ekrem
ŦabǾ-ı şefîķiñ seniñ cümleden eşfaķ

3

Ey şeh-i Ǿarş-âsitân ķubbe-i eflâk
Bârgeh-i ķadrine ķaśr-ı muŧabbaķ

4

Dergeh-i iclâliñiñ olmuş ezelden
Kemterîn âvîzesi çarħ-ı muǾallaķ

5

Lâyıķ-ı nâmıñ seniñ ħuŧbe-i levlâk
Taħt-ı leǾamrük seniñ żâtıña elyaķ

6

Źâtıñı taśdîķ idüp cümle ħalâyıķ
Eyledi âfâķı pür naǾra-i śaddaķ

7

Senden olur el-amân derdine dermân
Ķaldı Nažîm'in işi luŧfuña ancaķ

382 (T: 267a, H: 190b, R: 252b, A: 97b)
(MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün)
1
Ey âfitâb nüsħa-i vaśfıñda zer varaķ
Ķurś-ı ķamer işâret-i ebrûn ile dü-şaķ
2

Ĥaķ mažhar-ı tecellî-i źât eylemiş seni
Ey âyet-i leǾamrük ü levlâke mâ-śadaķ

3

Şâh-ı rusül şehenşeh-i źî-şân-ı enbiyâ
Maĥbûb-ı bârgâh-ı ilâhî ĥabîb-i Ĥaķ

4

Âdâbla ĥużûr-ı şerîfiñde Ǿaķl-ı kül
Levĥ-i kemâl ü maǾrifetiñden alur sebaķ

5

Ĥâżır niŝâre-i śubĥ u mesâ mihr ü meh degil
Ervâĥ-ı ķuds cevher-i cânın ŧabaķ ŧabaķ

6

Şâm-ı viśâl mâh ruħuñdan ĥicâb idüp
Encüm degildir oldı felek ġarķa-i Ǿaraķ

7

Bânu-yı çarħ yümn-i ķudûmüñle sûr idüp
Oldı ħiżâb-beste degil sürħî-i şafaķ
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8

İrsem ŝenâñ ile nola gitdikçe menzile
Bâlâ-yı nerdübâna çıķarlar ayaķ ayaķ

9

Ĥüsn-i ķabûle mažhar olursa yeter baña
Vaśfıñda nažmımıñ birisi keyfe-me't-tefaķ

10

Medĥiñledir Nažîm-i ŝenâ-ħânıñıñ henûz
Her nažm-ı dil-keşinde bu üslûb u bu nesaķ

383 (T: 267b, H: 191a, R: 253a, A: 221b)
(MüfteǾilün MefâǾilün MüfteǾilün MefâǾilün)
1
Jâleden itdi gül vużû irdi dem-i śabâĥ-ı Ǿaşķ
Nâlesi oldı bülbülüñ ĥayye Ǿale'l-felâĥ-ı Ǿaşķ
2

Ķanŧara-i mecâzdan geçmege Ķays-himmet ol
ĶaŧǾ-ı reh-i ĥaķîķate belde gerek silâĥ-ı Ǿaşķ

3

Velvele düşdi Ǿâleme śayĥalar urdı murġ-ı dil
Şimdi ķolumdadır benim bâz-ı sebük-cenâĥ-ı Ǿaşķ

4

Kimse bu fenniñ olmadı Ǿuķde-güşâ-yı nüsħası
Cevher-i külde olmaya vâķıf-ı ıśŧılâĥ-ı Ǿaşķ

5

Žâhir u bâŧın ey perî Ǿâşıķıñam yeter güvâh
Dîdede eşk-i dem-be-dem sînede inşirâĥ-ı Ǿaşķ

6

Sîneme âh-ı şuǾle-rîz daġları urdı açdı hep
Lâle-sitân-ı ĥasreti feyż-i dem-i riyâĥ-ı Ǿaşķ

7

Ben de Nažîm-i zâr-veş mest-i mey-i maĥabbetem
Sâġar-ı şevķ ile ezel baña śunuldı râĥ-ı Ǿaşķ

384 (T: 267b, H: 191a, R: 253a, A: 221b)
(MüfteǾilün FâǾilün MüfteǾilün FâǾilün)
1
Düşdi yine sîneye âteş-i pür-sûz-ı Ǿaşķ
Olsa nola şemǾ-i dil encümen-efrûz-ı Ǿaşķ
2

Dâġ degil lâledir eşk degil cûy-bâr
Baħşiş-i feyż eyledi sînede nevrûz-ı Ǿaşķ

3

Düşdi derûn-ı dile pertev-i şâdî hele
ŦâliǾ olup şevķ ile kevkeb-i fîrûz-ı Ǿaşķ

4

Olsa melâǿik nola sîne-figârı müdâm
Cevşen-i çarħı geçer tîr-i ciger-dûz-ı Ǿaşķ

5

Mekteb-i ġamda henüz bulmadı âźîneyi
Dil olalı ey Nažîm ŧıfl-ı nev-âmûz-ı Ǿaşķ
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385 (T: 268a, H: 191a, R: 253a, A: 222a)
(FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
Çeşm-i dil câm-ı şarâb-ı cân-fezâ-yı derd-i Ǿaşķ
Gûş-ı cân lebrîz-i śavt-ı dil-güşâ-yı derd-i Ǿaşķ
2

Bir sehî-serv ârzûsıyla çenâr-âsâ henûz
Sîne pür-sûz-ı heves ser der-hevâ-yı derd-i Ǿaşķ

3

Yâr eşk ü âh u rûy-ı zerdime raĥm eyledi
İşim altun itdi ey dil kîmyâ-yı derd-i Ǿaşķ

4

Sînemi sûrâħ sûrâħ eyledi ġırbâl-veş
Tîr-i cân-teǿŝîr-i ķullâb-ı belâ-yı derd-i Ǿaşķ

5

Keşf-i râz eyler kimiñle ülfet itse dem-be-dem
Maĥrem ü bîgâne bilmez âşinâ-yı derd-i Ǿaşķ

6

Fikr-i tedbîr itme Ķânûn u Şifâ yazmaz ŧabîb
Şerbet ü maǾcûnla olmaz devâ-yı derd-i Ǿaşķ

7

Âstîn-i raĥm ile eşk-i dü-çeşmim silmedi
İtmedikçe yâra naķl-i mâcerâ-yı derd-i Ǿaşķ

8

Gûne gûne śûret-i ĥâl-i dilim seyr itdirir
ǾÂşıķa âyîne-i Ǿâlem-nümâ-yı derd-i Ǿaşķ

9

Çâresi ben bildigim dârû-yı vuślatdır Nažîm
Mübtelâ-yı derd-i Ǿaşķam mübtelâ-yı derd-i Ǿaşķ

386 (T: 268a, H: 191b, R: 253b, A: 222a)
(MefǾûlü MefâǾîlü MefâǾîlü FeǾûlün)
1
Mecnûnuñ olan dilde olur mı gile-i Ǿaşķ
Cân gerdenine geçse daħi silsile-i Ǿaşķ
2

Ey leylî-i ĥüsnüm daħi Ķays olmadan irşâd
Ben künc-i cünûnuñda çekerdim çile-i Ǿaşķ

3

Râh-ı ġam-ı Ǿaşķında nola cânımı virsem
İfnâ-yı vücûd eylemedir fâśıla-i Ǿaşķ

4

Eşkim dökilür śanma ħayâliñ ŧalebinde
Pây-ı nigehim olmada pür-âbile-i Ǿaşķ

5

Şemşîr-i nigâhıñ baña vaśf it ki dem-â-dem
Naķd-i dil ü cânımdır aña hep śıla-i Ǿaşķ

6

Bu bâdiyeniñ bâdı Ǿalev ħâki şererdir
Hep bî-ser ü pâ ŧayy olunur râĥile-i Ǿaşķ
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7

Hep deşt-i cünûn geşt ideriz biz de Nažîmâ
Olsaķ yeridir Ķays ile hem-ķâfile-i Ǿaşķ

387 (T: 268a, H: 191b, R: 253b, A: 222a)
(MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün)
1
Ħarâbe-zâr derûnum dilim ħarâbe-i Ǿaşķ
Tenimde cân gibidir gevher-i yegâne-i Ǿaşķ
2

O deñli Çîn-i dile ŧoldı naķş-ı śûret-i dost
Ki oldı her bün-i mûyum nigâr-ħâne-i Ǿaşķ

3

Hevâ-yı Leylî-i zülfün getürdi Ǿaķla cünûn
Şikestî-i dil-i şeydâ yeter nişâne-i Ǿaşķ

4

Göñül Ǿiźârına cân atdı seyr idüp ĥâlin
Düşürdi ġurbete miskîni âb u dâne-i Ǿaşķ

5

Siyâh maġz-ı cünûnumla ŧâǿir-i ġamıña
Serinde ŧâġ-ı melâmetdir âşiyâne-i Ǿaşķ

6

Kümeyt-i eşk revân olmaz idi olmasa ger
O ebruvân kef-i ĥüsnüñde tâziyâne-i Ǿaşķ

7

Nažîm o mertebe yandım ki âteş-i Ǿaşķa
Tenimde her ser-i mû oldı bir zebâne-i Ǿaşķ

388 (T: 268b, H: 192a, R: 253b, A: 222b)
(MefǾûlü MefâǾîlü MefâǾîlü FeǾûlün)
1
Bîhûde fiġândır ceres-i maĥmil-i Ǿâşıķ
Gitdikçe medîd olmadadır menzil-i Ǿâşıķ
2

Olmazdı reh-i Ǿaşķda pâ-der-gil-i ĥayret
Derdiñle ħamîr olmasa âb u gil-i Ǿâşıķ

3

Hemvâre olur sünbüle-çîn-i ġam-ı hicrân
Hep derd ü belâ oldı gibi ħâśıl-ı Ǿâşıķ

4

Bir şemme-i zülfüyle o Ǿaŧŧâr-ı cemâliñ
Fevvâre-i ħûn oldı meşâm-ı dil-i Ǿâşıķ

5

Bir Ǿuķdedir endîşe-i zülfiyle Nažîmâ
Ĥall olmadı gitdi girih-i müşkil-i Ǿâşıķ

389 (T: 268b, H: 192a, R: 254a, A: 222b)
(MefǾûlü MefâǾîlü MefâǾîlü FeǾûlün)
1
Lâyıķ mıdır ey reşk-i perî şânıña lâyıķ
Dil olmaya gîsû-yı perîşânıña lâyıķ
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2

Peykân-ı nigâhıñla olur sînesi ġırbâl
Bir dil ki ola nâvek-i müjgânıña lâyıķ

3

Meyl itse nola zülfüñe ey ķaddi sehî-dil
Bir fâħtedir serv-i ħırâmânıña lâyıķ

4

Zîr-i ser-i zülfüñde olan ħâl-i muǾanber
Bir gûydur el-ĥaķ ħam-ı çevgânıña lâyıķ

5

Ben ħâke nažar eyle yeter âhımı aldıñ
Lâyıķ mı seniñ toz ķona dâmânıña lâyıķ

6

Olsun demi ol sâķî-i bezmiñ ki dem-â-dem
Her câmda bir bûse vire cânıña lâyıķ

7

Feyż-i dem-i śubĥ ile žuhûr itdi Nažîmâ
Bir tâze ġazeldir bu ki dîvânıña lâyıķ

390 (T: 269a, H: 192a, R: 254a, A: 222b)
(FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
Gelse gâhî neşve-i meyden o mest-i nâza şevķ
Gelmemek mümkin midir ehl-i niyâza tâze şevķ
2

Sâz u sözüñ vaķtidir hengâm-ı nûş-â-nûşdur
Virmede muŧrib yine ney muŧrib-i ŧannâza şevķ

3

Źevķ ider murġ-ı dil-i âvâreden ol ŧıfl-ı nâz
Tâze śayd itse gelür lâ-büd kebûter tâze şevķ

4

Nâle-senc olsam nola bûs-ı lebiyle dem-be-dem
Bezm-i śahbâda virir mestâne her âġâza şevķ

5

Kâküli düşmüş śafâ-yı Ǿârıżîde rûyına
Bir hümâdır kim getürmüş śubĥ-dem pervâza şevķ

6

Yâd-ı laǾl ü fikr-i zülf ü müşg-fâm-ı yâr ile
Serde źevķ ü neşve-i mey dilde bî-endâze şevķ

7

Seyr idüp mirǿât-ı rûy-ı yâri gelse ey Nažîm
Vechi vardır ŧûŧî-i ŧabǾ-ı semen pervâne şevķ

391 (T: 269a, H: 192b, R: 254b, A: 222b)
(MefǾûlü MefâǾîlü MefâǾîlü FeǾûlün)
1
İtmiş dili zülfinde o ŧannâz muǾallaķ
Manśûr-veş olmuş o ser-endâz muǾallaķ
2

Ĥâl-i dem-i ebrûsı degil śayd-ı dür olmuş
Âvîze-i ser-pençe-i şehbâz muǾallaķ
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3

Bir çâh-ı nigûndur źekan-ı pâkini seyr it
Kim siĥr idüp itmiş o füsûn-sâz muǾallaķ

4

Döndi ser-i âteşde olan dûda ruħında
Zülfün idüp ol mest-i mey-i nâz muǾallaķ

5

Pây-ı ķalemim târ-ı süŧûr üzre Nažîmâ
Dursa nola mânend-i resen-bâz muǾallaķ

392 (T: 269a, H: 192b, R: 254b, A: 223a)
(FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
Zülfine dil baġlayınca baş ile cân oynadıķ
Ol şeh-i ĥüsn ile gûyâ ŧûp u çevgân oynadıķ
2

Ħayl-i aġyâra yetişdi sûz-ı âh-ı cân-güdâz
Düşmene ĥaķķâ Ǿaceb şemşîr-i bürrân oynadıķ

3

Ħâk-i kûyından raķîbiñ ayaġın kesmiş o şûħ
Şevķden gûş eyleyince deşt-efşân oynadıķ

4

ǾÂķıbet olsañ nola ferzâne-i naŧǾ-ı cünûn
Ey göñül şaŧranc-ı derd-i Ǿaşķ-ı cânân oynadıķ

5

Vuślat-ı cânân idi elde terâzûmuz Nažîm
Rîsmân-ı derd-i hicrânında âsân oynadıķ

393 (T: 269a, H: 192b, R: 254b, A: 223a)
(MefǾûlü MefâǾîlü MefâǾîlü FeǾûlün)
1
Biz lâle gibi Ǿaşķ ile śad-çâk-i ġam olduķ
Leşker-geh-i Ǿuşşâķda ħûnîn Ǿalem olduķ
2

Şevķ-i ruħ-ı yâr ile gelüp cûş u ħurûşa
Śaçdıķ güher-i eşkimiz eŧrâfa yem olduķ

3

Ol mâh-veşi sîneye çekme hevesiyle
Şeb-tâ-be-seĥer hâle gibi ħam-be-ħam olduķ

4

Biz dâǿireden noķŧa ķadar çıķmamışızdır
Pergâr-śıfat Ǿaşķda ŝâbit-ķadem olduķ

5

ǾÎsî-śıfat iĥyâ-yı maǾânîde Nažîmâ
Bu nuŧķ-ı revân-baħş ile iǾcâz-dem olduķ

394 (T: 269b, H: 193a, R: 254b, A: 223a)
(MefǾûlü MefâǾîlü MefâǾîlü FeǾûlün)
1
Güm-geşte dili kâkül-i cânânede bulduķ
Ol ŧâǿir-i vaĥşîyi hele lânede bulduķ
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2

Bir cân ile farķ eylemeziz şâhı gedâdan
Ol ĥâleti kim gûşe-i meyħânede bulduķ

3

Âġûşuña çâk ol ki gele şâhid-i maķśûd
Gördük anı âyînede biz şânede bulduķ

4

Cânlarında Ǿazîz olsa nola ķıymet-i Ǿaşķıñ
Ol gevheri biz dil gibi vîrânede bulduķ

5

Mest eylemiş ey şûħ seni bâde-i gül-fâm
Esrâr-ı dehânıñ leb-i peymânede bulduķ

6

Olmuş göreli ĥüsnüñi pâ-beste-i zülfüñ
Sevdâ-yı ħayâliñ dil-i dîvânede bulduķ

7

Yaķdıķ dil-i tâb-ı ruħ-ı dil-dâra Nažîmâ
Bezm-i ŧarabda şemǾ ile pervânede bulduķ

395 (T: 269b, H: 193a, R: 255a, A: 223a)
(MefǾûlü MefâǾîlü MefâǾîlü FeǾûlün)
1
Almış mey-i Ǿaşķıñ beni cânâ ħaberim yoķ
İtmiş nigehiñ Ǿaķlımı yaġmâ ħaberim yoķ
2

Ser-mest-i ħarâbâta pây-ı ħum-ı Ǿaşķım
ǾÂlem yıķılup gitse ser-â-pâ ħaberim yoķ

3

Ben gevher-i ķaǾrım yem-i Ǿummân-ı şühûdum
Biñ cûş u ħurûş eylese deryâ ħaberim yoķ

4

Ol ķâfile-sâlâr-ı cünûnam ki ger olsa
Her nâķada bir maĥmil-i Leylâ ħaberim yoķ

5

ǾAşķıyla olup şöhre-i Ǿâlem o perîniñ
Dîvâneye dönmüş dil-i şeydâ ħaberim yoķ

6

Sen Ķays'a ķıyâs itme beni merdüm-i çeşmim
Leylâ'ya siyeh-ħânedir ammâ ħaberim yoķ

7

Oldum o ķadar daǾvetine cân ile meşġûl
Gelmiş o perî ħâneme tenhâ ħaberim yoķ

8

Ben Ǿâlem-i ĥayretde gözüm Ǿaks-i ruħuyla
Bir ħâne-i âyînedir aślâ ħaberim yoķ

9

Bir silsile-i mû ķaydına düşdi nice demdir
Gitdi dil-i sevdâ-zede ĥâlâ ħaberim yoķ
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10

Biñ śûret ile cilve-nümâ şâhid-i maǾnâ
Bir feyż ile mestem ki Nažîmâ ħaberim yoķ

Ĥarfü'l-Kâf
396 (T: 25b, H: 26a, R: 25b, A: 98a)
(MüstefǾilün FeǾûlün MüstefǾilün FeǾûlün)
1
Ey ħüsrev-i dü-Ǿâlem Ǿâlem źelîl-i Ǿaşķıñ
Olsam nola yoluñda zâr u sefîl-i Ǿaşķıñ
2

Sûz u güdâz-ı mihriñ baġrım yaġın eritsün
Ķandîl-i cân u dilde yansun fetîl-i Ǿaşķıñ

3

Müjgânlarım ġamıñdan fevvâreler aķıtsun
Her dîde-i ter olsun bir selsebîl-i Ǿaşķıñ

4

Mikyâs-ı serden aşsun ŧuġyân-ı eşk-i çeşm
Mıśr-ı vücûdum olsun ġarķ-âb-ı Nîl-i Ǿaşķıñ

5

Nabż-ı dilin Mesîĥ'e göstermege ider nâz
Ey çâre-sâz-ı ümmet kemter Ǿalîl-i Ǿaşķıñ

6

Ĥaķķâ ki Ǿömr-i bâķî bulmaķdır ehl-i Ǿaşķa
Tîġ-ı maĥabbetiñle olmaķ ķatîl-i Ǿaşķıñ

7

Olsun gedâ Nažîm'in âh-ı derûnı şâhım
Râh-ı maĥabbetiñde bang-ı raĥîl-i Ǿaşķıñ

397 (T: 270a, H: 193a, R: 255a, A: 97b)
(MefǾûlü MefâǾîlü MefâǾîlü FeǾûlün)
1
Ey mâ-śadaķ-ı ŝümme-denâ mažhar-ı levlâk
İklîl-i leǾamrükle şeh-i kişver-i levlâk
2

Şâhenşeh-i kevneyn ħudâvend-i rusül-ceyş
Sulŧân-ı cihân-dâr u cihân-dâver-i levlâk

3

Maĥbûb-ı Ħudâ şâhid-i kâşâne-i MiǾrâc
Memdûĥ-ı ilâhî şeh-i nâm-âver-i levlâk

4

Ey ŧalǾatı ħurşîd-i cihân-tâb-ı leǾamrük
Vey cebhesi tâbende meh-i enver-i levlâk

5

İķlîm-i nübüvvetde şehen-şâh-ı rusülsüñ
Her vech ile şâyeste saña efser-i levlâk

6

Üstâd-ı ezel śayķal-ı taĥķîķ ile itmiş
Âyîne-i evśâfıñı pür-cevher-i levlâk
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7

Sâyeñ gibi yoķdur yem-i ħilķatle nažîriñ
Ey gevher-i yektâ-yı śadef-perver-i levlâk

8

Zeyn olmasa ĥarf-i raķam-ı menķabetiñle
Şîrâze-peźîr olmaz idi defter-i levlâk

9

Žulmet-geh-i Ǿiśyânda ķoma cân-ı Nažîm'i
Ey mâh-ı şeb-ârâ-yı żiyâ-güster-i levlâk

398 (T: 270a, H: 193b, R: 255b, A: 223b)
(MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün)
1
Vücûduñ zerre bil ħurşîd-i raħşân olmaķ isterseñ
Ser-â-pâ ķaŧre ol deryâ-yı Ǿummân olmaķ isterseñ
2

Kemend-i luŧf ile Ǿanķâ-şikâr ol Ķâf-ı himmetde
Doķunma ħâŧır-ı mûra Süleymân olmaķ isterseñ

3

Fenâsın fehm iderken lâ-beķâ iķbâline dehriñ
Bugün var ŧâlib ol yarın peşîmân olmaķ isterseñ

4

Śafâ-yı vaĥdeti gel şemǾ ile fânûsdan ögren
Seri çek ħırķaya pâkîze-dâmân olmaķ isterseñ

5

Sözin ķîrât ile söyle nedîm-i nükte-sencân ol
Cihânda kân-ı gevher gevher-i kân olmaķ isterseñ

6

ǾAlâyıķdan elin çek başıña âzâd olup ey dil
Ķul ol bir Yûsuf-ı ŝânîye sulŧân olmaķ isterseñ

7

Göñül mirǿâtı olsun reng-i Ǿaks-i ġayrıdan Ǿârî
Dem-â-dem rû-be-rû-yı yâr ü cânân olmaķ isterseñ

8

Ayaķ çek el yuyup câm-ı şarâb-ı zindegânîden
Eger cânân ile ser-tâ-ķadem cân olmaķ isterseñ

9

Çemende gülleri teǿŝîr-i nâleñ eylesün raķśân
Nažîm-âsâ eger bülbül-i ħoş-elĥân olmaķ isterseñ

399 (T: 270b, H: 193b, R: 255b, A: 223b)
(FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
Cismin itmiş Ǿaşķ-ı cânân ile dilber çâk çâk
Olmasun mı sîne-i Ǿâşıķ ser-â-ser çâk çâk
2

Ķalb-i saħt-ı dil-rübâya Ǿaşķ teǿŝîr eylemiş
Âteş-i sûzân velî ħârâyı eyler çâk çâk

3

Seyr idüp ħâl-i ruħuñ reng-i Ǿiźârın reşkden
Dâġ dâġ oldı dil-i lâle gül-i ter çâk çâk
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4

Pençe-i pür-zûr-ı ĥüsn-i yâre yâ Rab görmesün
Ceyb-i ârâm ü şekîb olmaķ muķarrer çâk çâk

5

Olmaķ isterseñ miŝâl-i şâne zîb-i dest-i yâr
Erre-i ĥasretle ey dil olmaķ ister çâk çâk

6

Bir dür-i yektâ içün emvâc śanma olmada
Şerĥa şerĥa sîne-i deryâ śadefler çâk çâk

7

Yollar itdi eşk-i ħûnînim ten-i śad-pâreme
Tîġ-ı seylâb ile elbette olur yer çâk çâk

8

Tâb-ı teǿŝîr-i tenûr-ı Ǿaşķ-ı Ǿâlem-sûzdan
Câm-ı Cem'le ola mirǿât-ı Sikender çâk çâk

9

Tek hemân mefhûmını maǾlûm idinsün ey Nažîm
Nâmeñi isterse itsün ol sitem-ger çâk çâk

400 (T: 270b, H: 194a, R: 256a, A: 224a)
(MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün)
1
Ey sârbân-ı Ǿaşķ dili zîr-i yâra çek
Tek zîr-i bâr-ı minnetiñ olsun ķaŧâra çek
2

Ben sâlik-i ĥaķîķatem ey rehber-i mecâz
Var Ķays'ı deşte Kûh-keni kûhsâra çek

3

Müştâķ-ı seyr-i Ǿârıż u ħâl-i Ǿiźârıdır
Ey âb u dâne teşne-dili kûy-ı yâra çek

4

Tîr-i ġamından ol ķaşı yânıñ çekilmedik
Ķullâb-ı cevrini çekegeldik ne çâre çek

5

Aķsun dü-dîdeden iki cû bâġ-ı sîneñe
Ol serv-i nâz-ı ser-be-hevâyı kenâra çek

6

Ķayd-ı şikenc-i zülfi şemşîr-i nâz ile
Ey dil olunca şâne gibi pâre pâre çek

7

İncindi yâr çekdigiñ esmâyı duydılar
Kim didi nâm-ı yâri göñül âşikâre çek

8

Ħûnîn ayaġ-ı dâġımı ey Ǿandelîb-i dil
Ben saña sen o ġonca-fem ü gül-Ǿiźâra çek

9

Gülnâr-ı laǾlini görüp ol şûħuñ olma ĥaśr
Naķd-i niyâz ile anı seyr-i ĥiśâra çek
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10

Göster ħırâm-ı ķaddiñi ey şehsüvâr-ı nâz
Râyât-ı Ǿişveyi yürüyüp bir ķarâra çek

11

Dâmân-ı baħtıñı ele al şekve-sâz olup
Ħâk-i der-i cenâb-ı Ħudâvendigâra çek

12

Olmaz Nažîm nažm-ı dürer-bârıña nažîr
Gûş-ı ķabûli bu ġazel-i âbdâra çek

13

Çeksün ķo saña itdügi cevriñ cezâsını
Zencîr-i Ǿadl-i şâh-ı felek-iķtidâra çek

14

Ol pâdişâh-ı dehr ki ŧuġrâ-yı medĥini
Ey ħâme levĥ-i nâśiye-i rûzgâra çek

15

MiǾyâr-ı râstdır dil-i naķķâdı ol şehiñ
Naķd-i edâñı tecrübe eyle ġubâra çek

16

Gerd-i süm-i semendini mânend-i tûtiyâ
Çeşm-i diliñle bâśıra-i cân-ı zâra çek

17

Şâm u seĥer ķavâfil-i medĥ ü ŝenâsını
Gülbâng-ı şevķ u şâdî ile diyâra çek

401 (T: 271a, H: 194b, R: 256b, A: 224a)
(MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün)
1
Ķanı bir mâcerâ eşk-i dü-çeşm-i dem-be-demden yeg
Benim iki gözüm deryâ meger icrâda nemden yeg
2

ǾAceb mi mû-be-mû dildâra taķrîr itse aĥvâlin
Dile ser-rişte olmaz ol dü-zülf-i ħam-be-ħamdan yeg

3

Ruħ-ı cânânedir âyîne-i Ǿâlem-nümâ ancaķ
Raĥîķ-i laǾl-i dilberdir şarâb-ı câm-ı Cem'den yeg

4

Leb-â-lebdir tecellâ-yı cemâl-i yâr ile baķsañ
Baña mirǿât-ı dil gelse nola beytü'ś-śanemden yeg

5

Nažîm aġzı śuyın ħaśma aķıtdı mîve-i nažmıñ
Bu bâġa urmadı kimse daħi böyle ķalemden yeg

402 (T: 271a, H: 194b, R: 256b, A: 224a)
(MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün)
1
Lâyıķ mıdır o serv-ķade nârven dimek
Ŧûbâya hiç düşer mi nihâl-i çemen dimek
2

Yâriñ nihâl-i ķâmet ü ruħsârıdır murâd
Bâġ-ı cihânda serv dimek yâsemen dimek

618 • Mustafa Sefa Çakır

3

Her târ çîn-i cebîni girih-bend-i nâz olur
Yâ Rab ħaŧâ mı zülfüne müşg-i Ħuten dimek

4

Müşgîn sevâd-ı levĥ-i ķamerden kinâyedir
Zîb-i Ǿiźârıdır ħaŧ-ı Ǿanber-şiken dimek

5

Cism-i laŧîf ü pâkine ĥaķķâ ki bârdır
Ol gülbün-i melâĥate gül-pîrehen dimek

6

Girdâbedir ki çâķ bün-i baĥr-i Ǿademdedir
Zîr-i dehân-ı yârda çâķ-ı źeķan dimek

7

ǾUşşâķa gerçi yâra naśîĥat düşer Nažîm
Lâzım degildir üstüñe ammâ ki sen dimek

403 (T: 271b, H: 194b, R: 256b, A: 224b)
(FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün)
1
Bezmi germ eyledi sâķî-i semen-ber dönerek
Geldi ey dil bize de nevbet-i sâġar dönerek
2

Bî-ħaberdir daħi ol mest-i mey-i nâz henüz
Nâr-ı Ǿaşķında kebâb oldı cigerler dönerek

3

İtdi âvâre göñül murġını bir çeşm-i kebûd
Gûyiyâ göklere çıķdı o kebûter dönerek

4

Bir sehî-servden ayrıldı benim gibi meger
Bâġda derd ile dûlâblar iñler dönerek

5

Gösterir birbirine beñzemez eşkâl-i ġarîb
Devr-i fânûs-ı felek çarħ-ı füsûn-ger dönerek

6

Ehl-i dil dâne gibi maĥv-ı vücûd eyler iken
Âsiyâbı felegiñ yoķ yere neyler dönerek

7

Germ olup meclis-i mey Ǿaķlı daġılmaz mı Nažîm
Daġıdup kâkülini raķś ide dilber dönerek

404 (T: 271b, H: 195a, R: 257a, A: 224b)
(FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün)
1
Düşdi dil kâkülüñe nâfe-i ħoş-bû diyerek
Oldı meftûn-ı nigâhıñ gözi âhû diyerek
2

Ser ķadem sâz oluruz Ǿazm-i ser-i kûyuñ idüp
Rûz-ı vuślatda şeb-i hecriñe yâ hû diyerek

3

Gile-mend olmayalım rûz-ı ķıyâmet ķıyma
Dâd eliñden seniñ ey ġamze vü ebrû diyerek
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4

Dile śun tîġ-ı nigâhıñ lebiñi Ǿarż eyle
Ķo şehîd olsun o teşne bir içim śu diyerek

5

Nola bir nîm-tebessümle şeker-rîz olsa
Mâǿil oldum lebiñe laǾl-i süħan-gû diyerek

6

Cûy-veş naħl-i ser-efrâzıña aķdı göñlüm
Pâyıña yüz ķodı ey ķâmet-i dil-cû diyerek

7

Yâri eflâke çıķardıñ yine vaśfıyla Nažîm
Şâhid-i zühre-cebîn dilber-i meh-rû diyerek

405 (T: 272a, H: 195a, R: 257a, A: 224b)
(MefǾûlü MefâǾîlü MefâǾîlü FeǾûlün)
1
Kâkül-śıfat olsaķ ruħ-ı cânâna dökülsek
Emvâc-ı pey-â-pey gibi Ǿummâna dökülsek
2

ǾUşşâķ ruħ-ı zerd ile hep kûyına varsaķ
Çün-berg-i ħazân śaĥn-ı gülistâna dökülsek

3

El virse de furśat düşürüp bezm-i çemende
Ol serv-ķadiñ pâyına mestâne dökülsek

4

Hep ķaŧre-i nîsân-ı seĥâb-ı hüner olsaķ
Dâǿim śadef-i lücce-i Ǿirfâna dökülsek

5

Dünyâya mey-i Ǿaşķ gibi şûr düşürsek
Ammâ ki ħum-ı mey-gede-i câna dökülsek

6

Geh bâd-ı seĥer gibi dil-i ġoncayı açsaķ
Şebnem gibi gâhî gül-i ħandâna dökülsek

7

Ħâk-i reh-i erbâb-ı dil olduķda Nažîmâ
Hep çeşm ü ser-i ĥâsid-i nâdâna dökülsek

406 (T: 272a, H: 195b, R: 257a, A: 225a)
(MefǾûlü MefâǾîlü MefâǾîlü FeǾûlün)
1
Ŧûŧî gibi söyletdi beni yâr görüşdük
Ol âyîne-ruħsâr ile dîdâr görüşdük
2

Müştâķ idi çeşm-i nigerânım nice demdir
Âġûşuma geldi yine dîldâr görüşdük

3

İtsem nola ey dil şeker-i şükri mükerrer
Tekrâr olup maĥrem-i esrâr görüşdük

4

Cânân ile cân câna olup bezm-i śafâda
Şeb-tâ-be-seĥer bî-ġam-ı aġyâr görüşdük
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5

Gülzâr-ı maĥabbetde Ǿalâ-raġm-ı raķîbân
Ben bülbül olup ol gül-i bî-ħâr görüşdük

6

Cânânıma ĥasret-keş idi dîde-i cânım
Mâ-beynimize girdi dil-i zâr görüşdük

7

Ĥâl-i dili her ĥâl ile dildâra Nažîmâ
İtdim yine eşǾâr ile işǾâr görüşdük

407 (T: 272a, H: 195b, R: 257b, A: 225a)
(MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilâtün)
1
Nesîm-i âh ile ol zülfi pîç ü tâba düşürdük
Sefîne-i dili girdâb-ı ıżŧırâba düşürdük
2

Viśâli bezmine irdik o mest-i bâde-i nâzıñ
Lebinde ħâl degildir dili şarâba düşürdük

3

Hümâ-yı cân u dil olsa Ǿaceb mi bend ü giriftâr
Kemend-i ŧurresini pîçiş-i Ǿitâba düşürdük

4

Fesâne-i dili añdıķ miyân-ı meclis-i meyde
O mest-i naħveti bir ĥâlet ile ħâba düşürdük

5

İdince yâri der-âġûş bend-i sînesin açdı
Şeb-i viśâlini gûyâ ki mâhtâba düşürdük

6

Derûn-ı dilde idüp şâhid-i ħayâlini pinhân
O genc-i Ǿişveyi bir vadî-i ħarâba düşürdük

7

Degil siyâhî-i ħaŧ gird-i Ǿârıżında o mâhıñ
Nažîm defter-i aǾmâlimizdir âba düşürdük

408 (T: 272b, H: 195b, R: 257b, A: 225a)
(MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilâtün)
1
Ne yâri sîneye çekdik ne ġam-güsâr idebildik
Ne dil-rübâ bizim oldı ne iftiħâr idebildik
2

Gelince sîneye bârân-ı girye taşdı döküldi
Felekde bir gice ol mâhı ĥâle-dâr idebildik

3

Baķup cemâline efsûs itmedik dili pür-dâġ
Ne seyr-i bâġ ne gül-geşt-i lâle-zâr idebildik

4

Sefîne-i dil-i şeydâ miyân-ı lüccede ķaldı
Ne bâd-ı şurŧa ne endîşe-i kenâr idebildik

5

Nažîm gûşumuza girmedi terâne-i maķśûd
Hemân ki sâz-ı ümîdi güsiste-târ idebildik
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409 (T: 272b, H: 196a, R: 257b, A: 225a)
(MefǾûlü MefâǾîlü MefâǾîlü FeǾûlün)
1
Gülşende uyup bülbüle âġâzeler itdik
Bezm-i gül ü mülde neġam-ı tâzeler itdik
2

Yâriñ girih-i zülf-i siyâhıyla idüp bend
MecmûǾa-i cân u dile şîrâzeler itdik

3

Ol râst-ķadi tîr-veş âġûşa alınca
Mânend-i kemân biz nice ħamyâzeler itdik

4

Âh-ı dile žann itme ki âheng ola kühsâr
Ferhâd ile biz kûhda âvâzeler itdik

5

Ol mâh görünmez arayup şehri Nažîmâ
Nežžâre-künân her yaña devrâneler itdik

410 (T: 272b, H: 196a, R: 258a, A: 225b)
(MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün)
1
Nola dîvânelerle dolsa cânla mekteb-i Ǿaşķıñ
Seniñ Ǿuşşâķa taǾlîm-i cünûn eyler leb-i Ǿaşķıñ
2

Ħayâl-i bûs-ı laǾliñ raǾşe-dâr itdi dil-i zârı
Devâ itdikçe efzûn olmada tâb-ı teb-i Ǿaşķıñ

3

Bize geh rûy-ı vuślat Ǿarż ider geh śûret-i hicrân
ǾAceb âyîne-i Ǿâlem-nümâdır meşreb-i Ǿaşķıñ

4

Nola ħâl-i ruħuñ şehr-i dili şûriş-peźîr itse
Ne kişverler bıraķdı ħâke ĥükm-i kevkeb-i Ǿaşķıñ

5

Nažîm-âsâ Ǿaceb mi ħûn-ı eşkimle vużû itsem
Budur ŧâǾat-ı hicrânıñda resm-i meźheb-i Ǿaşķıñ

411 (T: 273a, H: 196a, R: 258a, A: 225b)
(FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
Ķarşusında cilve eylerken o ħûnî Ǿâşıķıñ
Seyr idüp mümkin midir śabr u sükûnı Ǿâşıķıñ
2

Alma âh-ı berķ-teǿŝîrden yeter ey seng-dil
Ŧaşa kâr eyler ĥaźer sûz-ı derûnı Ǿâşıķıñ

3

Hep ħayâl-i ġonca-i laǾliñledir ey gül-Ǿiźâr
Dem-be-dem aķdıķça eşk-i lâle-gûnı Ǿâşıķıñ

4

Feyż-baħşâ-yı çerâġ-ı Ǿaķl ĥikmet-pîşedir
Tâb u sûz-ı Ǿaşķla dâġ-ı cünûnı Ǿâşıķıñ
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5

Cûy-bâr-ı ravża-i Ǿaşķ eşk-i ħûn-âlûdıdır
Âhdır ol cûda bile ser-nigûnı Ǿâşıķıñ

6

LaǾl-i ŧâġ u sûz-ı dil dûd-ı buħûr-ı âhdır
Bir perî-veş görse tesħîr ü füsûnı Ǿâşıķıñ

7

Şekve-sâz-ı hecr-i cânân olma zinhâr ey Nažîm
Hecr-i cânândır viśâle reh-nümûnı Ǿâşıķıñ

412 (T: 273a, H: 196b, R: 258a, A: 225b)
(MüfâǾaletün MüfâǾaletün MüfâǾaletün MüfâǾaletün)
1
Ħadeng-i müjeñ derûnda cigerde ħâkî-i ħançer-i nigehiñ
Serimde hevâ-yı serv-i ķadiñ gözümde ħayâl-i ħâk-i rehiñ
2

Cemâliñe ĥasretiz nice demdir itmedik âşikâre dirîġ
Niķâb-ı ruħuñ mıdır Ǿacabâ nedir ki o kâkül-i siyehiñ

3

Yeter bu sitem yeter bize ey ķalem-rev-i ĥüsne şâh-ı cihân
Hemîşe seniñ teġâfül ile girişme midir hemân sipehiñ

4

Hem oldı devâ-yı Ǿillet-i dil hem eyledi cân-ı zârı helâk
Tebessüm-i dil-firîbiñ ile nihânî Ǿitâb-ı gâh gehiñ

5

Ǿİźârına baķ o ġonca-femiñ ħayâl-i ħatıyla ey dil-i zâr
Çemende benefşe-zâr ola hep Nažîm gibi nežâre-gehiñ

413 (T: 273a, H: 196b, R: 258b, A: 225b)
(MütefâǾilün MütefâǾilün MütefâǾilün MütefâǾilün)
1
Yine tîġ-ı nâzı yer eyledi dil-i zârda o perî-veşiñ
Aña imtizâcını görmedik ise seyr it âb ile âteşiñ
2

Dil ü câna her ħamı Ǿâķıbet girih-i kemend-i Ǿitâb olur
Hele kimse bendine düşmesün meded o zülf-i müşevveşiñ

3

Kef-i sâķî-i ezel eyledi beni mest-i câm-ı bâde-i Ǿaşķ
Dem-i ĥaşre dek nola keyfi gitmese dilden ol mey-i bî-ġaşıñ

4

O dü-ebruvân-ı muķavvesiñ çile-i cefâsını çekmeyen
Ġam u ıżŧırâb ile çekdügin ne bilür bu cân-ı belâ-keşiñ

5

Raķam-ı beyân ile cümleden yine sen ferîd ü yegânesin
Nola ey Nažîm-i hüner-ver olmasa maǾrifetde henüz eşiñ

414 (T: 273b, H: 196b, R: 258b, A: 226a)
(FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün)
1
Baġrımı deldi müjeñ nâmı çekildi tîriñ
Beni öldürdi nigâhıñ adı var şemşîriñ
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2

Yine dîvâne-i nev-silsile-i Ǿaşķıñ olup
Çekeyim cûy-veş ey serv-i sehî zencîriñ

3

Saña îmân getürürlerdi bütân cânla hep
Görseler ey śanem-i ĥüsn ü bahâ taśvîriñ

4

Çeşm-i âhû-veşiñ itmiş dil-i ħûbânı şikâr
Olmuş ey şûħ ġazâlân-ı ĥarem naħcîriñ

5

Pîr-i meyħâne baña śundı duǾâ-yı ķadeĥi
İħtiyârımla nola öpsem ayaġıñ pîriñ

6

Tîr-i âhıñ eŝer itdi hedef-i maķśûda
Ķadeĥiñ küşte Nažîmâ olalı zihgîriñ

415 (T: 273a, H: 197a, R: 258b, A: 226a)
(MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün)
1
Dîdâr-ı yâra nâžır ise dîde-i diliñ
Külħan da olsa ħuld-i berîn ola menziliñ
2

Bir nuŧķ-ı rûĥ-baħşla şâd itmediñ dili
Ey gül-Ǿiźâr yoķ mu dehânıñ gibi diliñ

3

Nûr-iķtibâs-ı mihr-i ruħuñdur meh-i münîr
Nâķıś yanında žâhir olur ĥüsni kâmiliñ

4

Zaħm-âşinâ-yı tîġ-ı nigâh itmediñ beni
Bîgânedir muǾâmele-i çeşm-i ķâtiliñ

5

Fülk-i beden şikeste vü ġam-ı mevc der-ķafâ
Ey baĥr-i ıžŧırâb Ǿaceb yoķ mu sâĥiliñ

6

Śun şerbet-i viśâliñi gel ey ŧabîb-i cân
Dîvâne eyledi beni şekl ü şemâǿiliñ

7

Mecnûnı geçdi fenn-i cünûnda Nažîm-i zâr
Olur bülend rütbesi şâkird-i ķâbiliñ

416 (T: 273b, H: 197a, R: 259a, A: 226a)
(MefǾûlü MefâǾîlü MefâǾîlü FeǾûlün)
1
Ġamdan ħaberiñ yoķsa göñül şâd olamazsıñ
Sen ħâne-ħarâb olmadıñ âbâd olamazsıñ
2

Hep söyleşiriz bir gün ola biz de seniñle
Ey ġamze ķıyâmetde de bîdâd olamazsıñ

3

Ümmîdi ķo ey ŧıfl-ı dil eyyâm-ı maĥabbet
Âzînesi yoķ heftedir âzâd olamazsıñ

624 • Mustafa Sefa Çakır

4

Tâ olmayıcaķ çille-keş-i śavmaǾa-i Ǿaşķ
Śûfî bu ŧarîķatde sen irşâd olamazsıñ

5

Mâdâm güşâde olmaya ey dil der-i baħtıñ
Şeşder-geh-i ümmîdde nerrâd olamazsıñ

6

Kühsâr-ı diliñ raħnesini yâra idüp Ǿarż
Bu śanǾat-ı Şîrîn ile Ferhâd olamazsıñ

7

Bir Leylî-i ĥüsnüñ ġam-ı Ǿaşķıyla Nažîmâ
TaǾlîm-i cünûn itmeden üstâd olamazsıñ

417 (T: 274a, H: 197a, R: 259a, A: 226b)
(MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün)
1
Döküp bârân-ı eşkim ħaŧŧ-ı Ǿanber-bâra yüz virdiñ
Yeter aña miŝâl-i hâle ey meh-pâre yüz virdiñ
2

Seni vaĥdetde keŝretde der-âġûş itmek istermiş
Niçün miĥrâba böyle ey perî-ruħsâre yüz virdiñ

3

Temâşâ-yı ruħuñdan dâǿireñ menǾ itdi Ǿuşşâķı
Nedir ey muŧrib-i bezm-i melâĥat çâre yüz virdiñ

4

Nola sîlî-ħor-ı dest-i nedâmet olsañ âħir-kâr
Sen ey deryâ hemân her mevc-i nâ-hemvâre yüz virdiñ

5

Nažîm-i bî-kesi âzürde eyler devr-i ĥüsnüñde
Dirîġ ey pâdişâh-ı mülk-i nâz aġyâra yüz virdiñ

418 (T: 274a, H: 197b, R: 259a, A: 226b)
(MefǾûlü MefâǾîlü MefâǾîlü FeǾûlün)
1
Âh-ı seĥerim nâle-i mestâne mi śandıñ
Feryâdımı gûş itmediñ efsâne mi śandıñ
2

Gül ruħlarıñı Ǿarż idüp âteşlere yaķdıñ
Ben bülbül-i şûrîdeyi pervâne mi śandıñ

3

Dûr olmadı bir laĥža ħayâliñ nažarımdan
Müjgânımı ey zülf-i siyeh şâne mi śandıñ

4

Virmiş çemenistân-ı ruħ-ı pâkiñe revnaķ
Ħaŧŧ-ı lebiñi sebze-i bîgâne mi śandıñ

5

Çekdiñ der ü dîvârına taśvîr-i cemâlin
Ey büt ĥarem-i cânı śanem-ħâne mi śandıñ

6

Pür eylediñ ey dîde mey-i ħûn-ı cigerle
Dâġ-ı dil-i sûzânımı peymâne mi śandıñ
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7

Meyl itdiñ o gîsû-yı girih-gîre Nažîmâ
Murġ-ı dil-i âvâre içün lâne mi śandıñ

419 (T: 274b, H: 197b, R: 259b, A: 226b)
(MefǾûlü MefâǾîlü MefâǾîlü FeǾûlün)
1
Çarħıñ revişinden dili ġam-nâk mi śandıñ
BâǾiŝ ġam u endûhına eflâk mi śandıñ
2

Zinhâr śaķın sûde-i elmâs-ı sitîziz
Ey dîde-i ĥâsid bizi sen ħâk mi śandıñ

3

MaǾnîde ĥayât-ı ebedî buldı o śayyâd
Murġ-ı dilimi beste-i fitrâk mi śandıñ

4

Tîġ-ı nigehiñden dehen-i şekve-güşâdır
Sînemde ser-â-ser görinen çâk mi śandıñ

5

Gördükçe seni farķ idemez kendüyi cânâ
Dîvâne Nažîm'iñ de sen idrâk mi śandıñ

420 (T: 274b, H: 197b, R: 259b, A: 226b)
(FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
ǾAķl ü cân üftâde-i çâh-ı zenaħdânıñ seniñ
Gûy-ı dil çevgânî-i zülf-i perîşânıñ seniñ
2

Bezm-i meyde germ olup mestâne olsañ sîne-çâk
Mihre seng-i ŧaǾn atar gûy-ı girîbânıñ seniñ

3

Olma dâmen-keş baña ķan aġladup ey naħl-i yâr
Pây-mâl oldum görüp serv-i ħırâmânıñ seniñ

4

Mihr-i ĥüsnüñ mâha śalmış sûz u tâb-ı Ǿârıżıñ
Bir gün ol dîdârıñı bir derde dermânıñ seniñ

5

LemǾa-i ruħsârıña tâb-âver olmaz olsa da
Âfitâb âyîne-dâr-ı rûy-ı raħşânıñ seniñ

6

ǾÂrıżıñ mihre cebîniñ mâha śalmış sûz u tâb
Her gören dîdârıñı bir gûne ĥayrânıñ seniñ

7

Rûyuña düşdükçe gâhî pençe-i ħurşîd olur
Şâne-sâz-ı çîn-i zülf-i Ǿanber-efşânıñ seniñ

8

Eylemiş teǿŝîr ol şûħuñ dil-i sengînine
Ŧaşa kâr itmiş Nažîmâ âh u efgânıñ seniñ
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421 (T: 274b, H: 198a, R: 259b, A: 227a)
(FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
Cân fedâ-yı ħançer-i ser-tîz-i müjgânıñ seniñ
Dil esîr-i dâm-ı zülf-i Ǿanber-efşânıñ seniñ
2

Mihr ü meh žann itme sûzân olmada śubĥ u mesâ
Sîne-i gerdûnda dâġ-ı derd-i hicrânıñ seniñ

3

Sîne-çâk olsañ gül-i ħurşîdi şerm-âlûd ider
Bezm-i meyde ħande-i çâk-ı girîbânıñ seniñ

4

Eylediñ KenǾâniyân-ı Ǿaşķıñı pâ-mâl-i nâz
Yûsuf-ı ĥüsnüm ele girmez mi dâmânıñ seniñ

5

ŞaǾşaǾa śanma görüp reşkinden olmuş âfitâb
Çâk çâk-i şâne-i zülf-i perîşânıñ seniñ

6

Eylediñ küfr-âşinâ-yı kâkülüñ dünyâyı hep
Ey büt-i deyr-i melâĥat yoķ mu îmânıñ seniñ

7

Olmamaķ mümkin mi gördükçe Nažîm-i zâr-veş
Pây-mâl-i cilve-i naħl-i ħırâmânıñ seniñ

422 (T: 275a, R: 260a, A: 227a)
(MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün)
1
Celî gördüm muĥaķķaķ ħaŧŧ-ı reyĥân-ı lebin yâriñ
Ħaŧ-ı yâķût nesħ itmiş nigîn-i laǾli dildârıñ
2

Benefşe ħaŧ o fem gül-ġonca sünbül zülf-i Ǿanber-bû
Açıl ey bülbül-i dil źevķin eyle bâġ-ı ruħsârıñ

3

Düşürmüş ǾarǾar u şimşâdı kühsâra śanevber-veş
Göñül düş pâyına cûlar gibi ol serv-i reftârıñ

4

Biri şeb-zinde-dârıdır biri her rûz bîdârı
Ķamer ol şâm-zülfüñ âfitâb ol śubĥ-dîdârıñ

5

Esîr-i dâmıdır göñlüm gibi cânım o gîsûnuñ
Perîşân-ĥâlidir Ǿaķlım gibi fikrim o destârıñ

6

Tezerv ü kebg ĥayrânı ĥamûşı ŧûŧî-i gûyâ
O cünbüşle o reftârıñ o ħand ile o güftârıñ

7

Nažîmâ sâĥirân-ı Bâbil-i maǾnâyı lâl itdi
Füsûn-ı nažm ile kilk-i beyân-ı ŧabǾ-ı seĥĥârıñ
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423 (T: 275a, R: 260a, A: 227a) (FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
Aldı Ǿaķlım yâd-ı laǾl-i nâbı sâķî Aĥmed'iñ
Rûyumı zerd itdi fikr-i sîm-sâķı Aĥmed'iñ
2

Âteş-i dilden yine bir yer çerâġân eyledim
Lâle-zâr itdi tenim dâġ-ı firâķı Aĥmed'iñ

3

Her ser-i mûyum olurdı bir zebân-ı śad-niyâz
Alsam âġûşa miyânın ittifâķî Aĥmed'iñ

4

Nergis-i şehlâsınıñ dil-ħastesi olsam nola
Cânıma kâr itdi derd-i iştiyâķı Aĥmed'iñ

5

Ķande baķsam cilve-güster ĥüsn-i Ǿâlem-gîridir
Dîde kim dîdârına oldı mülâķî Aĥmed'iñ

6

LaǾl-i şekker-bârı ol âyîne-i ruħsâr ile
Ŧûŧî-i gûyâ ider ehl-i meźâķı Aĥmed'iñ

7

Telħ-kâm-ı hecri olmuşken dil-i şeydâ Nažîm
Leźźet-i vaślı demâġ-ı cânda bâķî Aĥmed'iñ

424 (T: 275b, R: 260b, A: 227b) (MefǾûlü MefâǾîlü MefâǾîlü FeǾûlün)
1
Bîdâr olalı śubĥ-ı viśâliyle Ĥüseyn'iñ
Gelmez gözüme ħâb ħayâliyle Ĥüseyn'iñ
2

Âteş-fiken-i ħırmen-i ârâm u sükûndur
Gülgûn ruħı Ǿârıż-ı âliyle Ĥüseyn'iñ

3

Her ķaŧre ola âb-ı ĥayâta Ǿaraķ-ı şerm
Baĥŝ itse leb-i laǾli zülâliyle Ĥüseyn'iñ

4

Ħûbânı ser-efgende-i şerm eyledi ĥaķķâ
Ħulķ-ı ĥaseni ĥüsn ü cemâliyle Ĥüseyn'iñ

5

Ħurşîd-güdâz olsa nola ŧalǾat-i pâki
Bu bâriķa-i ĥüsn ü kemâliyle Ĥüseyn'iñ

6

Ser-levĥa-i taǾlîm-i cünûn-ı dil ü cândır
Ruħsâr u cebîni ħaŧ u ħâliyle Ĥüseyn'iñ

7

Yerden göge dek olsa Nažîmâ nola farķı
Mâh-ı neviñ ebrûsı hilâliyle Ĥüseyn'iñ

425 (T: 275b, R: 260b, A: 227b) (MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün)
1
Viśâle naķd-i cân isterse cânân ben de cânânıñ
Hemân cân istesün cânâna ey dil bende cânânıñ
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2

Dil-i mecrûĥumuz mânend-i şâne çâk çâk oldı
Ser-i zülf-i perîşânı ucından ol perî-şânıñ

3

Görünce gitdi Ǿaķlım bu cemâl ü ĥüsn ile ânı
Nola mecnûnı olsam bu cemâl ü ĥüsnde ânıñ

4

Cihân maĥkûm-ı baħt-ı zinde-i şeb-zinde-dârândır
Sikender-seyr olurdı olsa baħtı zinde-dârânıñ

5

Nažîmâ vâķıf-ı ĥâl-i rumûz-ı nükte-dânân ol
Güvâh-ı ĥâlidir zîrâ rumûzı nükte-dânânıñ

426 (T: 275b, R: 260b, A: 227b) (FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün)
1
Cân niŝâr itmek olurdı ser-i râhıñda seniñ
Ķanlıdır nâmı olur çeşm-i siyâhıñda seniñ
2

Nažar it Ǿâşıķıña rûz-ı cezâ lâyıķ mı
Dest-i ĥasret ola dâmân-ı nigâhıñda seniñ

3

Kâkül-i ħam-be-ħamıñ ey göñül nev-reste-i nâz
Śaçlı sünbül gibidir ŧarf-ı külâhıñda seniñ

4

Ĥaşre dek şerĥ idemez źevķ-i viśâli ey dil
Bir zebân olsa da her sebz-i giyâhıñda seniñ

5

Ħâŧır-ı saħtını nerm itmiş o bî-merĥametiñ
Nedir ey dil bu eŝer âteş-i âhıñda seniñ

6

ǾÂşıķa śubĥ u mesâ pertev-i zülf yoķ mı
Bilmem ey çarħ ne var mihr ile mâhıñda seniñ

7

Ceźb ider zerdî-i rûyuñ dil-i ħûbânı Nažîm
Ĥâlet-i seng-i riyâ var gibi kâhıñda seniñ

427 (T: 276a, R: 261a, A: 227b) (MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün)
1
ǾAzîmetiñ nereden böyle bî-niķâb seniñ
Ki mâhtâb-ı ruħuñ yaķmış âfitâb seniñ
2

O rûy-ı âli Ǿaraķ-rîz idüp ĥarâret-i mey
Gül-i cemâliñi açmış bu âb u tâb seniñ

3

Ķulaķdan itdi o ħûnîn terânelerini mest
Demiñ ziyâd ola ey kâse-i rebâb seniñ

4

Eliñde câm-ı śafâ rind-i śâf-meşreb iken
Nedir bu Ǿuķde derûnuñda ey ĥabâb seniñ
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5

Felekde sen de mi dûr olduñ âfitâbıñdan
Bu deñli giryeñe bâǾiŝ ne ey seĥâb seniñ

6

Olursa ferş-i rehiñ baśma merd iseñ ey dil
Eger ki aŧlas-ı çarħ-ı pür-inķılâb seniñ

7

Eliñden istemedim dâne kendimi bileli
Bu diķķatiñ yine ey çarħ-ı âsiyâb seniñ

8

Dem-i suǿâl şehâdet iderse her Ǿużvuñ
Nažîm itdügüñe var mıdır cevâb seniñ

428 (T: 276a, R: 261a, A: 228a) (MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün)
1
Gelince çeşmiñe cânâ şarâb-ı nâb seniñ
Nigâh-ı nâzıñ ider Ǿâlemi ħarâb seniñ
2

Derûn-ı sînemi yaķdı firâķ-ı laǾl-i lebiñ
Ciger kebâbı benim sâķiyâ şarâb seniñ

3

Gehî miyânıñı kocdur gehî lebiñ emdir
Vebâli var ise cânâ benim ŝevâb seniñ

4

Mey içme ġayr ile itme Ǿiźârıñı gül-reng
Śaķın olur ruħuña perde-i ĥicâb seniñ

5

Şarâb-ı Ǿişveden ey ser-girân-ı sâġar-ı nâz
Nedir bu mertebe nergisleriñde ħâb seniñ

6

Śaĥîfeler nice defter ola ķalem dükene
Cefâñı biñde birin eylesem ĥisâb seniñ

7

Sevâd-ı ħaŧŧı beyâż olmaz ol meh-i ĥüsnüñ
Nažîm her süħanıñ olsa bir kitâb seniñ

429 (T: 276b, R: 261a, A: 228a) (FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
Bâde nûş itmiş o rûy-ı sâde olmuş âl-reng
Bâdeden ol ruħ o ruħdan bâde olmuş âl-reng
2

Ħande-i nâz eylesün ol gül-Ǿiźâr u ġonca-leb
Lâleler açılmaġa âmâde olmuş âl-reng

3

Fikr-i laǾli zâhide ol deñli ķan aġlatdı kim
Gûşe-i miĥrâbda seccâde olmuş âl-reng

4

Sürħ-gûndur her Ǿaraķ tâb-ı ruħından gûyiyâ
Berg-i gülde şebnem-i üftâde olmuş âl-reng
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5

İddiǾâ-yı ĥüsn iderken seyr idüp yâri Nažîm
Şermden her dilber-i âzâde olmuş âl-reng

430 (T: 276b, R: 261b, A: 228a) (FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
Ġamzeñ itsün sînemi urduķça yâre çâk çâk
Baġrım olsun şerĥa şerĥa pâre pâre çâk çâk
2

Sûz-ı âhım eylemiş teǿŝîr ķalb-i saħtıña
Âteş-i germiyle olmuş seng-i ħâre çâk çâk

3

Olmamaķ mümkin mi şemşîr-i müjeñle ey perî
Meyl iden diller nihân u âşikâre çâk çâk

4

Dest-i ġamzeñden ħalâś olsa girîbân-ı şekîb
Pençe-i müjgânıñ eyler var mı çâre çâk çâk

5

Sînem üzre yollar itse eşk-i ħûnînim nola
Seyl ider lâ-büd zemîni pâre pâre çâk çâk

6

ǾÂşıķa cây-ı selâmet Ǿaşķ-ı şûr-engîzdir
Mevcden keştî olur çıķsa kenâra çâk çâk

7

Gevher-i nažm-ı Nažîm'i görmesün çeşm-i ĥasûd
ĶıŧǾa-i elmâsı eyler bed-nežâre çâk çâk

431 (T: 276b, R: 261b, A: 228b) (FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün)
1
ǾAķlıñız var ise şarâba viriñ
Źerreyi ñur-ı âfitâba viriñ
2

Çarħı bir âh ile ħarâba viriñ
Âteşi köhne âsiyâba viriñ

3

Girye-i dem-be-demle mestâne
Raħt-ı śabr u şekîbi âba viriñ

4

Bülbüle gûşe-i gülistânı
Künc-i vîrâneyi ġurâba viriñ

5

Naķd-i cânı suǿâl idüp vaślın
O dehenden çıķan cevâba viriñ

6

Ħûn-ı dildir şarâb-ı ġamze-i yâr
Cigerim çâk idüp kebâba viriñ

7

Bâde-i Ǿişveyi mey-i nâzı
O iki çeşm-i nîm-ħâba viriñ
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8

Gül-i śad-berg jâle-dâr ise de
Câm-ı lebrîz-i pür-ĥabâba viriñ

9

Ħâb-ı râĥat olursa mâye-i zehî
Leb-i deryâda mâhtâba viriñ

10

Ġamdan âzâd olan Nažîm-âsâ
Varıñız hep şarâb-ı nâba viriñ

Ĥarfü'l-Lâm
432 (T: 25b, H: 26a, R: 25b, A: 98a)
(MüfteǾilün MefâǾilün MüfteǾilün MefâǾilün)
1
Ey şeh-i Ǿarş-bâr-geh pâdişeh-i sürûş-ħayl
Dergeh-i luŧf u cûduña cümle-i enbiyâ ŧufeyl
2

Mihr-i münîr-i ĥüsnüñüñ lemǾası aħter-i sühâ
Mâh-ı cebîn-i pâkiñiñ pertevi kevkeb-i süheyl

3

Źâtıñı eylemiş Ħudâ pâdişeh-i žafer-şükûh
Râyet-i fetĥiñe seniñ nuśret-i Kirdgâr źeyl

4

Varmaġa ŧarf-ı kûyuña sürmeġe ravżaña yüzüm
Cânda heves derûnda şevķ serde hevâ göñülde meyl

5

Cân ile tâ kim oldı dil baĥr-i ġamıñla âşinâ
Demdir aķıtsa sû-be-sû ħûn-ı dü-çeşmim iki seyl

6

Olsa Ǿaceb mi ümmetiñ sünbüle-çîn-i şefķatiñ
Ħırmen-i cûduña seniñ luŧf u keremdir iki keyl

7

Cân u dil-i Nažîm'den rûĥ-ı revânıña müdâm
Ola śalât ile selâm tâ-be-ĥaşr nehâr ü leyl

433 (T: 54b, R: 50a, A: 46a) (FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
Ey luġât-ı vaśf-ı źâtı ĥayret-efzâ-yı Ǿuķûl
Şerĥ-i taǾrîf-i śıfâŧı Ǿaķl-fersâ-yı fuĥûl
2

Ĥaşre dek ŧayy itmeye peyk-i ħıred bir sâĥasın
Mülk-i vaśfıñ yâ nebî itmez ķabûl-i Ǿarż u ŧûl

3

Şâd-kâm it devlet-i ķurb-ı civârıñla beni
Minnetim dâǿim budur eyle temennâmı ķabûl

4

Âh kim ser-geşte-i tîh-i đalâl itdi dili
Olmadı ĥayfâ nedâmet ġıll-ı pây-ı nefs-i ġûl

5

Ey şefâǾat kânı Ǿafv it vażǾ-ı nâ-hemvârımı
Midĥat-i źâtıñda oldum gerçi güstâħ u fużûl
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6

ŞemǾine cemǾ olsa lâyıķ enbiyâ vü mürselîn
Hem ĥabîb-i Kibriyâsın hem nebîsin hem resûl

7

Cân u dil pervâne-i şemǾ-i cemâliñdir seniñ
Vaķtidir bezm-i viśâle bulsa bâl-efşân vuśûl

8

Eylesem lebbeyk-gûyân KaǾbe-i kûyuñ ŧavâf
Beyt-i maǾmûr-ı ĥarîm-i ravżaña itsem duħûl

9

Âsitânıñda beni müjgân-ı ħûn-âlûd ile
Eyle çârû-keş be-ĥaķķ-ı âl ü evlâd-ı Betûl

10

Ser-firâz eyle bülend it baħtımı iķbâl ile
Görme lâyıķ kim olam pâ-mâl-i her dûn u cehûl

11

Yâ Resûlallâh ķabûl eyle Nažîm'iñ ĥâcetin
Bir gedâ-yı dergehiñdir itme redd ile melûl

434 (T: 55a, R: 50b, A: 45b) (FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün)
1
Ey ser-âmed şeh-i sipâh-ı rusül
Enbiyâ-ħayl ü pâdişâh-ı rusül
2

Çâr-bâliş-nişîn-i śadr-ı kemâl
Mesned-ârâ-yı taħt-gâh-ı rusül

3

Şeh-i kevneyn seyyidü'ŝ-ŝeķaleyn
Bihterîn pîşvâ-yı râh-ı rusül

4

Şâhid-i bezm-gâh-ı ġaybü'l-ġayb
Nâzenîn maĥrem-i ilâh-ı rusül

5

Meded-i ins ü cân ĥabîbullâh
Sened-i enbiyâ penâh-ı rusül

6

Mürşid-i enbiyâ ki dergehidir
MenbaǾ-ı feyż-i ħânķâh-ı rusül

7

Ħâk-pâyı o ķurretü'l-Ǿaynıñ
ǾAnberîn sürme-i sipâh-ı rusül

8

Ķulzüm-i şefķatindedir o şehiñ
Cilve-i şevķ ile şinâh-ı rusül

9

Rûz şeb maŧlaǾ-ı nübüvvetde
Her dü-ruħsârı mihr ü mâh-ı rusül

10

Naħl-ı pür-mîve-i maĥabbetidir
Sidre-i ķâmet-i dü-tâh-ı rusül
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11

Ĥarem-i Ǿizzetinde taǾžîme
Dâǿim amâdedir cibâh-ı rusül

12

Şeref-i ķadr ü câh-ı iclâli
Şeref-efzâ-yı ķadr-i câh-ı rusül

13

Bâb-ı şerǾinde ser-fürû ideli
Hem-ser-i Ǿarşdır külâh-ı rusül

14

ŞemǾ-i ruħsârı nûr-baħş olalı
Oldı pervânesi nigâh-ı rusül

15

Žıll-i Ǿadlindedir Nažîm o şehiñ
Râhat-ı ümmet ü refâh-ı rusül

435 (T: 277a, H: 198a, R: 262a, A: 98a) (FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
Es-selâm ey ħusrev-i evreng-i eyvân-ı rusül
Pâdişâh-ı enbiyâ sulŧân-ı dîvân-ı rusül
2

Es-selâm ey ruħları mişkât-ı bezm-i Kibriyâ
Pertev-i nûr-ı Ħudâ şemǾ-i şebistân-ı rusül

3

Es-selâm ey bârgâh-ı Kibriyâ sende müdâm
Ǿİzzet-i şânı ferâhem-sâz-ı dâmân-ı rusül

4

Es-selâm ey mažhar-ı levlâk şâh-ı enbiyâ
Taħt-gâh-ı lî-maǾallâh üzre sulŧân-ı rusül

5

Es-selâm ey şâhid-i vuślat-serâ-yı ķurb-ı Ĥaķ
Nâzenîn-i Kibriyâ sulŧân-ı ħûbân-ı rusül

6

Es-selâm ey nûr-ı teşrîf-i saǾâdet pertevi
Mâh-ı bedr-i enbiyâ mihr-i dıraħşân-ı rusül

7

Es-selâm ey ders-i ĥikmetde vücûd-ı kâmili
Ħâce-i Ǿilm-i ledün şerĥ-i debistân-ı rusül

8

Es-selâm ey râyet-i Ǿafv-ı şefâǾat sâyesi
Žıll-i râĥat-güster-i farķ-ı dil ü cân-ı rusül

9

Es-selâm ey mîzbân-ı ümmet ü mihmân-nüvâz
Enbiyânıñ serveri ser-ĥalķa-i ħân-ı rusül

10

Es-selâm ey şâfiǾ-i ümmet Nažîm-i Ǿâciziñ
Cürmini Ǿafv it bi-ĥaķķ-ı rütbe-i şân-ı rusül
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436 Ġazel-i dil-keş ber-nehc-i leff ü neşr-i ġayr-i müşevveş169
(T: 277a, H: 198b, R: 262a, A: 228b)
(MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün)
1
Gül ü ġonca semen lâle nihâl ü cû çemen sünbül
Ǿİźâr u fem ħad ü Ǿârıż ķad ü reftâr u ħaŧ kâkül
2

Sirişk ü dil ciger ten ķadd ü nâle dâġ u ħûnâbe
ǾAraķ sâķî kebâb ü bezm ü çeng ü nây u câm ü mül

3

Nigeh ġamze müje ebrû leb ü güftâr u ĥüsn ü dil
Sinân ħançer ħadeng ü yâ şeker ŧûŧî gül ü bülbül

4

Dehen dendân ü zülf ü sîne ħâl ü çeşm ü ħaŧ ruħsâr
Śadef dür mevc deryâ fülfül ü nergis benefşe gül

5

Seĥer şeb şemǾ ü pervâne neşâŧ u ġam Nažîm ü Ǿaşķ
Cebîn ü ŧurre dilber dil viśâl ü hecr ü cüzǿ ü kül

437 (T: 277b, H: 198b, R: 262a, A: 228b)
(MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün)
1
Rengînî-i şafaķla dönüp âfitâba gül
Bezm-i çemende beñzedi câm-ı şârâba gül
2

Bülbül miŝâl-i lâle olur dâġ dâġ-ı reşk
Śaldıķça Ǿaks-i rûyını mirǿât-ı âba gül

3

Ħoy-gerde oldı şerm ile şebnem degil seĥer
Zârî-i Ǿandelîb ile düşmüş ĥicâba gül

4

Gûyâ ki dest-i şâħ-ı nihâl üzre beñzeri
Evrâķ-ı âl ile yazılur bir kitâba gül

5

Bülbüllerin ider mi ħazîn meyl idüp Nažîm
Çîn-i cebîn ile daħi nâz u Ǿitâba gül

438 (T: 277b, H: 198b, R: 262b, A: 228b)
(FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
Hem esîr-i dâm-ı zülf ü ħâl ü ħaddiñdir göñül
Hem yoluñda pây-mâl-i serv-ķaddiñdir göñül

169

2

Ĥâlgâh-ı Ǿaşķda ser-geşte-ĥâl olsa nola
Gûy-ı sîlî-ħorde-i çevgân-ı reddiñdir göñül

3

Pâ-bürehne bir gedâ-yı bî-ser ü sâmân iken
ǾÂşıķ olmaķ ol şeh-i ĥüsne ne ĥaddiñdir göñül

Başlık, T nüshasından alınmıştır.
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4

Seyr-i ĥüsn-i yâre mâniǾ perde-i nežžâredir
Keŝret-i nežžâre-i Ǿuşşâķ seddiñdir göñül

5

Sevdigiñ lâ-büd siyeh-çerde Nažîm-i zâr-veş
Ķays-ı Leylî mübtelâ var ise ceddiñdir göñül

439 (T: 277b, H: 198b, R: 262b, A: 229a)
(FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
Ķabża-i Ǿaşķında bir mihriñ kemânıdır göñül
Meh-veşânıñ reşk-i ŧâķ-ı ebruvânıdır göñül
2

Ġamze-i cellâd-ı ħûbân ħavfden lerzân olur
Bir ħadeng-i tîz-peykânıñ nişânıdır göñül

3

Dîdeden dilden nola śaķlarsa yümn-i Ǿaşķda
Bir ser-âmed nev-cüvânıñ ĥırz-ı cânıdır göñül

4

Her fürûġı tâb u sûz-ı şems-i rüste-ħîzdir
Şöyle bir raħşende mihriñ âsumânıdır göñül

5

Âfet-i Ǿaşķ-ı mecâzîden ĥaķîķat dûrdur
Ŧâǿir-i Ǿaşķ-i ilâhî âşiyânıdır göñül

6

Tîr-i Ǿaşķıyla nola sûrâħ sûrâħ eylese
Bir kemân-ebrû ki meşk-i imtiĥânıdır göñül

7

Anda žann itme siyâhî-i sevdâdır Nažîm
Âhuvân-ı deşt-i ĥüsnüñ sürme-dânıdır göñül

440 (T: 278a, H: 199a, R: 262b, A: 229a)
(FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
Pây-ı nâza hem düşüp ħâk-i niyâz ol ey göñül
Hem yine kuĥl-i niyâz-ı çeşm-i nâz ol ey göñül
2

Evc-i istiġnâyı pür-śît-i cenâĥ-ı himmet it
Ħusrev-i Ǿaşķıñ ķolunda şâh-bâz ol ey göñül

3

Giryeden maĥzûn u mecnûn olma źevķ-i ħandeden
ŞemǾ-i meclis gibi pür-sûz u güdâz ol ey göñül

4

Beste-i fitrâk-i himmet ķıl ķanâǾat śaydını
Vâdî-i deşt-i ġınâda yekke-tâz ol ey göñül

5

Ebr-i nîsân-ı ĥaķîķat Ǿâķıbet sîr-âb ider
Sen hemân gül-ġonca-i bâġ-ı mecâz ol ey göñül

6

Śûret-i maǾnâyı cemǾ eyle Nažîm-i zâr-veş
Gâh Maĥmûd ol nažarda geh Ayâz ol ey göñül
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441(T: 278a, H: 199a, R: 263a, A: 229a)
(MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilâtün)
1
Dem-i müsâǾade-i rûzgâr görmedik ey dil
Miyân-ı lüccede ķaldıķ kenâr görmedik ey dil
2

Ne dest-yârî-i bâd u ne feyż-yâbî-i şebnem
Gül-i ümîd açılur bir bahâr görmedik ey dil

3

Dem-â-dem itmededir çeşm-dûz dest-i peşîmân
Fiġân ki ŧâliǾ-i nâ-sâzı yâr görmedik ey dil

4

ǾAceb mi olmasa çeşm-âşinâ-yı şâhid-i maķśûd
Ki bir dem âyineñi bî-ġubâr görmedik ey dil

5

Nažîm-i zâr gibi ĥayf verd-i gülbün-i kâmı
Seĥâb-ı himmet ile jâle-dâr görmedik ey dil

442 (T: 278a, H: 199a, R: 263a, A: 229a) (MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün)
1
Teǿŝîr-i Ǿaşķ kim ola âteş-fürûz-ı dil
Tebħâle-rîz ider leb-i feryâdı sûz-ı dil
2

Gülbang-i âh çeşmimi itdi güher-niŝâr
Açıldı tünd-bâd ile gûyâ künûz-ı dil

3

Bir iş çıķardı sûzen-i müjgân-ı dil-rübâ
Ħayyâŧ-ı ġamze oldı yine çâk-dûz-ı dil

4

Almaz derûn-ı ĥavśala-i şerĥ tengdir
Gelmez beyâna metn-i metîn-i rumûz-ı dil

5

Ħurşîdi sûħte ide mâhı güdâħte
Bâd-ı semûm-ı âh ile tâb-ı temûz-ı dil

6

Düşmüş sevâd-ı žulmete Ǿaynu'l-ĥayâtdır
Olsa Ǿaceb mi tîre vü târîk rûz-ı dil

7

Olmuş Nažîm pîre-zen-i çarħ çenberi
Dem-serdî-i ħilâfla berdü'l-Ǿacûz-ı dil

443 (T: 278b, H: 199b, R: 263a, A: 229b) (MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün)
1
Âvârelikde pür tek ü pûdur benimle dil
İbrâm u râĥatımda Ǿadûdur benimle dil
2

Ķanlar yutup firâķ-ı lebinde o ġoncanıñ
Ħûn-ı cigerle tâ-be-gelûdur benimle dil

3

Ŧûŧî ben aña ol baña mirǿât-ı pür-śafâ
Peydâ vü maħfî rûy-be-rûdur benimle dil
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4

Bir serv-ķaddi görse aķar śu gibi hemân
İcrâda ĥükm-i ŧabǾını cûdur benimle dil

5

Ben Ǿaşķıyla leb-â-leb o lebrîz-i derd-i Ǿaşķ
Bezm-i cünûnda câm u sebûdur benimle dil

6

Ħûnîn-terâne şuǾle-neġam iki bülbülüz
Gülzâr-ı ġamda zemzeme-gûdur benimle dil

7

Baħt-ı siyâh u ŧâliǾ-i nâ-sâzdan Nažîm
Lebrîz-i şekvedir gile-ħûdur benimle dil

444 (T: 278b, H: 199b, R: 263b, A: 229b)
(MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün)
1
Olsun dü-zülf-i ħam-be-ħamıñ bârgâh-ı dil
Ķıl ŧâķ-ı ebruvânıñı çetr-i siyâh-ı dil
2

ǾAzm eylemişdi zülfüñe menǾ eyledi o ħâl
Bir noķŧa oldı żaǾfını gör sedd-i râh-ı dil

3

Olsa helâk-i ħançer-i ġamzeñ yine saña
Her bir giyâh-ı sebzi ola Ǿöźr-ħâh-ı dil

4

Sînemde śanma dâġ u elifdir derûndan
ǾAks oldı śafĥa-i tenime şekl-i âh-ı dil

5

Târâca virdi Ǿaķlımı ħayl-i cünûn Nažîm
Sulŧân-ı Ǿaşķa mülk olalı taħt-gâh-ı dil

445 (T: 278b, H: 199b, R: 263b, A: 229b)
(MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün)
1
Henûz ĥoķķa-i laǾlindedir nežâre-i dil
ǾAceb mi bûs-ı leb-i dilber olsa çâre-i dil
2

O meclise oluruz âşinâ ki her demde
Şarâbı ħûn-ı cigerdir kebâbı pâre-i dil

3

Sirişk śanma Ǿalevlendi külħan-ı cismim
Döküldi dîdelerimden bile şerâre-i dil

4

O mâh-ı zühre-cebîniñ görürdi ŧalǾatini
MüsâǾid olsa eger ŧâliǾ ü sitâre-i dil

5

Nihânî gûşına girmez mi ol gülüñ bilmem
Bu deñli nâle-i cân-sûz-ı âşikâre-i dil

6

Nola o Yûsuf-ı ĥüsn itse ħâbını taǾbîr
Anıñla bir gice vuślatdır istiħâre-i dil
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7

Nažîm śâĥil-i nažma güherler itdi niŝâr
Ŧaşup döküldi yine baĥr-i bî-kenâre-i dil

446 (T: 279a, H: 200a, R: 263b, A: 230a)
(MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün)
1
Gel ey sirişk-i revân bâġ-ı kûy-ı yâra çekil
Miŝâl-i cûy-ı çemen-zâr vara vara çekil
2

Uyup ŧarîķ-i maĥabbetde Ķays u Ferhâd'a
Gehî feżâya açıl gâh kûhsâra çekil

3

Ħurûş idüp ķo yem-i ĥâdiŝât mevc ursun
Sefîne-vâr düşüp pîş-i rûzgâra çekil

4

Yem-i cünûn-ı dile mevc virdi śarśar-ı Ǿaşķ
Var ey sefîne-i śabr u ħıred kenâra çekil

5

Refîķ-i ķâfile-i ehl-i Ǿaşķ olup ey dil
Miŝâl-i üştür-i ser-mest gir ķaŧâra çekil

6

Hücûm-ı Ǿaşķ ile ey sârbân-ı śabr u şekîb
Yıķıldı kişver-i dil ġayr bir diyâra çekil

7

Sipihre tâb śal ey ebr-i âh-ı âteş-bâr
Olup hevâ-yı maĥabbetle pâre pâre çekil

8

Baķup o Ǿârıż-ı gülgûna ol ħaŧ-ı sebze
Ne lâle-zâra ne seyr-i benefşe-zâra çekil

9

Ġubâr-ı cismiñi ķıl tûtiyâ-yı istiġnâ
Hezâr minnet ile çeşm-i iǾtibâra çekil

10

Olup dü-zülf-i dil-âvîziniñ hevâ-dârı
Kemend-i Ǿaşķ ile manśûr gibi dâra çekil

11

İdüp vücûduñı iŝbât nükte-sencâna
Kemâl-i nâm ile gir keffe-i Ǿayâra çekil

12

Atılma serkeş olup tîr gibi yâbâna
Kemân-miŝâl tevâżuǾla bir ķarâra çekil

13

Śabâ gibi reh-i kûyında ser-ķadem-sâz ol
Nažîm dergeh-i maĥbûb-ı Kird-gâr'a çekil

447 (T: 279b, H: 200b, R: 264a, A: 230a)
(FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
ǾÂrıżıñ ey ġonca-fem bu reng ile gül mi degil
Zülf-i müşgîn târ târıñ śaçlı sünbül mi degil
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2

Şûr-ı bî-hûşı düşürdi naġmesi cân u dile
Sâķiyâ câm-ı lebiñ peymâne-i mül mi degil

3

Râm iden murġ-ı dil-i rem-gerdeyi ârâm iken
Dâne dâne ħâllerle dâm-ı kâkül mi degil

4

Ħoş-nümâ olsa nola feyż-i bahâr-ı Ǿaşķ ile
Sînemiñ her dâġı bir ķatmer ķaranfül mi degil

5

Lehce-i şîrîn ile ŧabǾ-ı ħoş-elĥânıñ Nažîm
Murġ-zâr-ı gülşen-i mînâda bülbül mi degil

448 (T: 279b, H: 200b, R: 264a, A: 230a) (MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün)
1
Mânend-i âh kimse baña hem-nefes degil
Teǿŝîri gibi ol daħi feryâd-res degil
2

Seyl-i sirişke olmasa mâniǾ nola müjem
Ŧûfâna sedd-i râh olacaķ ħâr u ħas degil

3

Olmaz delîl menzile-i ĥâle ķâl ü ķîl
Tevfîķdir bu Ǿarśada rehber ceres degil

4

ǾÂşıķ o kâr-gâhda ŝâbit-ķadem gerek
Zîrâ ki Ǿaşķ śanǾat-ı her bü'l-heves degil

5

Düzd-i nüķûd-ı cân u dil olsa Ǿaceb midir
Ceyb-i nigeh girifte-i dest-i Ǿases degil

6

Sensiz tenimde râĥat-ı cân olmasa nola
Gülsüz hezâr gülşene girmez ķafes degil

7

Şeh-bâz-ı dest-i himmetim ey dil Nažîm-veş
Sîmurġ-ı Ķâf olursa yanımda ceres degil

449 (T: 279b, H: 200b, R: 264b, A: 230b) (MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün)
1
Âşûb dâmıdır ħam-ı gîsû degildir ol
Âfet nihâlidir ķad-i dil-cû degildir ol
2

Düşmüş hirâs-ı pençe-i şâhini ġamzeden
Per-i hümâ-yı fitnedir ebrû degildir ol

3

Žulmetde ķaldı çeşme-i âb-ı ĥayâtdır
Ħaŧŧ-ı siyehle laǾl-i süħan-gû degildir ol

4

Doġmuş meger ki cânib-i maġribden âfitâb
Gird-i ruħında zülf-i semen-bû degildir ol
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5

Dil-dâde olma çeşmine zinhâr ey Nažîm
Bir źerre şîr-i Ǿişvedir âhû degildir ol

450 (T: 280a, H: 200b, R: 264b, A: 230b)
(FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
Vuślatıñ pâyânı hicrân âħir-i hicrân viśâl
Her kemâle bir zevâl ü her zevâle bir kemâl
2

Bir perîye mâǿilem kim gûşe-i çeşmi ider
Her suǿâle bir cevâb ü her cevâba bir suǿâl

3

Beñzemez ol ķadd ü ruħsâra olursa ĥâśılı
Her nihâle bir bahâr u her bahâra bir nihâl

4

Ġurre-i ebrûsına teşbîh olunmaz olsa da
Her hilâle bir sipihr ü her sipihre bir hilâl

5

Ĥüsn-i yâri gûne gûne seyr ider ehl-i nažar
Her ħayâle bir nigâh u her nigâha bir ħayâl

6

Sen hemân bir neşve taĥśîl eyle ey dil bulunur
Her sifâle bir şarâb u her şarâba bir sifâl

7

Pâdişâh olsañ ġam u şâdî muķarrerdir yine
Her melâle bir neşâŧ u her neşâŧa bir melâl

8

Ĥaddiñi bil olma gûyâ bî-maĥal meşhûrdur
Her maķâle bir maķâm u her maķâma bir maķâl

9

Tevǿemândır luŧf u ķahr-ı dehr elbette Nažîm
Her cemâle bir celâl u her celâle bir cemâl

451 (T: 280a, R: 265a, A: 230b) (MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün)
1
Gehî bir ķurś gâhî bir dilim nân ile ħandân ol
Felekde mihr ü mâh-ı nev gibi mümtâz-ı devrân ol
2

Mey-i şâdîniñ encâmı ħumâr-ı ġamdır âħir-kâr
Miŝâl-i şemǾ-i meclis gâh ħandân gâh giryân ol

3

Dür ü yâķûtuñı ey dîde ey dil beźl ü śarf eyle
Sirişk-i terle ħûnâb-ı cigerle baĥr olup kân ol

4

Peyâm-ı rûĥ-baħşıñ mürde-diller eylesün iĥyâ
Mesîĥ-âsâ dem-â-dem cân-ı Ǿâlem Ǿâlem-i cân ol

5

Daħi çâh-ı zeneħdânından âzâd olmadıñ yâriñ
Yüri ey Yûsuf-ı dil ķurtulursañ Mıśr'a sulŧân ol
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6

Perîşândır dil-i mecmûǾumuz bend-i kemendinde
Doķun ey yâr-i zülf-i dilbere dest ü girîbân ol

7

Nažîm ol pençe-i ħurşîde Ǿarż it maşrıķ-ı sîneñ
Miŝâl-i śubĥ-ı śâdıķ çâk-rîz-i ceyb ü dâmân ol

452 (T: 280a, R: 265a, A: 230b, A: 230b)
(FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
Ne Cem ol ne ŧâlib-i câm-ı şarâb-ı bî-ġaş ol
Tek hemân bir neşve taĥśîl eyle de dürdî-keş ol
2

Menzil-i maķśûda aķrânıñdan evvel sen yetiş
Pîş-revlikde miŝâl-i tîr rûy-ı terkeş ol

3

Hem cihânı geşt idüp hem merkeziñ bekle göñül
Gâh Ķays u geh siyeh-ħâne-nişîn Leylî-veş ol

4

Meşrebiñ olsun tevâżuǾ kibr ü naħvetden ĥaźer
Âb-veş meyl eyle ħâke Ǿaks-i bâd u âteş ol

5

Laġziş-i ġaflet ider üftâde-i çâh-ı Ǿadem
Sen gerek Rüstem gibi çâpük-süvâr-ı ebreş ol

6

ǾAyşıñı telħ itmesün dirseñ eger fikr-i vaŧan
Bir muvâfıķ yâr ile var leźźet-i ġurbet-keş ol

7

Merd-i meydân-ı hünerseñ esb-i ŧabǾıñla Nažîm
Yekke-tâzân-ı süħanla semt-i maǾnâda eş ol

453 (T: 280b, R: 265a, A: 231a) (MefǾûlü MefâǾîlü MefâǾîlü FeǾûlün)
1
Mirǿât-ı muśaffâ gibi pâkîze-śıfât ol
Lebrîz-i tecellî olup âyîne-i źât ol
2

Źevķ eyle varup śoĥbetine ehl-i meźâķıñ
Gel bâri nebât olmaz iseñ çûb-ı nebât ol

3

Vaśf eyle ħaŧ-ı sebzini bûs it leb-i laǾlin
Ħıżr'a buluşup hem-ķadeĥ-i âb-ı ĥayât ol

4

Ġonca açılup oldı gül ârâyiş-i bâzâr
Bülbül ķafes içre sen esîr-i neġamât ol

5

Ferzâne geçerseñ ne ķadar naŧǾ-ı cihânda
Saña bir oyun oynaya bu çarħ ki mât ol

6

Dildârı görüp laǾlini vaśf eyle Nažîmâ
Mirǿâta baķup ŧûŧî-i şîrîn-kelimât ol
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454 (T: 280b, R: 265b, A: 231a) (MefǾûlü MefâǾîlü MefâǾîlü FeǾûlün)
1
Ķadrim ola Ǿâlî dir iseñ pest-nişîn ol
Engüştere şâyân olan engüşt-i pesîn ol
2

Hemvâre olup tîġ-ı ĥamiyyet-keş-i aĥbâb
Mânend-i siper düşmene pür-çîn-i cebîn ol

3

Yeksân nažar it mertebe-i evc ü ĥażîże
Ne Ǿizzet ile şâd ne źilletle ĥazîn ol

4

Âsûdeligi şemǾ ile fânûsdan ögren
Merdâne seriñ ħırķaya çek ġamdan emîn ol

5

Pîş-i nažar-ı Ǿârif-i dânâda sebük-rûĥ
Nâdâna velî kûh-ı girân gibi metîn ol

6

Elbetde olur zîr-i zemîn cây-ı ķarârıñ
İsterseñ eger pâdişeh-i rûy-ı zemîn ol

7

Bir ĥüsne nigâh eyle ki miŝli ola nâdir
Ey çeşm-i dil ey dîde-i cân nâdire-bîn ol

8

Hicrânıñ olur buǾdı sebeb ķurb-ı viśâle
Yâre ne ķadar dûr iseñ o deñli yaķîn ol

9

Âmîħte ķıl śûret ü maǾnâyı Nažîm
Ehl-i hüner itdikçe nažar naķş-ı nigîn ol

455 (T: 281a, R: 265b, A: 231a) (FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
Zûr-ı śahbâya baśılma destiñe peymâne al
Âline aldanma zinhâr ayaġın merdâne al
2

Şeşder-i ġurbetde ey dil nâ-güşâdı tâ-be-key
Zûr-ı zâr-ı kâmrânıyla ķapu aç ħâne al

3

Eyle sencîde terâzû-yı nažarda her birin
Ŧartılurlarsa saña Yûsuf-veşân mîzâna al

4

Her girih zülfüñde olsun bend-i zencîr-i cünûn
Bezm-i meyde bir nigehle biñ dil-i dîvâne al

5

İltifât-ı nâzıña şâyeste itmezseñ daħi
Bir selâmım raĥm idüp ey ġamze-i cânâne al

6

Âşinâ olduñ raķîbe sırrıñı fâş eyledi
Kim didi cânâ saña var ħâneñe bîgâne al
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7

Nâz u istiġnâsını neyler görürseñ Ǿâķıbet
Destiñe bir gün hele âyîne ile şâne al

8

Tîġ-ber-kef kec-küleh dâmânı naħvet-der-miyân
Ceyb-i śabr-ı Ǿâşıķ-ı zârı yeter mestâne al

9

Ol tezerv-i ħoş-ħırâm-ı nâzı râm eyle Nažîm
Dâm-ı efsûndur ele bir sübĥa-i śad-dâne al

456 (T: 281a, R: 266a, A: 231b) (MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün)
1
Bî-ķayd o dil ki kâkülüñe mübtelâ degil
Râĥat o ser ki sâye-nişîn-i hümâ degil
2

Ser-pençe-i ġamıñla dem olmaz ki Ǿâşıķıñ
Dâmân u ceybi birbirine âşinâ degil

3

Bu ĥüsn-i Yûsuf ile ķuluñ olmayan seniñ
Mâlik olursa Mıśr'a yanımda gedâ degil

4

Döndürdi keh-rübâya ġamıñ rûy-ı zerdimi
Sen mâǿil olmasañ nola âhen-rübâ degil

5

Seylâb-ı dîde çoķ śu götürse daħi nola
Cânâ sirişk-i ter dükenür mâcerâ degil

6

Âh-ı derûnum almayasıñ bir nefes mi var
Gelseñ Ǿaceb mi sîneme bâd-ı hevâ degil

7

Teǿŝîr idince âteş-i âh-ı derûn-güdâz
Ne cân ķalur Nažîm ne dil mâsivâ degil

457 (T: 281b, R: 266a, A: 231b) (MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün)
1
Ķıyâs u Ǿaķl ile olmaz iĥâŧa Ǿâlem-i dil
Ki śıġmaz iken iki cihâna sevâd-ı aǾžam-ı dil
2

Nesîm-i şevķ ile cûş u ħurûş idüp yem-i dil
Kemîne ķaŧre iken lücce-rîz olur nem-i dil

3

Olursa bâdesi bî-derd-i minnet-i sâķî
Olur maķâl-i şikeste piyâle-i Cem-i dil

4

Ħayâl-i laǾli ile dâġ-ı derdidir yâriñ
Hemîşe hem-dem-i dîde hemîşe maĥrem-i dil

5

Figâr-ı ġamzesidir bir kemân-keş-i nâzıñ
Ki zaħm-ı tîri olur ħande-rîz-i merhem-i dil
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6

Cihânı seyle virir Ǿâlemi yaķup kül ider
Sirişk-i dem-be-dem ü nâle-i dem-â-dem-i dil

7

Śıġar varaķçe-i teng-i derûna śıġmaz iken
Ķonsa śafĥa-i eyyâma noķŧa-i ġam-ı dil

8

Bu ittiĥâd u bu yek-rengî-i maĥabbetle
ǾAceb mi merdümek-i dîde olsa tevǿem-i dil

9

Ķucaķlamış Ĥacerü'l-esved-i süveydâsın
Siyâh kisve ile KaǾbe-i Mükerrem-i dil

10

Yazıldı nâme şeh-i Ǿaşķa ey Nažîm nola
İderse mühr-i Süleymân'a ŧaǾne ħâtem-i dil

458 (T: 281b, R: 266b, A: 231b) (MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün)
1
Yoluñda pây-mâl oldum gel ey serv-i revânım gel
Ġam-ı hecriñle lâl oldum gel ey şîrîn-zebânım gel
2

Gözüm peymâne-i Ǿaşķıñ göñül meyħâne-i Ǿaşķıñ
Tenim vîrâne-i Ǿaşķıñ gel ey genc-i nihânım gel

3

Tenim zerd ü nizâr itdiñ dil-i zârım figâr itdiñ
Raķîbi iħtiyâr itdiñ gel ey tâze-cüvânım gel

4

Açılma ġayre esrârı unutma Ǿahd ü iķrârı
Baña güldürme aġyârı gel ey ġonca-dehânım gel

5

Hezâr olsun mı gülşensiz revâ mı śoĥbetiñ sensiz
Ķarârım ķalmadı sensiz gel ey ârâm-ı cânım gel

6

Görüp ĥâlim suǿâl eyle sezâ-vâr-ı viśâl eyle
Yine Ǿarż-ı cemâl eyle gel ey şûħ-ı cihânım gel

7

Nažîm-i zâr u nâlânım perîşânım perîşânım
Nişân-ı tîr-i hicrânım gel ey ebrû-kemânım gel

Ĥarfü'l-Mîm
459 (T: 26a, H: 26b, R: 26a, A: 98b)
(MefǾûlü MefâǾîlü MefâǾîlü FeǾûlün)
1
Ey ķâfile-sâlâr-ı ümem server-i Ǿâlem
Maĥbûb-ı Ħudâ faħr-i cihân mefħar-i Ǿâlem
2

Mirǿât-ı dile śayķal-i mihriñle cilâ vir
Ey şâh-ı kerem-kâr u gedâ-perver-i Ǿâlem

3

Şâhenşeh-i evreng-i nübüvvet şeh-i kevneyn
Sulŧân-ı rusül ĥażret-i peyġamber-i Ǿâlem
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4

Münķâd seniñ emriñe ser-cümle ħalâyıķ
Maĥkûm seniñ ĥükmüñe ser-tâ-ser-i Ǿâlem

5

Evreng-ŧırâz-ı dü-serâ Aĥmed-i muħtâr
Dâdâr-ı cihân-dâr u cihân-dâver-i Ǿâlem

6

Eczâsı eger olmasa memhûr-ı ķabûlüñ
Şîrâze-pezîr olmaz idi defter-i Ǿâlem

7

Bîçâre Nažîm'iñ de işi luŧfuña ķaldı
Ey ħüsrev-i zî-şân kerem-güster-i Ǿâlem

460 (T: 282a, H: 201a, R: 266b, A: 98b)
(FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
Yâ Resûlallâh ġulâm-ı kemterîniñdir Nažîm
Bende-i fermân-beriñ Ǿabd-i kemîniñdir Nažîm
2

Sûz u tâb-ı iştiyâķıñ cânına kâr eyledi
Ħasret-i mihr-i ruħûñ mâh-ı cebîniñdir Nažîm

3

Mühr mihriñ ħâŧır-ı satħın nola mûm eylese
Ey nebîler ħâtemi zîr-i nigîniñdir Nažîm

4

NaǾtıñı gülzâr-ı kûyuñda ser-âġâz eylesün
Bir nevâ-keş bülbül-i zâr u ħazîniñdir Nažîm

5

Miĥnet-i hicrân ile maĥzûn u nâ-şâd olmasun
Ârzû-mend-i viśâl-i nâzenîniñdir Nažîm

6

Nefħa-rîz olsa nola ceyb ü bâġ-ı cânına
ǾIŧr-cû-yı gîsuvân-ı Ǿanberîniñdir Nažîm

7

İtmese maĥśûl-i kevneyne Ǿaceb mi iltifât
Ħırmen-i cûduñ gedâsı ħûşe-çîniñdir Nažîm

8

Cebhe-sây-ı âsitân-ı çâr-yâr-ı bâ-śafâ
Ħâk-i pây-ı âl ü aśĥâb-ı güzîniñdir Nažîm

9

ĶaŧǾ-ı peyvend-i temennâ eylemişdir ġayrden
Bir ġarîb ü bî-kes-i tenhâ-nişîniñdir Nažîm

10

Ĥalķa-i der gibi çeşm-i intižârı yoldadır
Ĥalķa-der-gûş-ı der-i devlet-mekîniñdir Nažîm

11

Midĥatiñde sözleri oldı zebân-bend-i ĥasûd
ŞâǾir-i efsûnuñ ü siĥr-âferîniñdir Nažîm
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12

Bir zamân ola diyem müjgânımı çârub idüp
Ħâk-rûb-ı ravża-i cennet-zemîniñdir Nažîm

13

Her ne deñli Ǿâciz ü nâ-çâr iseñ de ġam degil
Ol kerem kâñı žahîriñdir muǾîniñdir Nažîm

14

Ħâbda bu mıśraǾı bir ehl-i dil gûş eylemiş
Yâ Resûlallâh ġulâm-ı kemterîniñdir Nažîm

461 (T: 282a, H: 201b, R: 267a, A: 232a)
(FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
Nâle itmezdim mey-i Ǿaşķıñla pür-cûş olmasam
Keşf-i esrâr eylemezdim mest-i medhûş olmasam
2

Zülfüñe dil-beste oldum seyr idüp ruħsârıñı
Ceźbe-i dîdârı bilmezdim saña dûş olmasam

3

Çâk çâk olmazdı sînem tîġ-ı hecriñle müdâm
Gül gibi ĥarf-i viśâle cümleten gûş olmasam

4

Eylemezdi ķâmetim ħam-geşte devr-i rûzgâr
Hâle-veş ol mâh-ŧalǾatle hem-âġûş olmasam

5

Târ-ı cismim nâle-senc itmezdi mıżrâb-ı cünûn
Dem-be-dem ŧanbûr-veş zencîr-ber-dûş olmasam

6

Aġlamazdım telħî-i śahbâ-yı hecr-i yârdan
ǾÂķıbet mest-i mey-i câm-ı ferâmûş olmasam

7

Ŧûŧî-i ŧabǾım iderdi şekker-efşânlıķ Nažîm
İnkisâr-ı ķalb-i maĥzûn ile ħâmûş olmasam

462 (T: 282b, H: 201b, R: 267a, A: 232a)
(FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
Eylerim ruħsâre-i yâra nigâh-ı dem-be-dem
Her nigâh-ı dem-be-demde itsem âh-ı dem-be-dem
2

ǾAnberîn-ħâl-i ruħ-ı baĥr-i tecellî-mevc olur
Eyleyen çün merdüm-i dîde şinâh-ı dem-be-dem

3

ǾÂşıķa geh deşt ü geh küh-sârda ĥükm itdirir
Görmedim Ǿaşķ u maĥabbet gibi câh-ı dem-be-dem

4

Almadıķ bir bûsesin oldı ħaŧ-âver dil-rübâ
Gül bitürmez âh o gülşende giyâh-ı dem-be-dem

5

Ħaŧŧ-ı ruħsârın görüp mirǿât-ı çarħı eylerim
Jeng-i mâtem-beste-i dûd-ı siyâh-ı dem-be-dem
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6

ǾAzm-i çîn-i zülf idüp gezdiñ diyâr-ı ġurbeti
Ey göñül bir Ǿömrdür tâ key bu râh-ı dem-be-dem

7

Âh kim mest-i mey-i şühûd-ı ħaŧâyım ey Nažîm
Cürm-i pey-der-pey işim kârım günâh-ı dem-be-dem

463 (T: 282b, H: 201b, R: 267a, A: 232a)
(MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün)
1
Lebinde ħaŧŧ-ı muǾanber midir nedir bilmem
Sevâd-ı sûre-i Kevŝer midir nedir bilmem
2

O mest-i bâde-i nâzıñ ġubâr-ı ħaŧŧ-ı lebi
Ħaŧ-ı kitâbe-i sâġar mıdır nedir bilmem

3

Ķıyâm-ı ķâmeti ŧûbâ mıdır o ħûr-veşiñ
Bihişt-i nâza śanevber midir nedir bilmem

4

Şikenc-i ŧurre midir ol cebîn-i pâk üzre
Ħusûf-i mâh-ı münevver midir nedir bilmem

5

Degil ħaŧ u ruħı nevrûz-ı ĥüsn-i behcetdir
Śabâĥ u şâm berâber midir nedir bilmem

6

Gören ĥayât bulur levĥ-i pâk-i ruħsârıñ
O şûĥ rûĥ-ı muśavver midir nedir bilmem

7

Dizilmede śaf-ı Ǿuşşâķ kûy-ı cânâna
Feżâ-yı Ǿâlem-i maĥşer midir nedir bilmem

8

Tenimde żaǾf ile hep üstüħânlarım śayılur
Śaĥîfe-i ġama mısŧar mıdır nedir bilmem

9

Süħanda siĥr iderek buldı rütbe-i iǾcâz
Bu fen Nažîm'e musaħħar mıdır nedir bilmem

464 (T: 283a, H: 202a, R: 267b, A: 232b)
(MefǾûlü MefâǾîlü MefâǾîlü FeǾûlün)
1
Ölsem de Ǿitâb-ı nigehiñden gile bilmem
Ben yoluña cân virmegi de nâfile bilmem
2

Gitdikçe bedîd olsa Ǿaceb mi reh-i Ǿaşķıñ
Ser-geşte-i deşt-i ġamıñam râĥile bilmem

3

Vâdî-i beyâbân-ı cünûn pey-siperimdir
Sevdâ-yı ser-i zülfüñ ile silsile bilmem

4

Şeb-tâ-be-seĥer bâdiye-i Ǿâlem-i Ǿaşķıñ
Ben bî-ser ü pâ ŧayy iderim âb ile bilmem
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5

Śaĥrâ-yı maĥabbetde Nažîmâ nice demdir
Tenhâ-rev-i Ǿaşķam ceres-i ķâfile bilmem

465 (T: 283a, H: 202a, R: 267b, A: 232b)
(MefǾûlü MefâǾîlü MefâǾîlü FeǾûlün)
1
Ölsem daħi baħt-ı siyehimden gile itmem
Baħtım degil evżâǾ-ı felekden bile itmem
2

Ol ħâce-i müstaġnî-i Ǿaşķam ki dem-i Ǿazm
Mihr ü meh olursa ceres-i ķâfile itmem

3

Sevdâ-yı ser-i zülfüñ ile ŧurre-i ĥûrı
Pây-ı dil-i dîvânem içün silsile itmem

4

Ey şâh-ı ĥüsn kuĥl-i dü-çeşm-i dil ü cândır
Ben ħıdmet-i ħâk-i deriñi nâfile itmem

5

Her kârım idüp Ħâlıķ'a tefvîż Nažîmâ
Pây-ı ŧalebim cilve-geh-i âbile itmem

466 (T: 283a, H: 202a, R: 267b, A: 232b)
(FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
Ĥarf-i düşnâma açıldın ol leb-i gül-fâm fem
Eyledi lebrîz çeşmim eşk-i ĥasret-nâm nem
2

ǾAşķ bir vaĥşî-ġazâli göñlüme râm itdi kim
Bîm-i çeşminden ķabûl eyler dil-i ârâm rem

3

Dîde-i terde dükenmez mâcerâ-yı ħûn-ı dil
İntižâr-ı yâr ile cârî ola mâdâm dem

4

Źevķ-i vaśl u miĥnet-i hicrânla eksilmedi
Olmasun efzûn ġamıñ ey Ǿâşıķ-ı nâ-kâm kem

5

Baśmamışdı bezm-i devrâna ayaķ mestâne ġam
Sâķî-i Ǿaşķıñ elinden nûş iderken câm Cem

6

Bir güher şevķi śadef-veş ķalbimi çâk itdi kim
Fürķatinde olsa demdir dîde-i eyyâm yem

7

Şâhid-i güftârıña maħśûśdur el-ĥaķ Nažîm
Ĥüsn-i taǾbîr ü nezâket şîve-i ibhâm hem

467 (T: 283b, H: 202b, R: 268a, A: 233a)
(MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün)
1
Derûn-ı sînede kim Ǿaşķ dâġıdır dâġım
Maķâm-ı mihr ü maĥabbet çerâġıdır dâġım
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2

ǾAceb mi itse çerâġ żiyâfeti sûzân
Şeh-i maĥabbetiñ evvel ķonaġıdır dâġım

3

Dem-â-dem olmada ħûn-ı cigerle mâl-â-mâl
Elinde sâķî-i Ǿaşķıñ ayaġıdır dâġım

4

Ŧırâz-ı efser-i sulŧân-ı Ǿaşķ olursa nola
Gül-i şüküfte-i bî-ħâr baġıdır dâġım

5

Göñül Nažîm ŧarîķ-i mecâzda ne ķadar
Siyâh-kâr olsa da yüzi aġıdır dâġım

468 (T: 283b, H: 202b, R: 268a, A: 233a)
(MefǾûlü MefâǾîlün MefǾûlü MefâǾîlün)
1
Dîdem ruħuñı gözler gözler ruħuñı dîdem
Ķıblem olalı ķaşıñ ķaşıñ olalı ķıblem
2

Cennet gibidir rûyuñ rûyuñ gibidir cennet
Âdem doyamaz saña saña doyamaz âdem

3

Ġamzeñ cigerim deldi deldi cigerim ġamzeñ
Bilmem nic'olur ĥâlim ĥâlim nic'olur bilmem

4

Vuślat bileli hecriñ hecriñ bileli vuślat
Mâtem görinür şâdî şâdî görinür mâtem

5

Zaħmım göricek cânâ cânâ göricek zaħmım
Merhem ķoyasıñ bir gün bir gün ķoyasıñ merhem

6

Sende nažarı dâǿim dâǿim nažarı sende
ǾÂlem yüzüñe meftûn meftûn yüzüne Ǿâlem

7

Olsun ķo Nažîm ey gül ey gül ķo Nažîm olsun
Her dem gülüñe bülbül bülbül gülüñe her dem

469 (T: 284a, H: 203a, R: 268b, A: 233a)
(MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün)
1
Añup hecr ü viśâli mest ü ĥayrân aġlasam gülsem
O ĥâletle miŝâl-i şemǾ-i sûzân aġlasam gülsem
2

Yine bir Leylî-i ĥüsn aldı Ǿaķlım oldum âvâre
Nola Mecnûn gibi zencîr-cünbân aġlasam gülsem

3

Serimde neşve-i mey meclisimde olsa cânânım
Lebin emsem baķup ruħsârına ķan aġlasam gülsem

4

Şarâb-ı laǾli źevķiyle ġubâr-ı ħaŧŧı şevķiyle
Beni sermest ü ĥayrân itse cânân aġlasam gülsem
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5

Ŧarab-gâh-ı cihân-ı bî-beķâda şemǾ-i bezm-âsâ
Benimçün olsa bir giryân u ħandân aġlasam gülsem

6

Bu gülzâr-ı ġam u şâdîde birdir girye vü ħande
Olur hep nergis ü gül gibi yeksân aġlasam gülsem

7

Bu meclisde Nažîm-i zâr-veş çoķ aġladım güldüm
Nola olsa zemîn-i nažmım el-ân aġlasam gülsem

470 (T: 284a, H: 203a, R: 268b, A: 233a)
(MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün)
1
Raĥm itmez eşk-i âlime ol žâlim aġlasam
Bir şâh-ı ĥüsn olsa baña ĥâlim aġlasam
2

Ol murġ-ı zâr-ı gülşen-i Ǿaşķam ki dem-be-dem
Rûd-ı maĥabbet ola per ü bâlim aġlasam

3

Ol bülbülüm ki renciş-i ħâr-ı firâķla
Şerminden alınur o gül-i âlim aġlasam

4

Ol mihre Ǿâşıķam ki olur vaķt-i nažrada
Ġarķ-âb-ı eşk-i germ meh ü sâlim aġlasam

5

Çeşmimdedir ħayâl-i ħaŧ-ı laǾli ey Nažîm
Ħavfım bu maĥv olur ħaŧ-ı aǾmâlim aġlasam

471 (T: 284a, H: 203a, R: 268b, A: 233b)
(MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün)
1
Dâġ-ı cünûn piyâle yeter Ǿişret istesem
Bezmimde Ķays hem-dem olur śoĥbet istesem
2

Çevgân-ı gîsuvânıña ey şeh-süvâr-ı nâz
Gûy-ı dilim rübûde olur râĥat istesem

3

Kemter gedâ-yı kûyuñ olurdum seniñ eger
Ey pâdişâh-ı ĥüsn ü bahâ devlet istesem

4

Ben źevķ-yâb-ı leźźet-i tîġ-ı helâkiñem
Ġamzeñ ŧabîb olurdı baña sıĥĥat istesem

5

Zehr-âb olur elimde ķadeĥ Ǿişret istesem
Devrân kebâb ider cigerim niǾmet istesem

6

Ol Ķays-ı cilve-gâh-ı cünûnam ki dem-be-dem
Vaĥşet nedîm-i bezmim olur ülfet istesem

7

Ħurşîd-veş sipihr beni bî-ķarâr ider
Devr-i felekde zerre ķadar reǿfet istesem
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8

Bir câm-ı feyż-baħş ile irşâd ider Nažîm
Pîr-i muġândan ister idim himmet istesem

472 (T: 284b, R: 269a, A: 233b) (MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün)
1
Zehr-âb olur elimde ķadeĥ Ǿişret istesem
Devrân kebâb ide cigerim niǾmet istesem
2

Ol Ķays-ı cilve-gâh-ı cünûnam ki dem-be-dem
Vaĥşet nedîm-i bezmim olur ülfet istesem

3

Ħurşîd-veş sipihr beni bî-ķarâr ider
Devr-i felekde źerre ķadar rifǾat istesem

4

Bu ıżŧırâbla nice âsûde-ĥâl olam
Sîm-âbı dâġ-dâr iderim râĥat istesem

5

Biñ kerre çarħ şîşe-i ķalbim şikest ider
Âzâde-ħâŧır olmaġa bir sâǾat istesem

6

Eyler felek o deñli perâkende ħâŧırım
Bir laĥža rûzgârda cemǾiyyet istesem

7

Mümkin midir cihânda baña kâm-ı dil-i Nažîm
Peyġûle-gîr-i hecr olurum vuślat istesem

473 (T: 284b, H: 203b, R: 269a, A: 233b)
(MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün)
1
Olursa Ǿâşıķa ol mest-i nâz nâ-maĥrem
Niyâza nâz ola nâz-ı niyâz nâ-maĥrem
2

Nühüfte ķalsa nola olmuş ol şeh-i ĥüsnüñ
Ĥarîm-i sırr-ı dehânınla râz nâ-maĥrem

3

O evc-gâhda pervâz ider kebûter-i dil
Ki ola ġamze gibi şâhbâz nâ-maĥrem

4

Siyeh midâd ile levĥ-i beyâżdır olmaz
Ruħ-ı ĥaķîķate ħâl-i mecâz nâ-maĥrem

5

Nažîm-i zâr ile germ-ülfet olsa Ǿaşķ nola
Olur mı Ǿâşıķa sûz u güdâz nâ-maĥrem

474 (T: 284b, H: 203b, R: 269a, A: 233b)
(MefǾûlü MefâǾîlü MefâǾîlü FeǾûlün)
1
Gülşenle seniñ ġonca lebiñ yâda getürdüm
Bülbül gibi hep gülleri feryâda getürdüm
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2

Ħûnâbe-i derdiñle idüp ķalbimi lebrîz
Bezm-i ġamıñda şîşede śahbâda getürdüm

3

ǾAşķ ehline meclisde añup laǾliñi sâķî
Her devrde bir neşve virir bâde getürdüm

4

Bir âhen-i serd idi göñül Ǿaşķıña düşdi
Nerm itmek içün kûre-i ĥaddâda getürdüm

5

Tâ ehl-i dile rûşen ola şâhid-i maǾnâ
Bu nažmı Nažîm âyîne-veş sâde getürdüm

475 (T: 285a, H: 203b, R: 269b, A: 234a)
(MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün)
1
Ne dem ki nâžır-ı ruħsâre-i ĥabîb olurum
Dü-dîdeme dem-i nežžârede raķîb olurum
2

Muķîm-i kûyı iken âşinâlıķ itmez o yâr
Ġarîbdir vaŧanımla bile ġarîb olurum

3

Çekerse ceźbe-i Ǿaşķ u maĥabbet-i cânân
BaǾîd isem ne ķadar ol ķadar ķarîb olurum

4

Miŝâl-i vaǾde-i kemmûn iken viśâli dirîġ
Yine firîfte-i yâr-i dil-firîb olurum

5

Eliñ ayaġına dirler gelür naśîbini velî
Ben ayaġım ile cûyende-i naśîb olurum

6

Vücûdı sâlim olup itmesün Ħudâ muĥtâc
Eger ki Ħıżr u Mesîĥâ dise ŧabîb olurum

7

Ŝenâ-yı ġayrı da bî-tâb iken o pâdişehiñ
Beyân-ı vaśf-ı śıfâtında bî-şekîb olurum

8

Nažîm Ħân Selîm'iñ ĥayâtım olduķça
Hezâr-gülşen-i vaśfıyla Ǿandelîb olurum

476 (T: 285a, H: 204a, R: 269b, A: 234a)
(FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün)
1
Zaħm uran cân u dile ġamzeleridir diyemem
Yâre aĥvâlimi taķrîre yeridir diyemem
2

Göreli dâǿire-i ħaŧŧ ile mâh-ı ĥüsnün
Beni dîvâne iden âh o perîdir diyemem

3

Ħaŧŧ ile Ǿazlini ol vâlî-i şehr-i ĥüsnüñ
Dil-i şeydâya muśîbet ħaberidir diyemem
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4

Dil seyâĥat ideyim ķalmadı śabrım dir imiş
Gören ol ĥüsn ü cemâli seferîdir diyemem

5

Tîrine o kemîn-âmâc o kemân-ebrûnuñ
Sînesini nâvek-i Ǿaşķa siperidir diyemem

6

Der-kemîn olmuş iken düzd-i nesîm ol gîsû
Kârvân-ı dil ü cân reh-güźeridir diyemem

7

Derd-i Ǿaşķında Nažîm ol şeh-i mülk-i ĥüsnüñ
Terk-i ser itse de Ǿâşıķ hüneridir diyemem

477 (T: 285b, H: 204a, R: 269b, A: 234a)
(MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün)
1
Ķurbân-ı tîġ-ı ġamze-i bî-vehm ü pâkiñem
Ey pâdişâh-ı mülk-i melâĥat helâkiñem
2

Âşüfte-ĥâl-i zülfüñ perîşânıñam seniñ
Tîġ-ı sitemle şâne gibi çâk çâkiñem

3

Pinhân derûn-ı sînede taśvîr-i ŧalǾatiñ
Mirǿât-ı ĥüsn ü âyîne-i vech-i pâkiñem

4

Baş üzre yer idem dem ola rûzgârda
Ferş-i ĥarîm-i Ǿaşķıña güsterde ħâkiñem

5

Ey cân ŧabîbi merhem-i vaślıñla śar meded
Ben de Nažîm-i zâr gibi zaħm-nâkiñem

478 (T: 285b, H: 204b, R: 270a, A: 234a)
(MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün)
1
Gitdi şekîb Ǿaşķ o ķadar itdi kâr kim
Geçdi göñül o mertebe tâ oldı zâr kim
2

Ħıżr olsa rehberi kişiniñ güm-sürâġ olur
Derbend-i derd-i Ǿaşķ o ķadar teng ü târ kim

3

Dursun raķîb-i çarħ-ı sitem-kâra ķarşu ķor
Bir nâtüvân-ı Ǿaşķına yâr ola yâr kim

4

Derd-i derûn-ı Ķays'ı baña eyleme ķıyâs
Çıķmışdı nâmı Ǿaşķ ile ol deñli var kim

5

ǾÂşıķ Nažîm seng-i melâmetden aġlamaz
Ola şikest şîşe-i nâmûs u Ǿâr kim

654 • Mustafa Sefa Çakır

479 (T: 285b, H: 204b, R: 270a, A: 234b)
(FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün)
1
Ķaldı cân ü dilimiz kâkül-i cânânda bizim
Ġam degil kâkül-i cânân da dil ü cân da bizim
2

Nola yaķsaķ ġam-ı Ǿaşķıñla ser ü sînede dâġ
Ser bizim sîne bizim dâġ-ı fürûzân da bizim

3

Ħaŧ u ħâliñle ser-i zülfüñe dil-besteleriz
Ħaŧ bizim ħâle bizim zülf-i perîşân da bizim

4

Ħûn-ı dîde ķo dökülsün lebiñ itdikçe ħayâl
Mey bizim câm bizim sâķî-i devrân da bizim

5

Biliriz ġamzeñi ħûnâb-ı cigerle dilde
Gûşe-i tekye bizim süfre de mihmân da bizim

6

Düşdi fikr-i lebiñe dil göreli ruħsârıñ
Gül de bülbül de bizim bezm-i gülistân da bizim

7

Vech-i pâkiñde görüp zülfüñi dil virdi Nažîm
ǾArśa-i Ǿaşķ bizim ŧûp da çevgân da bizim

480 (T: 286a, H: 204b, R: 270a, A: 234b)
(FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün)
1
O perîniñ ħaŧ-ı nev-ħîz-i Ǿiźârın görelim
Tâzelensün çemen-i ĥüsni bahârın görelim
2

Düşürür pâyına ħûbânı o ķadar bâlâ
Ellerinden ne gelür serv ü çenârın görelim

3

Olsun ezhâr-ı çemen-zâra hevâ jâle-niŝâr
Gülleriñ laǾl-i leb-i âbile-dârın görelim

4

Nev-bahâr oldı yine Ǿâlem-i âb eyleyelim
Devr-i güldür vara cûy-ı kenârın görelim

5

Eylesün dâǿire-i gülşeni pür-śavt ü nevâ
Gûş ider mi gül-i ter bülbül-i zârın görelim

6

Geh baķup ħaŧŧına geh ŧurresine dildârıñ
Çemeni seyr idelim zülf-i nigârıñ görelim

7

Vaśf-ı gülşende Nažîm'iñ yine śad-ĥâletle
Tâze ŧarĥ-ı ķalem-i nâdire-kârın görelim
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481 (T: 286a, H: 205a, R: 270b, A: 234b)
(FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün)
1
ǾÎd-i vuślatda nola olsa diliñ kârı tamâm
Yâr ŧutdurdı aña rûze-i dîdârı tamâm
2

Ser-i bâzâr-ı maĥabbetle o sûdâ-ger-i nâz
Baña śaydırdı yine naķd-i dil-i zârı tamâm

3

Bildi çeşm-i siyehiñ râz-ı derûnum cânâ
Bir nažarda oķudı Maĥzen-i Esrâr'ı tamâm

4

Mest-i nâzıñ bu şeker-ħâb yeter naķl ideyim
Diñle efsâne-i ĥâl-i dilimi bâri tamâm

5

Şöhret-i nuŧķ-ı Nažîm olsa nola Ǿâlem-gîr
Gün gibi dutdı cihân mülkini âŝârı tamâm

482 (T: 286a, H: 205a, R: 270b, A: 234b)
(FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün)
1
Śâfdır gerd-i kederden dil-i bî-kîne-i câm
Nice İskender'e âyîne idi sîne-i câm
2

Dem-be-dem beźl-i güher itmede rûĥ-ı Cem içün
Vefķdir açılalı Ǿâleme gencîne-i câm

3

Nice Cemşîd bulup farķına tâc itmişdir
Ser-i Cem'den düşeli efser-i dîrîne-i câm

4

Ehl-i dil vaśf-ı lebin itse nola sâķîniñ
Âdemi ŧûŧî-i gûyâ ider âyîne-i Câm

5

Varını virse nola rind-i tehî-deste Nažîm
Eksilür ħarc ile žann eyleme naķdîne-i câm

483 (T: 286b, H: 205a, R: 270b, A: 235a)
(MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün)
1
Yıķıldı Ǿaşķ ile âbâd gördügüñ göñlüm
Ġubârı ķalmadı bünyâd gördügüñ göñlüm
2

Śadâ-yı perr-i meges şekve-şâz ider şimdi
Fiġân u nâleye muǾtâd gördügüñ göñlüm

3

Ne deyre ħayr ider oldı ne ħân-ķâha henüz
Nedîm-i meclis-i zühhâd gördügüñ göñlüm

4

Kemend-i Ǿaşķına bir şeh-süvârıñ oldı şikâr
Bu deşt-gâhda śayyâd gördügüñ göñlüm
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5

Henüz o mürşid-i ĥüsnüñ mürîd-i kemteridir
Ŧarîķ-i Ǿaşķla irşâd gördügüñ göñlüm

6

Cemâli mektebine oldı bir bütüñ şâkird
Fünûn-ı Ǿaşķla üstâd gördügüñ göñlüm

7

Yolında bir şeh-i ĥüsnüñ Nažîm-i zâr gibi
Ķul oldı başına âzâd gördügüñ göñlüm

484 (T: 286b, H: 205b, R: 271a, A: 235a)
(MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün)
1
Yeter ħayâl-i ħaŧı zülf-i yâri neyleyeyim
Siyâh-maġz-ı cünûnam bahârı neyleyeyim
2

Niŝâr-ı cevher-i cân mümkin ol şeh-i ĥüsne
Ķabûl olmayıcaķ bergüźârı neyleyeyim

3

Yem-i maĥabbetiñ olsun mı sâĥilin görmek
Ben ârzû-yı bün itdim kenârı neyleyeyim

4

Yetişdi âh o şûħa göñül yıķıldı velî
Sefîne buldı ħalel rûzgârı neyleyeyim

5

Sifâl-i ser de yeter derd-nûş-ı Ǿaşķa Nažîm
Cem'iñse de ķadeĥ-i zer-nigârı neyleyeyim

485 (T: 286b, H: 205b, R: 271a, A: 235a)
(MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün)
1
Cânâ yoluñda ölmege lâyıķ degil miyim
Ķurbânıñ olduġum saña Ǿâşıķ degil miyim
2

Olsam Ǿaceb mi maŧlaǾ-ı mihr-i maĥabbetiñ
Mânend-i śubĥ Ǿâşıķ-ı śâdıķ degil miyim

3

Sen âfitâb-ı nâz göñül maşrıķ-ı niyâz
İnśâf eyle saña muvâfıķ degil miyim

4

Dil-ħastegâna şerbet-i ħûn-ı derûn yeter
Tedbîr-i derd-i Ǿaşķla ĥâźıķ degil miyim

5

Selb eylesem Nažîm nola Ǿaķlı Ǿaşķ ile
Âzâde-i hücûm-ı Ǿalâyıķ degil miyim

486 (T: 287a, H: 205b, R: 271a, A: 235a)
(FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün)
1
Taħt-gâh eyleyeli gülşeni sulŧân-ı nesîm
Oldı ezhâr-ı çemen tâbiǾ-i fermân-ı nesîm
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2

Meclis-efrûz-ı ŧarab-gâh-ı bahâr olmaz idi
Olmasa ġonca-i gül şemǾ-i şebistân-ı nesîm

3

Bu ķadar tâb u ŧarâvet mi bulurdı gül-i bâġ
Dem-be-dem olmasa şermende-i iĥsân-ı nesîm

4

Germî-i âhdan olmuş ruħ-ı dilber pür-tâb
Âteş-efrûz olur cünbiş-i dâmân-ı nesîm

5

Ĥiśśe-yâb olsa Nažîmâ dil-i âşüfte nola
ǾÂleme feyżini Ǿâm eylemedir şân-ı nesîm

487 (T: 287a, H: 205b, R: 271a, A: 235b)
(MefǾûlü MefâǾîlün MefǾûlü MefâǾîlün)
1
Mihmânım olup bir şeb ey şemǾ-i şebistânım
Yansam saña yaķılsam ĥâl-i dil-i sûzânım
2

Seyriñden olup mehcûr ey mâh-ı siyeh-çerde
Yerden göge dek çıķdı sensiz bu şeb efġânım

3

Sermestî-i Ǿaşķıñla bir mertebe çâk itdim
Kim farķ idemem ķaŧǾâ dâmân u girîbânım

4

Hep bende-i fermânıñ ħûbân-ı perî-rûyân
Ey laǾl-i leb-i dilber ey mühr-i Süleymân'ım

5

Eyvân-ı maǾânîde hemvâre Nažîm-âsâ
Mîr-i süħanım ĥaķķâ dursa nola dîvânım

488 (T: 287a, H: 206a, R: 271b, A: 236b)
(FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
Ħıżr-himmet menzil-i maķśûda hâdîdir Nažîm
Baħtiyârı sedd-i râh-ı nâ-murâdîdir Nažîm
2

Peyrev-i Ferhâd u Ķays ol kûh u deşti geşt idüp
Semt semt-i Ǿaşķdır vâdî o vâdîdir Nažîm

3

Zülfini yâr-i perî-şânıñ perîşân itmege
Bâd-ı âh-ı dem-be-dem teǿŝîr-i bâdîdir Nažîm

4

Ârzû-yı bûse-i laǾliyle pür-dâġ eyledim
Bâġ-ı sînem lâle-zâr-ı şevķ u şâdîdir Nažîm

5

Buldı germiyyet o deñli çâr-sû-yı Ǿişve kim
Cân u dil Ǿaķl u şekîb evvel mezâdıdır Nažîm

6

Ħâb-ı ġafletden uyan yer yer sepîd olmaķda rîş
Geçdi Ǿömrüm şâmı vaķt-i bâmdâdîdir Nažîm

658 • Mustafa Sefa Çakır

7

Mâye-i emn ü emân-ı Ǿâlem ü âdem henûz
Sâye-i Ĥaķ Ħân Selîm'iñ Ǿadl ü dâdıdır Nažîm

8

Ol şeh-i Ĥaydar-şecâǾat kim vücûd-ı ħaśm-ı dûn
Hep dü-nîm-i źü'l-fiķâr-ı ictihâdıdır Nažîm

9

Burc-ı eyvân-ı celâlinde o Ǿâlî-himmetiñ
Ŧâǿir-i iķbâl murġ-ı lâne-zârıdır Nažîm

489 (T: 287b, R: 271b, A: 235b) (MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün)
1
Kâm-ı dilim o fâǾil-i muŧlaķdan isterim
Maķśûdımı murâdımı ben Ĥaķ'dan isterim
2

İksîr-i baħtiyârî yeter kîmyâ baña
Teǿŝîri ne nuħâs ü ne zîbaķdan isterim

3

Maħmûruñum şarâb-ı lebiñ eyleme dirîġ
Sâķî śun ol raĥîķ-ı muravvaķdan isterim

4

Emdir baña işâret-i ebrûñ ile lebiñ
Ben sâķiyâ o bâdeyi zevraķdan isterim

5

Ol fem o ruħ bînî-i mevzûnıñı görüp
Ol ġoncadan o gülden o zanbaķdan isterim

6

Luŧf eyle sâķiyâ elim irsün ayaġıña
Gül-bûse-i murâdım o ayaķdan isterim

7

Şâbâşını bu nažm-ı revân-baħşıñ ey Nažîm
Cân-ı Lebîd ü rûĥ-ı Ferezdaķ'dan isterim

490 (T: 287b, R: 272a, A: 235b) (FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
Gül ĥicâb-âlûde-i ruħsâr-ı âlimdir benim
Ġonca-i dil-teng-i leb rengîn maķâlimdir benim
2

Ħoş geçer sâyemde her serv-i revân-ı bâġ-ı nâz
Gülbün-i Ǿişve nihâl-i iǾtidâlimdir benim

3

Muttaśıl ŧâvûs-ı ĥüsnüm evc-i istiġnâdadır
Ǿİşve vü nâz u girişme tîr-i bâlimdir benim

4

Seyr-i bâġ itsem yolında cünbüş-i reftârımıñ
Serv ü şimşâd ü śanevber pâymâlimdir benim

5

Dilleri râm eyleyen hep çeşmimiñ efsûnıdır
Şîr-i nerler mûnis-i vaĥşî-ġazâlimdir benim
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6

Mihr ü mâhı eyleyen pervâne-i pür-sûz u tâb
Pertev-i şemǾ-i cemâl-i bâ-kemâlimdir benim

7

Aħter-i baħt-ı siyâhı dil-ħarâb-ı mihrimiñ
Fitne-i devrân olan rûyumla ħâlimdir benim

8

Bende ħatm oldı melâĥat cümle ħûbân-ı cihân
Leb-güşâ-yı muśĥaf-ı ĥüsn ü cemâlimdir benim

9

Cilve-güster bir perîdir dîde-i Ǿuşşâķdan
Menzili śırça sarây olan ħayâlimdir benim

10

Ĥüsnüme Yûsuf gibi yoķdur melâĥatde nažîr
Var ise âyînede Ǿaks ü miŝâlimdir benim

11

Ol büt-i deyr-i cemâlim kim dem-i ǾÎsâ gibi
Nuŧķ-ı cân-baħşı Nažîm'iñ ĥasb-i ĥâlimdir benim

491 (T: 288a, R: 272a, A: 236a) (FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün)
1
Ħâbda Yûsuf-ı ümmîdimi taśvîr itdim
Vuślat-ı şâhid-i maķśûd ile taǾbîr itdim
2

Görmege şâhid-i maķśûdımı tedbîr itdim
Cilve-gâhın anıñ âyîne-i taķdîr itdim

3

Śubĥ-dem çarħa çeküp tîġ-ı sitîz-i âhı
Dest-i teǿŝîrini der-ķabża-i şemşîr itdim

4

Miĥek-i tecrübe-i derdine sürdüm ruħ-ı zerd
İşimi ħâk-i der-i yârda iksîr itdim

5

Virmedim cânımı bâdî-i nažarda yâra
Ħıdmet-i rüǿyet-i cânânede taķśîr itdim

6

Şerer-i âteş-i dil itdi eŝer dildâre
Tîġ-ı âhı yine bir cevher-i teǿŝîr itdim

7

Baġladım pây-ı ħayâlin o sehî-reftârıñ
Aķıdup eşk-i ter-i çeşmimi zencîr itdim

8

Gözüne gelse nola ħûn-ı dile ķandırdım
Bir ķadeĥ meyle o âhû-nigehi sîr itdim

9

O perî-peykeri aldım yine âġûşa bu şeb
Getürüp dâǿire-i daǾvete tesħîr itdim

10

Göñlüm aldıñ benim efsûn-ı dü-çeşmiñle diyü
O cefâ-kârı Nažîmâ yine dil-gîr itdim
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492 (T: 288a, R: 272b, A: 236a) (FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
MuǾteberdir pîş-i erbâb-ı nažarda her yetîm
Ħâkde ķalmaz ne deñli olsa da gevher yetîm
2

Ħayli demlerdir ki ķan aġlar ħayâliñden cüdâ
Ĥasret-i ħâliñle düşdi ŧıfl-ı eşk-i ter yetîm

3

Ķaŧre-i nîsân śadefde dürr-i nâ-yâb olsa da
Bilmez âġûş-ı pederle dâmen-i mâder yetîm

4

Berķ-ı cân-teǿŝîrdir sûz-ı derûnından ĥaźer
Kül ider eczâ-yı kevni nâle itse ger yetîm

5

Mihr ü meh gibi felekde kevkebi saǾd olsa da
Yıldızı düşkün olur ister ġarîb ister yetîm

6

Eşk-i çeşminden śaķın raĥm eyle rûy-ı zerdine
Ġarķ-âb-ı dîdedir mânend-i nîlûfer yetîm

7

Böyle ŧutmazdı el üzre anı pîr-i mey-fürûş
Olmasaydı Cem zamânından beri sâġar yetîm

8

Zâde-i ŧabǾ-ı Nažîm'i açdı zer-beft-i süħan
Buldı ĥaķķâ câme-i zîbâ geyüp zîver yetîm

493 (T: 288b, R: 272b, A: 236a) (MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün)
1
Günâh-ı ġayra baķup ĥacletimden âb oldum
Ħaŧâ il eyledi ben ġarķa-i ĥicâb oldum
2

Beni hevâsına uydurdı çarħ-ı bî-ârâm
Bu rûzgârda ser-geşte âsiyâb oldum

3

Anıñ ki dest-i sitemle zamâne-i bî-dâd
Binâ-yı ħâŧırını yıķdı ben ħarâb oldum

4

Pür itdi Ǿuķde-i efkâr-ı rûzgâr beni
Hevâda âbile vü âbda ĥabâb oldum

5

O mihr-i burc-ı melâĥatle ittiĥâd ideli
Felekde zerre iken reşk-i âfitâb oldum

6

Esîr-i ħâli olup ħaŧŧı fikrine düşdüm
Kemîne noķŧa-i nâçîz idim kitâb oldum

7

Viśâl-i yâr bir efsânedir ki gûş ideli
Miŝâl-i baħt-ı siyeh mübtelâ-yı ħâb oldum
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8

Nažîm bir dizi lüǿlüǿ olup bu nažm-ı terim
Henûz mâlik-i tesbîĥ-i dürr-i nâb oldum

494 (T: 288b, R: 273a, A: 236b) (FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
Kâkülüñ sevdâsıdır zencîre-cünbân olduġum
Ķâmetiñ ġavġâsıdır ħâk ile yeksân olduġum
2

Dest-bürd-i pençe-i şîr-i nigâhıñdır seniñ
Laĥža laĥža çâk-rîz-i ceyb ü dâmân olduġum

3

Şâm-ı hecriñle ümîd-i vuślatıñdır şemǾ-veş
Śubĥ olunca gâh giryân gâh ħandân olduġum

4

Eşk-i dîde dûd-ı dil ħûn-ı ciger sûz-ı derûn
Hep seniñ-çündür śaķın incitme ķurbân olduġum

5

ǾAķlımı evvel nažarda eylediñ medhûş-ı nâz
Ey ġubâr-ı ħaŧŧı esrârıyla ĥayrân olduġum

6

Sen de inśâf eyle ey reşk-i perî zülfüñ gibi
Şânıña lâyıķ mıdır böyle perîşân olduġum

7

Yârdan dûr itmek istermiş beni ĥâsid Nažîm
Bilmemiş cânân ile ben cümleten cân olduġum

Ĥarfü'n-Nûn
495 (T: 26a, H: 26b, R: 26a, A: 99a) (FeǾûlün FeǾûlün FeǾûlün FeǾûl)
1
Vücûduñdur ey pâdişâh-ı güzîn
Şeh-i enbiyâ seyyidü'l-mürselîn
2

Sipihr-i ķıdem âsumân-ı ĥudûŝ
Yem-i evvelîn ķulzüm-i âħirîn

3

Nebiyy-i mükerrem resûl-i kerîm
Ĥabîb-i Ħudâ-yı cihân-âferîn

4

Ħıdîv-i rusül ħayl-i Ǿarş-âsitân
ŞefîǾ-i ümem hâdî-i müǿminîn

5

Şehenşâh-ı ĥüsn ü melâĥat-serîr
Śabâĥat ķalem-rev şeh-i nâzenîn

6

Delîl-i hüdâ pîşvâ-yı sübül
Şeh-i śâĥibü'ş-şerǾ sulŧân-ı dîn

7

Vücûduñla zîbâ bisâŧ-ı zamân
Ķudûmuñla raǾnâ basîŧ-i zemîn
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8

Ĥarem-gâh-ı ķadriñle ĥaķķâ seniñ
Melek bende Ǿarş-ı berîn şeh-nişîn

9

Firâķıñla âvâre ins ü melek
Ġamıñla bir üftâde çarħ-ı berîn170

10

Serâ-perde-i Ǿizzetiñde müdâm
Ġulâm olsa şâyeste rûĥü'l-emîn

11

Meded senden ey nâzenîn-i Ħudâ
Nažîm'e teraĥĥüm dem-i vâpesîn

496 Münâcât-ı Dîger Be-Dergâh-ı Cenâb-ı Ħâliķ-ı Baĥr ü Ber171
(T: 30b, R: 30b, A: 8b) (MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün)
1
Ey śavlecân-ı ķudretine ķûy-ı lâ-mekân
Çevgânî-i irâdeti maħlûķ-ı kün fe-kân

170
171

2

Dâdâr-ı kâr-sâz ħudâvend-i bî-niyâz
MaǾbûd-ı bî-zevâl-i cihân ü cihâniyân

3

Maĥkûm-ı ŧavķ-ı emri ħalâyıķ büzürg ü ħurd
Zîr-i nigîn-i ĥükmi Süleymân ü ins ü cân

4

Lebrîz-i şerbet-i şeker-i şükri her dehen
Mîzâb-ı cûy-ı bâġçe-i ĥamdi her zebân

5

Yâ Rab be-ĥaķķ-ı faħr-i rusül ħatm-i enbiyâ
Kim źât-ı pâkidir sebeb-i ħilķat-i cihân

6

Yâ Rab be-ĥaķķ-ı Ǿiśmet-i zevcât-ı ŧâhirât
Yâ Rab be-śaĥb u âl-i betûl u be-ħânedân

7

Yâ Rab be-śıdķ-ı ĥażret-i Śıddîķ-ı yâr-ı ġâr
Yâ Rab be-Ǿadl-i ĥażret-i Fârûķ-ı mihribân

8

Yâ Rab be-ĥilm ü şefķat-i ǾOŝmân şeh-i ĥalîm
Yâ Rab be-Ǿilm ü fażl-ı ǾAlî şâh-ı nükte-dân

9

Yâ Rab be-nûr-ı dîde-i Zehrâ Hasan Hüseyn
Şehzâdegân-ı ekrem ü źî-şân ü kâmrân

10

Yâ Rab be-câh-ı ķadr-i imâm-ı düvâz-deh
Kim oldı ħâk-i derleri miĥrâb-ı âsitân

Bu beyit, H nüshasında bulunmamaktadır.
Başlık, A nüshasından alınmıştır.
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11

Eyle Nažîm-i zârı dü-Ǿâlemde ber-murâd
Sensin viren murâdımız ey Rabb-i müsteǾân

497 (T: 289a, H: 206a, R: 273a, A: 99a)
(FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
Ey serîr-i ķurb-ı Ǿizzetde şeh-i mesned-nişîn
Nâzenîn-i Ĥażret-i Ĥaķ raĥmeten li'l-Ǿâlemîn
2

Eylemiş bâġ-ı risâletde çemen-pîrâ-yı śunǾ
Ķâmet-i ŧûbâ-ķıyâmıñ sidre-i bostân-ı dîn

3

Ħâdimân-ı bârgâh-ı himmetiñ ervâĥ-ı ķuds
Ġâşiye-ber-dûş-ı raħş-ı Ǿizzetiñ rûĥü'l-emîn

4

Mîhmân-ı ħân-ı luŧf-ı bî-dirîġıñ ins ü cân
Maĥremân-ı bezm-i cûduñ enbiyâ vü mürselîn

5

Kân-ı ĥikmet genc-i Ǿirfân maǾden-i feyż ü kemâl
Baĥr-i esrâr-ı Ǿulûm-i evvelîn ü âħirîn

6

Gevher-i kân-ı ezel yektâ-dür-i baĥr-i ebed
Cân-ı Ǿâlem Ǿâlem-i cân pâdişâh-ı nâzenîn

7

Ruǿyet-i dîdâr içün Ǿaŧf-ı Ǿinân itseñ olur
Ferş-i râh-ı raħş-ı Ǿazmiñ perde-i Ǿayne'l-yaķîn

8

Çâr-yâriñ oldılar ħuddâm olup dergâhıña
Kâm-rân u kâm-kâr u kâm-yâb u kâm-bîn

9

Yâ Resûlallâh nübüvvet taħtına sulŧân idiñ
Âdeme ârâm-gâh iken miyân-ı mâǿ u ŧîn

10

Luŧf idüp redd eyleme şâhım Nažîm-i bî-kesi
Bir gedâdır ħırmen-i cûduñda olsun ħûşe-çîn

498 (T: 289a, H: 206b, R: 273b, A: 236b)
(FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
Gevher-i ħurşîde yazsañ nâm mânend-i nigîn
Râst-nâmıñ kec ider iǾlâm mânend-i nigîn
2

Kec-nümâ olma ĥaźer mirǿât-ı ķalbiñ itmesün
Çarħ-ı bed-gevher şikest-endâm mânend-i nigîn

3

Râst-gû ol nâmıñı itsün debîr-i âsumân
Zîb-baħş-ı śafĥa-i eyyâm mânend-i nigîn

4

Zîb-i engüşt-i Süleymân ol ŧaķılma herkese
İns ü cânı emriñe ķıl râm mânend-i nigîn
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5

Göñline yârin girüp mermerde ķazdı sikkeyi
Kâviş-i âh-ı dil-i nâ-kâm mânend-i nigîn

6

Kec-nişîn ü râst-güftâr ol ki Ǿibretle seni
Ŧutalar el üzre ħâś u Ǿâm mânend-i nigîn

7

Türş-rûya mevce-i deryâ yeter Ǿibret Nažîm
Çîn-i pîşânî ķalur encâm mânend-i nigîn

499 (T: 289b, H: 206b, R: 273b) (FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
Dem-be-dem Ǿarż eyleme ey nâzenîn çîn-i cebîn
Kâr-ı ehl-i Ǿaşķa besdir evvelîn çîn-i cebîn
2

Śavt-ı bülbül mažhar-ı gûş-ı ķabûl olsun mı hîç
Var iken güllerde rûy-ı âteşîn çîn-i cebîn

3

Ser-nüvişti pür-şikest ü bâz-gûn aĥvâl olur
Gösteren her demde mânend-i nigîn çîn-i cebîn

4

Rûzgâr itmezdi vaķf-ı seylî-i dest-i cefâ
Olmasa deryâda böyle mevc-gîn çîn-i cebîn

5

Sîneñi itme siper gibi nişân-ı tîr-i ŧaǾn
Eyleme gögsüñ gerüp ižhâr-ı çîn çîn-i cebîn

6

Türş-rû olma ĥaźer kim itse mirǿâta nigâh
Gösteren lâ-büd görür çîn-i cebîn çîn-i cebîn

7

MıśraǾı her beytiniñ bir tîġ-ı cân-teǿŝîridir
Gösterir ħaśma Nažîmâ bu zemîn çîn-i cebîn

500 (T: 289b, H: 207a, R: 273b, A: 237b)
(MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün)
1
Zülfüñ düşüp Ǿiźârıña olduķça çîn çîn
Bâġ-ı ruħuñda diller olur yâsemîn-çîn
2

İtdiñ tamâm kârımı gül-rûyuñ eyleyüp
Ey reşk naķş-ı śûret-i Ferħâr u Çîn çîn

3

Fâş itmeseydi râzını bülbül fiġânla
Olmazdı gül ġażabla çemende cebîn-çîn

4

Cevher-nümâ olur iki tîġ-ı siyâh-tâb
İtdikçe ebruvânını ol nâzenîn çîn

5

Taĥrîr eyledikçe olur nâf-ı ŧurresin
Âhû elimde ħâme ħaŧ-ı Ǿanberîn çîn

Yahyâ Nazîm Divanı • 665

6

Yâriñ şikenc-i zülfini nâzük ħayâl ider
Yazsa Ǿaceb mi ħâme-i siĥr-âferîn çîn

7

Olmaķda zülf-i şâhid-i nažmım girih girih
Lâyıķ Nažîm olursa bu tâze-zemîn çîn

501 (T: 289b, H: 207a, R: 274a, A: 237b)
(MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün)
1
Ruħsârı üzre düşmüş o gîsû-yı Ǿanberîn
Gelse nola meşâm-ı dile bûy-ı Ǿanberîn
2

İtmiş Ǿiźâr-ı pâkini ol ħaŧŧ müşg-fâm
Câmı benefşe-zârda bir cûy-ı Ǿanberîn

3

Lâyıķ olursa merdümek-i çeşm-i ķudsiyân
Gül-gûn ķabâ-yı behcetine kûy-ı Ǿanberîn

4

Âmâc-ı tîri nâfe-i âhû-yı Çîn olur
Pür eylese kemânın o ebrû-yı Ǿanberîn

5

Müşgîn kelâli neşr-i şemîm itmede olup
Bâġ-ı ruħında sünbül-i cûd rûy-ı Ǿanberîn

6

Seyr eyle zülf ü ħâlini bulmuş biri birin
Çevgân-ı Ǿanberîn ile ol gûy-ı Ǿanberîn

7

Derd-i derûn sûħte pervânedir Nažîm
Ħâl-i siyâhı üzre olan mûy-ı Ǿanberîn

502 (T: 290a, H: 207a, R: 274a, A: 237b)
(FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
Alma âhım sûziş-i bî-iħtiyârımdan śaķın
Naħl-i âteş-bâr-ı Ǿaşķam rûzgârımdan śaķın
2

Sûz-ı dilden ħûn-ı eşkimden ĥaźer ey serv-i nâz
Âteş-i seyyâleyem ķurb-ı civârımdan śaķın

3

Fürķatiñde aħker-i sûzân olur her ķaŧresi
ǾÂşıķam sirişk-i şuǾle-bârımdan śaķın

4

İtme mirǿât-ı dili seng-i sitemle münkesir
Rû-be-rû olmaz mısın hiç inkisârımdan śaķın

5

Hem yanar hem ġarķ olursuñ el-ĥaźer ey fülk-i çarħ
Çeşm-i ŧûfân-meşreb ü dûzaħ-niŝârımdan śaķın

6

Ġâfil olma zinhâr ey dâmen-i śabr u şekîb
Nîşter-zâr-ı cünûnam reh-güźârımdan śaķın
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7

Sîne sûzân dil fürûzân dîde pür-ħûn ey Nažîm
Cûy-bâr-ı âteşem seyr-i kenârımdan śaķın

503 (T: 290a, H: 207b, R: 274a, A: 238a)
(FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
Ħâŧır-ı maĥzûnumı yıķma ġubârımdan śaķın
Nâzenînim nâle-i bî-iħtiyârımdan śaķın
2

Dest-i cevriñle şikest itme göñül mirǿâtını
Ķıyma dest-i cevr ile gel inkisârımdan śaķın

3

Bir teraĥĥum itmediñ ĥâl-i perîşânım görüp
ǾÂşıķam aġlatma çeşm-i eşk-bârımdan śaķın

4

Ġarķ olursuñ el-ĥaźer ey keştî-i nüh bâd-bân
Virme ruħśat seyl-i eşk-i bî-ķarârımdan śaķın

5

Gelme ħâkister olursuñ yanıma gelme Nažîm
Âteşim âteş ki âh-ı pür-şerârımdan śaķın

504 (T: 290b, H: 207b, R: 274b, A: 238a)
(FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün)
1
Dutdı dil bir śanemiñ zülf-i perîşânı ucın
Gûy-ı ġalŧân gibi buldı yine çevgânı ucın
2

Câme-i śabrımı çâk itmez idi ceyb-i dile
Âşinâ eylemese pençe-i müjgânı ucın

3

Dest-i Ǿaşķında bulur ol şeh-i ĥüsnüñ arayan
ǾÂşıķıñ rişte-i yârin dil-i vîrânı ucın

4

Vuślat ümmîdiñ iderken yine didi cânân
Dil-i şeydâya Ǿaśâ-yı ġam-ı hicrânı ucın

5

Cüst ü cû itdi Nažîmâ bu ķadar śarśar-ı âh
Eşkimiñ bulmadı deryâ-yı firâvânı ucın

505 (T: 290b, H: 207b, R: 274b, A: 238a)
(MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün)
1
Niķâb-ı ŧurreden ol mâh-ŧalǾat Ǿarż idüp rûyın
Degildir şaǾşaǾa mihriñ yere dökdi yüzi śuyın
2

MuǾallâ KaǾbe-i ruħsârına müşgîn libâs itmiş
Perîşân eyleyüp zülf-i siyâh-ı Ǿanberîn-bûyın

3

Yanup berķ-ı tecellî-i cemâle Ǿâşıķ olur kim
İde fevvâre-i ŧûfân-ı âteş her ser-i mûyın
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4

ŦulûǾ eyler miŝâl-i mihr-i Ǿâlem-tâb ol meh-rû
ǾAceb mi maşrıķ-ı śubĥ-ı melâĥat eylese kûyın

5

Nažar ķıl ħaŧŧ-ı sebz ile Nažîm ol Ǿârıż-ı âle
Bahâr eyyâmı geldi vaķtidir seyr-i leb-i cûyın

506 (T: 290b, H: 208a, R: 274b, A: 238a) (MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün)
1
Âyînede leb ġonca-i dil bî-şekîbsin
Bu gösterir ki kendiñe cânâ raķîbsin
2

Nabż-âşinâ-yı derd-i dil ü cân iki niyet
Ħıżr u Mesîĥ'i ħaste ider bir ŧabîbsin

3

Ġamzeñ füsûnla çeşmiñi meftûn-ı nâz ider
Siĥr itse her nigâh ile câdû-firîbsin

4

Ey mâh-pâre gün gibi meşhûr iseñ nola
Ĥaķķâ ki şehr-i ĥüsn ü bahâda ġarîbsin

5

El virse ŧâliǾimde nola źevķ-i vuślatıñ
Ben bî-sitâre Ǿâşıķa keffü'l-ħađîbsin

6

Semtiñ zükâm-ı ĥasret olur bülbül-i dile
Bûy-ı vefâdan ey gül-i ter bî-naśîbsin

7

Ancaķ Nažîm bâġ-ı süħanda bu ŧabǾ ile
Ħûnîn-terâne şuǾle-nefes Ǿandelîbsin

507 (T: 291a, H: 208a, R: 275a, A: 238b)
(MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün)
1
Derûnum eylediñ mecrûĥ śad-feryâd neylersin
Helâk oldum daħi ey ġamze-i cellâd neylersin
2

Vücûdum kişverin yıķdıñ derûnum mülkini yaķdıñ
Meded ey seyl-i eşk ey âh-ı âteş-zâd neylersin

3

Hemân fermân-revâ-yı Ǿaşķa teslîm olma dil çâre
Saña Şîrîn'i ŧaşdan gösderir Ferhâd neylersin

4

Yine bir âfete vardır göñül virmek derûnumda
Vefâ-pîşe cefâ-cû her-çi-bâd-âbâd neylersin

5

Neşâŧ-ı dil sürûr-ı şevķ u şâdîden suǿâl itme
Saña lâzım degil ey ħâŧır-ı nâ-şâd neylersin

6

Hüner levĥ-i dile naķş itmedir taśvîr-i cânânı
Ķurı śûret yazup dîvâra ey Bihzâd neylersin
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7

TeǾâlallâh Nažîmâ ŧabǾıña maħśûśdur ĥaķķâ
Bu resme peyrevî-i ħâme-i üstâd neylersin

508 (T: 291a, H: 208a, R: 275a, A: 238b)
(MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün)
1
İç ķanımı gözüñle şarâb istemez misin
Yaķ baġrımı ġamıñla kebâb istemez misin
2

Baķ cûy-ı eşke sîneme gel ey nihâl-i nâz
Seyr-i kenâr-ı Ǿâleme âb istemez misin

3

Almaz mısın kitâba ĥisâbın gedâlarıñ
ǾUşşâķa hîç ĥisâb u kitâb istemez misin

4

Gör ķâmet-i ħamîdemi gûş eyle nâlemi
Bezm-i ġamıñda çeng ü rebâb istemez misin

5

Hecrinden evvel eyledik ümmîd-i vuślatın
Dilberden ey Nažîm Ǿitâb istemez misin

509 (T: 291a, H: 208b, R: 275a, A: 238b)
(MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün)
1
Ruħ-ı pâkiyle o meh-rû ħaŧ-ı nev-ħîz göstersin
Melâĥat lüccesin pür-cûş u mevc-engîz göstersin
2

Viśâliyle olur bir mihr-i ĥüsnüñ germ olup noķśân
Hemân Ǿâşıķ vücûdın źerre-veş nâçîz göstersin

3

O dil kim yanmaya hecr âteşinde puħte olmaz Ǿaşķ
Her ser-i mûyını isterse dûzaħ-rîz göstersin

4

Cihânı ķırdı hep mestâne çeşmiñ tîġ-ı naħvetle
Biraz da nûş-ı câm u nâzdan perhîz göstersin

5

Meded Ǿîd eylesün ķurbâniyân-ı Ǿaşķıñ ey ħûnî
Yine her bir müjeñ bir ħançer-i ser-tîz göstersin

6

Cihânı eyle maĥşer-gâh-ı fitne başla reftâra
Śalın Ǿuşşâķa ķaddiñ dehri rüstâħîz göstersin

7

Nažîm-âsâ füsûn-sâz-ı zebân oldur ki hemvâre
Meźâyâ-yı kelâmın böyle siĥr-âmîz göstersin

510(T: 291b, H: 208b, R: 275b, A: 239a)
(MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilâtün)
1
Firâķ-ı laǾl-i leb-i yâr ile şarâb görülsün
Ħumâr defǾine śahbâ-yı şuǾle-tâb görülsün
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2

Sirişk-i âliñe olsun ķo dâġ-ı sîne leb-â-leb
Müdâm beźm-i maĥabbetde ħûn-âb görülsün

3

Fenâ-peźîr ola demdir ki ġuśśa sâķî-i bezmiñ
Elinde câm-ı mey-i âteşîn-ĥabâb görülsün

4

O deñli dilde Ǿalev-gîr olsun âteş-i Ǿaşķıñ
Ki lücce bezmiñe germ ile sîr-âb görülsün

5

Ħaŧ-ı siyâh pür itmiş beyâż defter-i ĥüsnün
Nažîm o mâhla şimden-girû ĥisâb görülsün

511 (T: 291b, H: 208b, R: 275b, A: 239a)
(MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün)
1
Śad-pâre ķıldı sînesini sînemiz gören
Mirǿât-ı ġayre baķmadı âyînemiz gören
2

Mestâne nice tâb-ı ħumâr-ı melâl olur
Ne curǾa câm-ı bâde-i dûşînemiz gören

3

Ĥasretle oldı câmesine baħye-dûz-ı reşg172
Gül gibi çâk-rîzî-i peşmînemiz gören

4

Âzâde ŧıfl-ı ħâś-ı debistân-ı Ǿaşķdır
Bir kerre maĥşer olmadan âzînemiz gören

5

Yâķût-ı âfitâba daħi seng-i ŧaǾn atar
Dil gibi śâf gevher-i gencînemiz gören

6

Miķdâr-ı źerre âyîne-i mihre baķmadı
Mirǿât-ı sâde-i dil-i bî-kînemiz gören

7

Ħûnîn-terâne bülbül-i gülzâr-ı feyż olur
ŦabǾ-ı Nažîm hem-dem-i dîrînemiz gören

512 (T: 291b, H: 209a, R: 275b, A: 239a)
(FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
ǾAşķdır mûrı Süleymân ile hem-tâ gösteren
ǾAşķdır ĥaķķâ meges de olsa Ǿanķâ gösteren

172

2

Derd-i bî-dermânınıñ muĥtâcı dârî-i ĥayât
ǾAşķdır bîmârını Ħıżr u Mesîĥâ gösteren

3

Çeşm-i câna tûtiyâ-yı ħâk-i kûy-ı Ǿaşķdır
Her nažarda Ǿarş-ı aǾlâyı hüveydâ gösteren

Ĥasretle, A: Ĥayretle
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4

ǾÂķıbet ârâyiş-i bezm-i bahâr-ı Ǿaşķ olur
Naħl-i cismin bu gül-i dâġ-ı temennâ gösteren

5

Çeşm-i nâ-bînâya feyż-i dûr-bîn-i Ǿaşķdır
Mâverâ-yı perdeden pinhânı peydâ gösteren

6

Ġarķ ider nûr-ı tecellâya göñül âyînesin
Śayķal-ı Ǿaşķ u maĥabbetle mücellâ gösteren

7

Gûne gûne ĥulle-i elfâž-ı feyż-i Ǿaşķdır
Şâhid-i nažm-ı Nažîm'i böyle zîbâ gösteren

513 (T: 292a, H: 209a, R: 276a, A: 239a)
(FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
Zülf ü ħâliñdir seni śad-reşk-i leylâ gösteren
Siĥr-i çeşmiñdir beni mecnûn-ı şeydâ gösteren
2

Bülbül-i şûrîde gösterse Ǿaceb mi Ǿâşıķı
Ĥüsnüñi ey ġonca-fem gül gibi raǾnâ gösteren

3

Nuŧķ-ı cân-baħşıñ ne ĥâletdir şifâ-yı maĥż iken
Derde uġrar saña nabżıñ lîk cânâ gösteren

4

Dil degil itmiş derûna naķş Ǿaks-i ħâliñi
Merdüm-i çeşm-i terim şekl-i süveydâ gösteren

5

Reng-i meydir Ǿârıżıñ mihr-i şafaķ-pûş eyleyen
Ĥâle-i ħaŧdır Ǿiźârıñ mâh-sîmâ gösteren

6

Baķ ten-i pür-dâġıma gör sîne-i mecrûĥumı
Var ise gelsün benim gibi temâşâ gösteren

7

Eylemiş cân gerdenin âmâde-i ŧavķ-ı cünûn
Ĥalķa ĥalķa zülfini zencîr-i sevdâ gösteren

8

Feyż ile śayķal-peźîr-i pertev-i dîdâr olur
Gün gibi âyîne-i ķalbin mücellâ gösteren

9

Gösterir timŝâl-i maķśûduñ verâ-yı perdeden
Böyle gûn-â-gûn eşkâli Nažîmâ gösteren

514 (T: 292a, H: 209a, R: 276a, A: 239b)
(MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün)
1
Der-âġûş eyledim ol mâhı olmaz âşinâ derken
Naśîbim vuślat-ı yâr oldı itmez merĥabâ derken
2

Çemen-zâr-ı Ǿademde cilve eylerdi daħi bülbül
Bahâristân-ı Ǿaşķında hezâr-ı dil-nevâ derken
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3

Ne câm-ı çeşm görülmüşdi ne ħod mirǿât-ı İskender
Dil-i şûrîdeme âyîne-i Ǿâlem-nümâ derken

4

Bu gülşende nesîm-i rûĥ-perver yâd olunmazdı
Çeküp âh-ı dem-â-dem nâmına bâd-ı śabâ derken

5

Müretteb olmamışdı bezm-i Ǿâlem sâķiyân-ı Ǿaşķ
Maĥabbet meclisinde mey-güsârâna śalâ derken

6

Nola cevlân-geh-i fülk-i dil olsa sâĥil-i maķśûd
Lisâna naħudâ geldi meded ey yâ Ħudâ derken

7

Ne şâh u ne gedâ nâm-âver olmuşdı bu Ǿâlemde
Nažîm'e bir şeh-i ĥüsnüñ firâķında gönül derken

515 (T: 292b, H: 209b, R: 276b, A: 239b)
(MüfteǾilün MefâǾilün MüfteǾilün MefâǾilün)
1
Söyleşilür mi yâr ile mest-i mey-i Ǿitâb iken
Fitne-i rûzgâr olur ġamzesi nîm-ħâb iken
2

Dâġ-ı derûn olur o ħâl âşıķa her nigâhla
Levĥ-i Ǿiźâr-ı yârda noķŧa-i intiħâb iken

3

Pertev-i âfitâb-veş nûr-ı nigâhı maĥv ider
Dîde taĥammül eylemez ruħları bî-niķâb iken

4

Heybet-i ĥüsn-i yâr ile Ǿâşıķı ıżŧırâb-ı Ǿaşķ
Ħacle-nişîn-i şerm iderse de der-ĥicâb iken

5

Ehl-i maĥabbet eylemez pest ü bülende iǾtibâr
ǾAşķa düşen gedâ olur şâh-ı felek-cenâb iken

6

Bezm-i maĥabbet içre ben mest-i müdâm-ı Ǿaşķ idim
Dîde-i rûĥ-ı Cem daħi câm-ı meye ĥabâb iken

7

Bulsa ketân-ı śabr u hûş reng-i fenâ nola Nažîm
Şâm-ı viśâl o âfetiñ ŧalǾati mâh-tâb iken

516 (T: 292b, H: 209b, R: 276b, A: 239b)
(MüfteǾilün MefâǾilün MüfteǾilün MefâǾilün)
1
Def gibi sîne-germ idim nâle-i dil rebâb iken
Ħûn-ı derûn şarâb idi puħte-ciger kebâb iken
2

Ħum-ı Ǿademde rûĥ-ı Cem dürd gibi nihân idi
Câm-ı mey-i maĥabbete kâse-i ser ĥabâb iken

3

Bir dil-i bende kim bula pertev-i Ǿaşķ ile kemâl
Źerresi âfitâb olur źerre-i âfitâb iken
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4

Sâkin olur mı baĥr-i ten cünbüş-i bâd-ı âhdan
Her biri üstüħânınıñ mevce-i ıžŧırâb iken

5

Dil nice ŧâķat eyleye sûz u güdâz-ı Ǿaşķ ile
Baĥr-i muĥîŧ olup şarâb kûhla dest-i âb iken

6

Ħırmen-i rûzgârda dâne ķadar vücûd ile
Kimse ögünmesün felek ĥâśılı âsiyâb iken

7

Ehl-i dile açılur yine râz-ı derûnını Nažîm
Beste-dem ü ħamûşdur her sözi bir kitâb iken

517 (T: 293a, H: 210a, R: 276b, A: 240a)
(FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün)
1
Göñlümi aldı o âfet baña dil-dâde iken
Bir şeh-i ĥüsne ķul oldum yine âzâde iken
2

Ġam yemezdim leb-i dilber idi nuķl-i bezmim
Ġuśśa çekmezdim elimde ķadeĥ-i bâde iken

3

ǾAks-i taśvîr-i cemâli beni şâd eyler idi
Ġamdan âyîne-śıfat levĥ-i dilim sâde iken

4

Çoķ zamândır o perî eyledi dîdârı Ǿazîz
Dem-be-dem śoĥbet-i ħâś itmege âmâde iken

5

Dest-gîr olma düşür Ǿacze raķîbi yâ Rab
Beni dûr itdi derd-i dilber üftâde iken

6

Böyle ķalmaz bir olur Ǿâşıķ u maǾşûķ yine
Ceźbe-i Ǿaşķ ile ey dil ki bî-çâre iken

7

Naķd-i ħâhiş pür ider bir gün elem çekme Nažîm
Dest-i ĥâcet ŧaraf-ı dergeh-i Mevlâ'da iken

518 (T: 293a, H: 210a, R: 277a, A: 240a)
(FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün)
1
Beni dûr itdi felek hem-dem-i cânâne iken
Bezmine maĥrem idim şemǾine pervâne iken
2

Merdüm-i dîdem idi şimdi görünmez o perî
Müje-i çeşm-i terim kâkülüñe şâne iken

3

Ġamdan âsûde idim ķayddan âzâde idim
Girih-i silsile-i zülfüne dîvâne iken

4

Eyledi zîr ü zeber zelzele-i hicrânı
Deyr-i dil naķş-ı cemâliyle śanem-ħâne iken
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5

Sâķî-i laǾli ķadeĥ-kâr-ı dil ü cânım idi
Bâde-i vuślat-ı cânânla mestâne iken

6

Aña şâdam ki yine çeşm-i teġâfül-kârı
Âşinâsın gözedir cünbişi bîgâne iken

7

Âķıbet bir gün olur tâze de ser-germ-i niyâz
Yâra her dîde-i ter bir ŧolu peymâne iken

8

Yetişür sünbüle-zâr-ı ŧarabım maĥśûli
Dem-be-dem eşk-i terim ķaŧreleri dâne iken

9

Ķomaz elbette Nažîmâ seni de ħâne-ħarâb
Fażl-ı Ĥaķ bânî-i her ħâŧır-ı vîrâne iken

519 (T: 293b, H: 210a, R: 277a, A: 240a)
(MefǾûlü MefâǾîlü MefâǾîlü FeǾûlün)
1
Ey ķâmeti Ŧûbâ-yı cinân şâħlarından
Kûyuñdaki her śuffe İrem kâħlarından
2

Reyĥân-ı ħaŧıñ ey lebi yâķût muĥaķķaķ
Ħoşdur baña dehriñ ħaŧ-ı nessâħlarından

3

Baķ sîne-i pür-dâġıma feryâdımı gûş it
Gör sûz-ı derûn-ı büni sûrâħlarından

4

Dil puħte olur ħâm ise de maŧbaħ-ı Ǿaşķıñ
Cânıyla olan sûħte ŧabbâħlarından

5

Zühhâd-ı riyâ-pîşe yeter geldi Nažîmâ
Bî-Ǿayb-ı riyâ mey-gede güstâħlarından

520 (T: 293b, H: 210b, R: 277a, A: 240b)
(MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün)
1
Olup nizâr o sîmîn-beden ħayâlinden
Miŝâl-i naķş-ı ħayâl oldı ten ħayâlinden
2

ǾAdem maķâmına mevhûma noķŧa-veş vardım
O mû-miyânı o şîrîn-dehen ħayâlinden

3

Girih girih dil-i şeydâda Ǿuķde-i sevdâ
O zülf-i ħam-be-ħam u pür-şiken ħayâlinden

4

Nesîm-i ŧurre-i Ǿanber-şemîmi neşr olsa
Ġazâl-i Çîn geçe müşg-i Ħuten ħayâlinden

5

O mâh-ŧalǾat ile rû-be-rûy olmaķdır
Nažîm-i sâde-derûnuñ geçen ħayâlinden
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521 (T: 293b, H: 210b, R: 277b, A: 240b)
(MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün)
1
Düşürmez ħançer-i nâzın o şûħ-ı şîve-kâr elden
ǾAceb mi gitse cân u dil gibi śabr u ķarâr elden
2

Nola śaĥrâlara düşsem o ŧıfl-ı nâzı gördükçe
Gider farŧ-ı cünûnumdan Ǿinân-ı iħtiyâr elden

3

Felekde el virüp keffü'l-ĥađîb-i devlet-i vuślat
İderse dest-yârî baħt düşmez dest-i yâr elden

4

Görüp ħançer-be-kef gülşende reftârın düşürmezler
DuǾâ-yı cünbişin sûsen zebânından çenâr elden

5

Dem-â-dem ĥasret-i keyfiyyet-i śahbâ-yı laǾliyle
Devâdır gitmese câm-ı şarâb-ı ħoş-güvâr elden

6

Cefâsı böyle rûz-efzûn ķalursa śubĥ-ı maĥşerde
Ħalâś olmaz girîbân-ı necât-ı rûzgâr elden

7

Nažîmâ cevher-i maǾnâ ile bir silk-i raǾnâdır
Dür-i nažmım revâdır düşmese tesbîĥ-vâr elden

522 (T: 294a, H: 210b, R: 277b, A: 240b)
(MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün)
1
Ħalâś olsun mı murġ-ı dil kemân-ı ebruvânından
Ki tîr-i tîz-peykânı ħaŧâ itmez nişânından
2

Hücûm-ı berķ-ı ĥüsniyle göñül dûr oldı kûyından
Belî eyler remîde murġı âteş âşiyânından

3

Rehâ itmek müyesser olmadı bir kerre śad-efsûs
MetâǾ-ı śabrı derdiyle nigâh-ı cân-sitânından

4

Nola śad-dâġla pür-gûş olup cismim nizâr olsa
Ħaber śordum dehânından murâd aldım miyânından

5

Nažîm olma śaķın bîm-i ħazân-ı hecr ile nevmîd
Riyâż-ı vuślatıñ gülberg-i luŧf-ı bâġbânından

523 (T: 294a, H: 211a, R: 277b, A: 240b)
(MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün)
1
Yeter şekvâ göñül ol kâfiriñ çîn-i cebîniñden
Seni öldürmesün elbette ya dönsün mi dîninden
2

Boyanma rengine bûy-ı vefâ ümmîdine düşme
Bu gülzârıñ geç ey bülbül gülünden yâsemîninden
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3

Yanarsın sen de birgün bir perîniñ nâr-ı Ǿaşķıyla
Ĥaźer ey seng-dil Ǿuşşâķıñ âh-ı âteşîninden

4

Gelür kâkül-perîşân kec-külâh ŧurre ħam-ender-ħam
Śaķın ey fitne ol mâhıñ dü-zülf-i çîn-cebîninden

5

Esîr-i Ǿaşķıyuz bir şâh-ı ĥüsnüñ kim Nažîm-âsâ
Ħalâś olmaz düşen diller dü-zülf-i Ǿanberîninden

524 (T: 294a, H: 211a, R: 278a, A: 241a) (MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün)
1
Ķaddim ħam itdi ķâmetiñi müstaķîm iden
Ħâl-i ruħuñla kâkülini şekl-i cîm iden
2

Bâr-ı girân-ı Ǿaşķla dâl itdi ķaddimi
Dîvâne eyledi beni laǾliñ besîm iden

3

İtmiş derûn-ı bülbüli mecrûĥ nevk-i ħâr
Bezm-i çemende güllere yâr-i ķadîm iden

4

Śalmış hevâ-yı Ǿaşķla efsâne-i ġama
Dil-mübtelâyı ol şeh-i ĥüsne nedîm iden

5

İtmiş mey-i tecellî-i feyż ile pür-ħurûş
ŦabǾ-ı Nažîm'i Ŧûr-ı süħanda Kelîm iden

525 (T: 294b, H: 211a, R: 278a, A: 241a)
(MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün)
1
Cihân ħarâb-ı girişme siyâh çeşmiñden
Fiġân teġâfül-i ġamzeñden âh çeşmiñden
2

Ne âfet-i dil ü cân sanki oldı fitne bile
Hezâr ħavfla zinhâr-ħâh çeşmiñden

3

Derûnda dilde cigerde hezâr zaħm açılur
Atılmadan daħi tîr-i nigâh çeşmiñden

4

Hemîşe ħâŧır-ı Ǿişve ĥarâb ġamzeñden
Hemîşe ĥâl-i girişme tebâh çeşmiñden

5

Nažîm-i zâra cünûn geldi var ise cânâ
Nigâh-ı şefķat umar gâh gâh çeşmiñden

526 (T: 294b, H: 211b, R: 278a, A: 241a)
(MefǾûlü MefâǾîlü MefâǾîlü FeǾûlün)
1
Baġlandı göñül zülfine dîvâneliginden
Düşdi heves-i laǾline mestâneliginden
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2

Her Ǿużvını bir dûzaħ iderse dil-i zârıñ
Ol şemǾ-ruħuñ geçmeye pervâneliginden

3

Hem-ħâbe-i yâr olsa daħi Ǿâşıķ odur kim
Ümmîd-i viśâl itmeye merdâneliginden

4

Âzürde ide pîç ü ħam-ı nâzını şâyed
Ol ŧurreye geçdi müjemiñ şâneliginden

5

Şûrîdeligimden beni dîvâne mi śandıñ
Ķays'ıñ adı mecnûn idi ferzâneliginden

6

İşkeste-dilân lâbüd ider girye-i ħûnîn
Cevher śaçar eŧrâfına vîrâneliginden

7

Yâr olmadı dildâr Nažîm añlamadı ĥayf
Ķadr-i güher-i ĥüsnini bîgâneliginden

527 (T: 294b, H: 211b, R: 278b, A: 241a)
(FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
Muśĥaf-ı ĥüsnünle dildârıñ degildir ebruvân
İki zîbâ levĥadır naķş itdi śunǾ-ı MüsteǾân
2

Śayd içün dil murġını śayyâd-ı çeşm-i dil-rübâ
Dâm zülf ü dâne ħâl ü ġamze tîr-i ħûn-feşân

3

Dil nice cûş itmesün mestâne bezm-i Ǿaşķla
Bâde leb sâġar dehen sâķî o yâr-ı dil-sitân

4

Faśl-ı seyr-i bâġı gül-geşt-i bahârı neyleyem
Eşk cû dil Ǿandelîb ü ĥüsn-i dilber gül-sitân

5

El-ĥaźer müjgânlarından ebruvânından Nažîm
Ķaśd-ı cân itmiş o ħûnî tîr-i Ǿişve der-kemân

528 (T: 295a, H: 211b, R: 278b, A: 241a)
(FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
Eyleyen şemǾ-i münîr-i bezmi zerrîn sürme-dân
Eylemiş pervânesi Ǿaşķ âteşiyle bî-zebân
2

Gösterüp Ǿuşşâķ-ı zâra sürme-gûn ebruvân
Ebkem itmiş derd-i Ǿaşķıyla o mâh-ı dil-sitân

3

Dûd-ı âh-ı sürme-reng-i Ǿâşıķı sîr eyleyüp
Bir tekellüm itmedi lâl oldı ol nâ-mihribân

4

Ŧûŧî-i cânı gehî ħâmûş geh gûyâ ider
LaǾl-i şekker-rîz ü zülf-i sürme-reng-i dilberân
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5

Beste-dem mey-ħâne-i Ǿaşķınla olmuş bî-ķuśûr
Fikr-i ħâl-i sürme-gûnıyla Nažîm-i nâtüvân

529 (T: 295a, H: 212a, R: 278b, A: 241b)
(FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
Oldı maǾcûn-ı leb-i dilber naśîb-i Ǿâşıķân
Bir müferriĥ itdi peydâ ol ŧabîb-i Ǿâşıķân
2

Deyr-i ĥüsn içre perestiş-gâh-ı Ǿaşķ olsa nola
Bir śanem ebrûsıdır şekl-i śalîb-i Ǿâşıķân

3

Devlet-i dîdâr el virdi felekde var ise
Ħâl-i rûy-ı yârdir keffü'l-ĥađîbdir Ǿâşıķân

4

Dâm-ı zülfüñ eylemiş ħam-der-ħam ol śayyâd yâr
Düşmesün yâ Rab aña murġ-ı şekîb-i Ǿâşıķân

5

Her nigehde vâlih ü dîvâne eyler görmedim
Ġamze-i câdû gibi bir dil-firîb-i Ǿâşıķân

6

Dûd-ı âhından gelen nefħa şemîm-i Ǿaşķdır
Müşg-bûdur dem-be-dem enfâs-ı ŧîb-i Ǿâşıķân

7

Gülşen-i cûd-ı maĥabbetle Nažîm-i zârdır
Şimdi bir ħûnîn-terâne Ǿandelîb-i Ǿâşıķân

530 (T: 295a, H: 212a, R: 279a, A: 241b)
(MefǾûlü MefâǾîlü MefâǾîlü FeǾûlün)
1
İtdikçe nigâhım heves-i sûy-ı girîbân173
Her merdüm-i çeşmim ola bir gûy-ı girîbân

173

2

Âġûşını bir mâh-veşe cilve-geh itmiş
Olmaz mı ĥased hâle-i pehlû-yı girîbân

3

Almış ķolına sîm-beden bir śanem-i şûħ
Aĥsente zehî ķuvvet-i bâzû-yı girîbân

4

Ârâyiş-i ĥüsn olsa nola Ǿârıż u gerden
Gülzâr-ı melâĥatdir o bû-cûy-ı girîbân

5

Bûs eylemeyen gerden-i cânânı Nažîmâ
Olsa nola ķaniǾ-şüde-i kûy-ı girîbân

İtdikçe, A: Eylerse
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531 (T: 295b, H: 212a, R: 279a, A: 241b)
(MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün)
1
Beni dûr itdi cânândan Ǿadû cânından ayrılsun
Degil cânından ey dil yâr u cânânından ayrılsun
2

Cüdâ ķıldı raķîb-i rû-siyeh cânânımı benden
O kâfir-mâcerâ dîninden îmânından ayrılsun

3

Ne cân cânânesinden hecr ile yâ Rab cüdâ düşsün
Ne dil dildârınıñ zülf-i perîşânından ayrılsun

4

Ne olsun bir gül-i ter gülşen-i Ǿâlemde bülbülsüz
Ne bir bülbül çemende verd-i ħandânından ayrılsun

5

Ne dil ol naħl-i nâzıñ ĥasret-i reftârını çeksün
Ne ħod bir fâħte serv-i ħırâmânından ayrılsun

6

Ne bir pervâne dûr olsun kenâr-ı şemǾ-i bezminden
Ne bir źerre ilâhî mihr-i raħşânından ayrılsun

7

Ne yâr itsün Nažîm-i zârsız ârâm bir laĥža
Ne yâriñ oldı yâ Rab sâye-i ĥüsn yanından ayrılsun

532 (T: 295b, H: 212b, R: 279a, A: 242a)
(MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün)
1
Ġamım ol kec-külâh-ı nâz içün her yerde söylensün
Yolında çekdigim derd ü belâ dillerde söylensün
2

Başımdan mâcerâ-yı seyl-i ĥasret aşduġın bilsün
Benim de ser-güzeştim meclis-i dilberde söylensün

3

Maĥabbet-nâme-i Mecnûn u Leylî ŧayy olur âħir
Hele bir gün benimle ol perî-peyker de söylensün

4

Aķıt eşk-i dem-â-dem ħâk-i râh ol yâre kim nâmıñ
Olup hemvâre Ǿâlem-gîr baĥr ü berde söylensin

5

O şûħuñ dest-bürd-i ġamzesinden şekve-i Ǿuşşâķ
Degildir bunda mümkin Ǿarśa-i maĥşerde söylensün

6

Yeter olduķ yeter peyġûle-gîr-i yeǿs ü nâ-kâmî
Fenâ dünyâda himmet śâĥibi bir er de söylensün

7

Düşürdüñ dillere söylendi eşǾârıñ hezâr-minnet
Seniñ gibi Nažîmâ bir süħan-perver de söylensün
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533 (T: 296a, H: 212b, R: 279b, A: 237a)
(FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
Şerĥa vü dâġım görüp nice telâşı olmasun
ǾÂşıķ isterse gözi üstünde ķaşı olmasun
2

ǾAksine gerdân iden dolâb-ı çarħı Ǿâşıķıñ
Mâcerâsın naķl iderken gözi yaşı olmasun

3

Yapmadı vîrâne göñlüm dest-i luŧf-ı rûzgâr
ǾÂlemiñ şimden-girü ŧaş üzre ŧaşı olmasun

4

Lâle-veş śad-çâk-i ġamdır ġonca-veş pür-ħûn-ı dil
Kimse dâġ-ı Ǿaşķ ile baġrında başı olmasun

5

Tek nevâl-i maǾrifetden ĥiśśe-dâr olsun Nažîm
ǾÂrifiñ olmazsa da Ǿaķl-ı maǾâşı olmasun

534 (T: 296a, H: 212b, R: 279b, A: 242a)
(MütefâǾilün FeǾûlün MütefâǾilün FeǾûlün)
1
Ķomaz âsiyâbını çarħ ki murâdım üzre dönsün
Meŝel-i daķîķdir bu ögünürse baħt ögünsün
2

O perîye gizli derdim benim âşikâre itdi
Bu dem-â-dem âhımıñ âh dilerim ocaġı sönsün

3

Ġam-ı ebrû-yı dilârâ bizi itdi śâǿim-i hecr
O hilâl-i Ǿîd-i behcet ne var ayda bir görünsün

4

Düşe mülk-i ĥüsne âħir yine sû-be-sû keş-â-keş
Hele o dü-zülf-i müşgîn iki cânibe bölünsün

5

Eŝer eylemez mi âhım dil-i âhenîn-i yâra
Şeb u rûz dâġlarla nice bir göñül dögünsün

6

O nihâl-i ser-bülendiñ yanına düşüp Nažîmâ
Dil-i zârı meyl idenler yine sâye-veş sürünsün

535 (T: 296a, H: 213a, R: 279b, A: 242a)
(FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilâtün)
1
Şâne dest ursun o gîsû-yı siyeh-kâr bölünsün
Ħayl-i kâfir yine dil almaġa tekrâr bölünsün
2

Dûş olup evc-i maĥabbetde küleng-i dil-i Ǿuşşâķ
Şâh-bâz-ı nigeh-i yâr ile de yâr bölünsün

3

Baħşiş-i ĥüsnini görmüş yine Ǿuşşâķa sezâ-vâr
Baña da ĥiśśe-i bûs-ı leb-i dildâr bölünsün
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4

İkimiz yek-dil iken ĥayf ayırdı bizi âħir
Dilerim erre ile ortadan aġyâr bölünsün

5

Yetişür ġamze Nažîmâ śaf-ı müjgâna ne ĥâcet
Ġâret-i mülk-i dile leşker-i Tâtâr bölünsün

536 (T: 296b, H: 213a, R: 280a, A: 242a)
(MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün)
1
Piyâle cünbişe gelsün şarâb mevc ursun
Ħurûş idüp o yem-i şuǾle-tâb mevc ursun
2

Cihânı ser-be-ser itsün ġarîķ-i ķulzüm-i nûr
Muħîŧ-i şaǾşaǾa-i âfitâb mevc ursun

3

O deñli saħt gerekdir ki bâd-ı śarśar-ı âh
Güźâr iderse feżâdan serâb mevc ursun

4

Bizi ġarîķ-i mey it al ele sâķî ķadeĥ
Yine o lücce-i âteş-ĥabâb mevc ursun

5

Güher-feşân ola demdir sirişk-i dîde Nažîm
Derûn-ı dilde olan ħûn-ı nâb mevc ursun

537 (T: 296b, H: 213a, R: 280a, A: 242b)
(MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün)
1
Ĥarîm-i dilde ġamıñ maĥrem olmasun nolsun
Derûn-ı sînede sensiz ġam olmasun nolsun
2

Ħaŧıñ firâķı nola itse dîdemi pür-ħûn
Çemende Ǿişret ü Ǿîş ü dem olmasun nolsun

3

Bu reng ü bûyla sâķî eliñde câm-ı şarâb
Şüküfte ġonca-i bâġ-ı Cem olmasun nolsun

4

ǾAceb mi silsile-cünbân isek cünûnumuza
Sebeb o kâkül-i ħam-der-ħam olmasun nolsun

5

Henûz feyż-i ilâhîye mažhar olmuşdur
Nažîm şâǾir-i muǾciz-dem olmasun nolsun

538 (T: 296b, H: 213b, R: 280a, A: 242b)
(MüfteǾilün MefâǾilün MüfteǾilün MefâǾilün)
1
Naħl-ı niyâza âfet-i śarśar-ı nâz degmesün
Ħırmen-i nâza da meded berķ-i niyâz degmesün
2

Çîn-i cebîn-i dilbere ney ki sebeb bilinmedi
Ħâŧır-ı saħtına göñül sûz u güdâz degmesün
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3

O şeh-i ĥüsn incinür belki ħamûş ey göñül
Gûşına ĥarf-i nâle-i şekve-ŧırâz degmesün

4

Ħâŧır-ı Ǿâşıķa meded ŧaǾn-ı Ǿadû doķunmasun
Âyîne-i ĥaķîķate seng-i mecâz degmesün

5

Seyr-i cemâl-i yâr ile ķâniǾ ü sîriz Nažîm
Ħân-ı viśâl-i dilbere dîde-i âz degmesün

539 (T: 296b, H: 213b, R: 280a, A: 242b)
(MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün)
1
Ol mest-i nâz ħançer-i bürrâna śunmasun
Tîġ-ı Ǿitâbı dile geh ü câna śunmasun
2

İķlîm-i ĥüsni ser-be-ser âşûb-gâh ider
Dest-i nesîm o zülf-i perîşâna śunmasun

3

Ħançer-be-dest-i nâz ħırâmân o kec-külâh
Ceyb-i niyâz Ǿâşıķa mestâne śunmasun

4

Murġân Ǿaķlı bend-i kemend-i cünûn ider
Ol zülf ü ħâl dâm ķurup dâne śunmasun

5

Olmuş siyâh-mest-i mey-i ħûn-ı dil yeter
Sâķî-i ġamze çeşmine peymâne śunmasun

6

Dil kenâr ķaydına düşmüş maĥal bulup
Rindâna Ǿarż-ı ĥâlini cânâne śunmasun

7

Lâ-büd kelâmı źîver-i gûş-ı ķabûl olur
Destin Nažîm kilk-i dür-efşâna śunmasun

540 (T: 297a, H: 213b, R: 280b, A: 242b)
(MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün)
1
Vücûdumı reh-i Ǿaşķıñda kim türâb iderin
Sevâd-ı dîde-i ħurşîd ü mâh-tâb iderin

174

2

Sebû sebû cigerim fürķatiñle ħûn-ı dili
Ġamıñla baġrımı çâk eyleyüp kebâb iderin174

3

Sirişk-i âlle müjgânım eyleyüp gül-rîz
Bütân-ı ĥayrete rengînî-i ħiżâb iderin

4

Dil-i ŧapîdemi Ǿaşķıñla nîm-bismil idüp
Śabâĥ-ı maĥşere dek vaķf-ı ıżŧırâb iderin

Beyit, T nüshasında bulunmamaktadır.
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5

O deñli kûyuña cân ile ârzû-mendim
Ki şuǾle-zâr da olsa yolum şitâb iderin

6

Bu deşt-gehde ben ol śayd-ı nâ-pesendim kim
Kemend-i dâma bile düşmege ĥicâb iderin

7

Süħanda ŧabǾ-ı Nažîm'iñ güşâd idüp ķuflin
Cevâhiri yine kânından intiħâb iderin

541 (T: 297a, H: 214a, R: 280b, A: 243a)
(MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün)
1
O bezm-i ĥasrete kim baġrımı kebâb iderin
Piyâle dîdemi ħûn-ı dili şarâb iderin
2

Görüp o lebleri yâķûtı girye-nâk olsam
Kenâr-ı çeşmimi lebrîz-i laǾl-i nâb iderin

3

Ħayâl-i ħâl-i ruħıyla çemende âh itsem
Derûn-ı lâleyi pür-dâġ-ı ıżŧırâb iderin

4

Baķup Ǿiźârına gâhî şikenc-i zülfine geh
Bahâr-ı bâġda seyr-i kenâr-ı âb iderin

5

Derûnuma heves-i ebruvânını düşürüp
Ŧılısm-ı dilde dü-tîġ-ı siyâh-tâb iderin

7

Düşer diyü şafaķ-ı sürme mâh-ı ruħsârı
O mihr-i ĥüsne niyâzımdan ictinâb iderin

8

Nažîm Ǿârıż-ı ebkâr-ı nažma ĥüsn virüp
Midâd-ı kilk-i terim ĥâl-i intiħâb iderin

542 (T: 297b, R: 281a, A: 243a) (MefǾûlü FâǾilâtün MefǾûlü FâǾilâtün)
1
Gitmezdi Ķays-ı zârıñ śabr u sükûn elinden
Leylâ'nıñ içmeseydi câm-ı cünûn elinden
2

Tesħîr-i ehl-i Ǿaşķa meşġûldür dem-â-dem
Düşmez o ŧıfl-ı nâzıñ levĥ-i füsûn elinden

3

Destân-ı rûzgâra zinhâr sîne germe
Sührâb iseñ olursuñ âħir zebûn elinden

4

EnvâǾını cünûnuñ fehm iden ehl-i ĥâliñ
Olsa Ǿaceb mi Ǿâciz her źû-fünûn elinden

5

Feryâd u nâle eyler ol büt-perest-i nâzıñ
Deyr içre gâh nâķûs geh erġanûn elinden
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6

Âb-ı ĥayâtı içmem śunsa raķîb-i nâdân
Câm-ı viśâli çekmem aġyâr-ı dûn elinden

7

Bilmez lüġât-ı Ǿaşķı efsürde-dil Nažîmâ
Şerĥ ile geçse bir bir cümle mütûn elinden

543 (T: 297b, R: 281a, A: 243a) (FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün)
1
Çeşmi der-ħâbdır ebrû-yı girih-gîrinden
Fitne bîdâr olamaz ħaşyet-i şemşîrinden
2

İtdi rem-ħorde ġazâl-i nigeh-i Leylâ'yı
Maġz-ı bâdâm-ı cünûn ĥalķa-i zencîrinden

3

Âhû-yı Çîn ü Ħıŧâ vü Ħuteni eyleye mest
Nefħa-rîz olsa śabâ vâdî-i naħcîrinden

4

Doldı śandûķa-i sînem gibi ķandîl-i derûn
Dü-kemân-ebrû-yı peykân-nigehiñ tîrinden

5

Daħi nâ-ceste iken nâvek-i nâgeh-eŝeri
Zaħm-ı dil tâzelenür sürǾat-i teǿŝîrinden

6

Âyine-ħâne-i çeşmimde daħi Ǿaks ideli
Ķande baķsam alamam dîdemi taśvîrinden

7

Şerĥ-i rummân-ı lebinde iki şaķķ oldı Nažîm
Ħâme-i şehd-i zebân leźźet-i taǾbîrinden

544 (T: 297b, R: 281a, A: 243a) (FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün)
1
Görüp ol naħl-i ħırâmânı gehî dâmen-çîn
Oldılar bâġda her serv-i sehî dâmen-çîn
2

Şebnem-i feyż ile itmiş çemen-ârâ-yı edeb
Ġonca-i ter gibi ol kec-külehi dâmen-çîn

3

Yine bir fitneyi taĥrîke Ǿalâmet ancaķ
ǾAlem-i ķaddini žann itme tehî dâmen-çîn

4

Ħâr-ı śaĥrâ-yı Ǿalâyıķdan iden âzâde
Eylemiş ħayme gibi mihr ü mehi dâmen-çîn

5

Cilve-gehdir yine de târı bir âşûba Nažîm
Ne ķadar olsa da zülf-i siyehi dâmen-çîn

545 (T: 298a, R: 281b, A: 243b) (FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün)
1
Görüp ol dürr-i yetîmiñ güher-i mengûşın
Her śadef dîde gibi eyledi bâz âġûşın
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2

Nâlesin itmez idi bezm-i çemende tekrâr
Naġme-i bülbüle gül ŧutmasa ey dil gûşın

3

Bâdî-i mihr ü maĥabbetle göñül ķandil iken
Eylemişdi daħi Cem câm-ı meyiñ serpûşın

4

ǾÂķıbet meygede-i vuślat olur ħâb-gehi
Eyleyen vaķf-ı sebû-yı mey-i ĥasret dûşın

5

Zülf-i dilber gibi her demde perîşân-dil olur
Ol ki cemǾ eylemeye başına Ǿaķl u hûşın

6

Ne ħıred ķaldı ne śabr u ne sükûn u ârâm
Aldı bir şâh-ı ĥüsn burc-ı beden varoşın

7

Ne bilür źevķini mestân raĥîķ-i Ǿaşķıñ
Çekmeyen bezm-i ġamıñ sâġar-ı nûş-â-nûşın

8

Ser-i engüşt-i muǾârıżdan olur âsûde
Bend iden mühr-i sükût ile leb-i ħâmûşın

9

Oldı her saŧrı birer mevc bu raǾnâ ġazeliñ
Lücce-i ŧabǾ-ı Nažîm'iñ yine seyr it cûşın

546 (T: 298a, R: 281b, A: 243b)
(FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün)
1
Ħûblar śaķlamaz esrârını Ǿâşıķlardan
Ki olur Ǿâşıķ olanlar gözi açıķlardan
2

Dilbere sûz-ı derûnı nice teǿŝîr eyler
Olmayan lâle-śıfat sînesi yanıķlardan

3

Ruķabâ yâri ider Ǿâşıķına düşmen-i cân
Meded Allâh'a śıġındıķ o münâfıķlardan

4

Nâvek-i nâlesi ŧaş olsa iśâbet eyler
Gelmez elbette ħaŧâ Ǿâşıķ-ı śâdıķlardan

5

Bilürüm gerçi degildir saña cânım lâyıķ
Sensin ammâ ki benim cânıma lâyıķlardan

6

Bî-riyâ giryesi ħoşdur bize mestâneleriñ
Bezm-i taķvâda riyâ eyleyen ayıķlardan

7

Cevr ider oldı felek devr-i muħâlifle Nažîm
Dûr düşdüñ ķatı çoķ yâr-ı muvâfıķlardan
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547 (T: 298b, R: 281b, A: 243b) (MefâǾîlün MefâǾîlün FeǾûlün)
1
Alur âġûşa ķadd-i dil-rübâsın
Çeken ol naħl-i bâlânıñ belâsın
2

Başımda var iken sevdâ-yı zülfi
Cihânıñ neylerim žıll-i hümâsın

3

Sirişk ü âh-ı Ǿâşıķdan bilürler
Maĥabbet şehriniñ âb u hevâsın

4

Girer saǾy eyleyüp iĥrâm-ı şevķe
İdenler KaǾbe-i Ǿaşķıñ śafâsın

5

Nola gözyaşına ġarķ olsa Ǿâşıķ
O şûħa naķl iderken mâcerâsın

6

Hezârân dîde nâžır gül śanurlar
Geyince çeşm-i bülbülden libâsın

7

Göñül âyînesi Ǿaksiyle pürdür
Şeh-i ĥüsnüm ķomaz tenhâ gedâsın

8

Ola ħüsrev eger gûş itse ķâǿil
Nažîm'iñ cûş ile şîrîn edâsın

548 (T: 298b, R: 282a, A: 244a) (MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün)
1
Ne bir hem-dem ne bir maĥrem ne bir yâr-ı śadîķ olsun
Benim ey dil o mâh-ı mihribânım tek şefîķ olsun
2

Ħayâlinden cüdâ dîde ġamından dûr olan ħâŧır
Biri baĥre ġarîķ olsun biri nâle ĥarîķ olsun

3

ǾAśâya düşmeyenler nergis-i bîmârı derdinden
Gözi yaşına nîlûfer gibi yâ Rab ġarîķ olsun

4

Ŧarab-gâh-ı cihânda köhne rind-i bâde-âşâmız
Bize sâķî-i meclis tâze vü śahbâ Ǿatîķ olsun

5

Aña dip gösterir elbette sermestân-ı deryâ-nûş
Gerekse lücce-i girdâb raŧl-ı mey Ǿamîķ olsun

6

Ħumâr-âlûd-ı hicrâna leb-i dilber yeter maǾcûn
Ne mey-ħâne ne câm-ı Cem ne śahbâ-yı raĥîķ olsun

7

Ġarîbâne idince Ǿazm-i râh-ı menzil-i maķśûd
Nažîm-i zâra yâ Rab Ħıżr-ı tevfîķiñ refîķ olsun
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549 (T: 298b, R: 282a, A: 244a) (MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün)
1
Ķuruldı bezm-i gülşen cemǾ olup ezhâr-ı gûn-â-gûn
Ĥarîfâne çıķardı kîsesinden ġonca bir altun
2

Göreydi kâkül-i şeb-gûnıñı ey sebz-i tih gül-gûn
Beyâbânlarda yâ Leylî dimezdi bir daħi Mecnûn

3

Şemîm-i ħaŧŧ-ı müşgîniyle itmiş laǾl-i ħandânıñ
Derûn-ı ġoncayı pür-dâġ-ı sevdâ lâleyi dil-ħûn

4

Görüp reftârıñı vaśf-ı ķadiñde itdiler îrâd
Kenâr-ı cûda her serv-i sehî bir mıśraǾ-ı mevzûn

5

Serinde pârelensün tîşe-i Ferhâd o Mecnûn'uñ
Ki ednâ âh ile śad bî-sütûnı itmeye Hâmûn

6

Derûn-ı tîre olmaz feyż-yâb-ı pend-i rûşen-dil
Sevâd-ı mâh çıķmaz mihr-i enver olsa da śâbûn

7

Nažîm âyîne-i Ǿâlem-nümâdır var ise ŧabǾıñ
Ki anda gûne gûne cilve-gerdir şâhid-i mażmûn

550 (T: 299a, R: 282b, A: 244a) (FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün)
1
Heves itmez ĥarem-i vuślatına yâr diyen
İstemez cenneti her vech ile dîdâr diyen
2

Yedi dûzaħ daħi sûzân idemez bir mûyın
Ķulına gülşen ider âteşi yâ nâr diyen

3

Bilmemiş źevķ-i viśâliñ ġam-ı hicrân idügin
Vuślata śubĥ-ı ŧarab hecre şeb-i târ diyen

4

Nice śalundıġı Manśûr-ı ser-endâz yeter
Ķatı meydân-ı maĥabbetde yerim var diyen

5

Źevķ-i imrûzı ķoyup ġuśśa-i ferdâ çekeniñ
Baña dîvâne gelür Ǿaķlı anıñ var diyen

6

Her keş-â-keşden olur serv gibi dâmen-çîn
Ħârına bu çemeniñ gül gülüne ħâr diyen

7

Bâġ-ı Ǿâlemde bulunmaz gül-i bî-ħâr Nažîm
Yârsız ķalsa nola olmasa aġyâr diyen

551 (T: 299a, R: 282b, A: 244b) (FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün)
1
Gelmedi bir ħaber-i müjde ile yâra giden
Ķaldı göñlüm gibi ħavfım bu ki dildâra giden
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2

Dilberi görmege varma derine ölmege var
Oldı maĥrûm-ı şehâdet sefere kâra giden

3

Şevķ-i laǾliyle varan kûyına şûrîde gelür
Mest-i medhûş döner ħâne-i ħâmmâra giden

4

O ŧabîb-i dil ider ħasta-i Ǿaşķa dermân
Bulur elbette devâ derdine tîmâra giden

5

Ķaydın eyle fenâ deştini bir kerre ķıyâs
Bir daħi śanma gelür ey dil-i âvâre giden

6

Bizi de ķulluġına Ǿafv idüp itmez mi ķabûl
Eyleyen dergehine Yûsuf'ı bâzâra giden

7

Naķd-i hemyânçe-i endîşeñi ħarc eyle Nažîm
Śanma yâbâne gider nažm-ı dürer-bâra giden

552 (T: 299b, R: 282b, A: 244b) (MefǾûlü MefâǾîlü MefâǾîlü FeǾûlün)
1
Bîhûde ķaşıñ yâyını ey mâh ķurarsın
Bu ĥüsn ile sen pençe-i ħurşîdi burarsın
2

Şeb-dîz-i ħaŧıñla giderek ey ruħı gülgûn
Çoķ Ħusrev ü Şîrîn'i melâĥatde yorarsın

3

Ķalmaz bu ŧarâvet saña ħaŧŧıñ gelüp âħir
Cânâ seni şimdi śoranı sen de śorarsın

4

Rüǿyâda seni ħayr ola âġûşuma aldım
TaǾbîrini ey Yûsuf-ı ĥüsnüm ne yorarsın

5

Śahbâ-yı leb-i dilberi añma baña dirsin
Ammâ ki Nažîmâ eliñe girse śorarsın

553 (T: 299b, R: 283a, A: 244b) (MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün)
1
Olaldan Ķays u Leylî nâžır u manžûr mektebden
Ķopar tâ śubĥ-ı maĥşer her seĥer śad-şûr mektebden
2

Dil-i efsürde olmaz behre-ver ders-i maĥabbetden
Olur şâkird-i nâ-ķâbil hemîşe dûr mektebden

3

Çıķup seyr-i cemâle sînelerden şâd olur diller
Gelür eŧfâl âzâd olsalar mesrûr mektebden

4

Girîbân-ı şekîbim ceyb-i Ǿaķlım gibi çâk oldı
Çıķınca kec-küleh ol dilber-i maġrûr mektebden
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5

Cemâl-i bâ-kemâlin seyr idüp ol ŧıfl-ı âzâdın
Baķınca mest olur olsa çıķan mestûr mektebden

6

Döner śaĥn-ı cinâna cemǾ-i ħûbân ile bâzî-gâh
Ħırâm-ı nâz ile gelse o reşk-i ĥûr mektebden

7

Bugün ŧıfl-ı dili virdim yine bir ħâce-i ĥüsne
Nažîm-âsâ Ǿaceb mi olmasam mehcûr mektebden

554 (T: 299b, R: 283a, A: 244b) (FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün)
1
Bir ħaber gelmedi ârâm-ı dil ü cânımdan
Cânımıñ cânı ĥabîbimden o cânânımdan
2

Beni ferdâya śalup şimdi kimiñle śalınur
Ħaberiñ var mı śabâ serv-i ħırâmânımdan

3

Yüri ey bâd-ı seĥer şemmesini Ǿarż eyle
O perî-şânıma aĥvâl-i perîşânımdan

4

Nâme lâzım degil ol şûħ bilür ħâme gibi
Şerĥ-i ĥâl-i dilimi çâk-ı girîbânımdan

5

Rûzgârıyla o sengîn-dile teǿŝîr eyler
Ĥaźer itsün ĥaźer âh-ı dil-i sûzânımdan

6

Müjde-i vuślatına dîde-be-râhım şeb u rûz
Mâh-rû zühre-cebîn mihr-i dıraħşânımdan

7

Olmada ħâl-i ruħ-ı şâhid-i endîşe Nažîm
Her düşen noķŧa ser-i kilk-i dür-efşânımdan

555 (T: 300a, R: 283a, A: 245a) (FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
ǾAks-i ĥüsnüñ girye maĥv itmez derûn-ı sîneden
Şüst u şû ķılmaz izâle śûreti âyîneden
2

Hefte-i Ǿaşķıñ diler her rûzı bir sâl olduġın
Ŧıfl-ı dil ħažž eylemez âzâdî-i âzîneden

3

Çeşm-i ħâb-âlûdın açmaz mest-i nâzım var ise
Pür-şikest olmuş ħumâr-ı bâde-i dûşîneden

4

Ŝıķlet-i zerķ u riyâdan ħıffet isterseñ eger
Fâriġ ol zâhid ridâdan tâcdan peşmîneden

5

Dürdî-i śahbâ gibi ķalma ayaķlarda müdâm
Sîneñi pâk it ĥabâb-âsâ hevâ-yı kîneden
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6

Eylemez hergiz dil-i âgâh meyl-i zülf ü ħâl
Kim hümâ âzâdedir elbette dâm u çîneden

7

Bî-ħodâne eşk-i ħûn-âlûd ħoşdur ey Nažîm
Dürr ü yâķût ile mâl-â-mâl olan gencîneden

556 (R: 356a) (MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün)
1
Olmazdı ķaddi olmasa serv-i çemen çemân
Reftârını görünce olur nârven revân
2

Gûş-ı niyâzı güllere güftârı ŧutdurur
Açdıķça ĥarf-i nâza o ġonca-dehen dehân

3

Baġlansa zülfüne o büt-i deyr Ǿişveniñ
Zünnâr nâmın añmaz idi berhemen hemân

4

Manśûr gibi ol şeh-i ĥüsn ü melâĥatiñ
Berdâr-ı Ǿaşķına ola zülfi resen resân

5

Ĥükmin virirse ħâl-i lebi baħtı añlamam
Ola Nažîm ĥâl-i Süheyl-i Yemen yamân

Ĥarfü'l-Vâv
557 (T: 26b, H: 27a, R: 26b, A: 99a)
(FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
Ey tenûr-ı Ǿizzetiñden mihr-i enver bir Ǿalev
Ħalķa-i dergâh-ı gerdûn-âsitânıñ mâh-ı nev
2

Oldılar cümle ŧufeyliñ enbiyâ vü mürselîn
Ey sipâh-ı ümmete râyât-ı ķaddiñ pîş-rev

3

Tâ ķıyâmet râǿic olsa sikke-i mihriñ nola
Naķd-i pâk-i Ǿaşķıña dünyâ vü mâ-fîhâ girev

4

Ħûşe-i Ǿıķd-ı ŝüreyyâ mezraǾ-i eflâkde
Kişt-zâr-ı rifǾatiñden düşdi hengâm-ı direv

5

Gülşen-i ķadriñde çarħ-ı âsumân bir berg-i sebz
Ħırmen-i şânıñda ser-tâ-ser zemîn miķdâr-ı cev

6

ǾArśa-i medĥiñde ķaśd itdikçe cevelân olur
Ħaŧve-i ûlâda Ǿâciz raħş-ı Ǿaķl-ı tîz-rev

7

Olmaķ isterseñ Nažîm elbette maĥbûbu'l-ķulûb
Cân u dilden âl ü evlâd-ı ĥabîbullâhı sev
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558 (T: 300a, H: 214a, R: 283b, A: 99b)
(FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
Ey ħam-ı çevgân-ı fermânında kevneyn iki gû
Şehriyâr-ı kâm-baħş u şeh-süvâr-ı kâm-cû
2

ǾÂrıżı şems-i đuĥâ ve'l-leyl o müşgîn-gîsuvân
Ķâbe ķavseyn ebruvânı śubĥ-ı ev-ednâ o rû

3

Tûtiyâ-yı ķudsiyân müşgîn-türâb-ı ravżası
Kîmyâ-yı ħalķ-ı Ǿâlem ol muǾanber ħâk-i kû

4

Vaśf-ı şânında ser-â-ser âsumân pür-ĥarf ü śavt
Midĥat-i źât u śıfâtında cihân pür-güft ü gû

5

Dergeh-i Ǿarş-âsitânında müyesser her murâd
Ravża-i cennet-nişânında müheyyâ ârzû

6

Virdi revnaķ kâǿinâta Ǿaķl-ı evvel her ŧaraf
Oldı cârî şeş cihâta ĥükm-i şerǾi sû-be-sû

7

Zaħmî-i tîr-i ķażâ-peykânı mecrûĥ-ı ķader
Çâkî-i şemşîr-i bürrânın ecel eyler rüfû

8

Bezm-gâh-ı Ǿaşķına laħt-ı ciger nuķl-i kebâb
Dürd-nûş-ı derdine dîde ķadeĥdir dil sebû

9

Rû-siyâhım maǾśiyetle olmada rîşim sefîd
Yâ nebî Ǿafv eyle aĥvâlim bilürsüñ mû-be-mû

10

Yâ Resûlallâh nem-i Ǿaşķıñla jeng-i ġayrdan
Eyle mirǿât-ı dil ü cân-ı Nažîm'i şüst u şû

559 (T: 300b, H: 214b, R: 283b, A: 245a)
(MütefâǾilün FeǾûlün MütefâǾilün FeǾûlün)
1
Yine başladı ħırâma śalınup o ķadd-i dil-cû
Nola pâyına aķıtsam iki dîdeden iki cû
2

Tenim oldı dîde dîde ķaddim eyledi ħamîde
Neler itmedi meger kim baña ol dü-çeşm ü ebrû

3

Biri mihre secde eyler biri âteşe perestiş
Ruħı üzre zülf-i kâfir lebi üzre ħâl-i hindû

4

O dü-çeşm-i dil-firîbe didiler dûçâr olanlar
İki žâlim iki mažlûm iki şîr iki âhû

5

Nažar eyleyüp bütâna bilürüz Ǿayâr-ı ĥüsnün
Ki dinildi Ǿaķl mîzân nola olsa göz terâzû
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6

Düşürüp dil-i nizârı nola itseler giriftâr
Çeh-i Bâbil ol źeķandır iki zülf iki câdû

7

Şeb-i ġamda Ǿâşıķ oldur ki müdâm sûz-ı dilden
Olsa âteşîn-zebâne bedeninde her ser-i mû

8

Ġam u şâdî-i cihâna nažar itmeyen dil-i śâf
Bile renc-i râĥat-ı cân ola nîşi nûş-dârû

9

Leb-i yâri vaśf iderken nice olmasun Nažîm'iñ
Ķalemi hezâr destân dil-i ŧûŧî-i süħan-gû

560 (T: 300b, H: 214b, R: 284a, A: 245a)
(MütefâǾilün MütefâǾilün MütefâǾilün MütefâǾilün)
1
Ne müretteb oldı bisâŧımız ne piyâle pür-mül-i ârzû
Ne bahârı geldi bu gülşeniñ ne açıldı bir gül-i ârzû
2

Elem-i ħumâr ile bilmeziz nice neşve-yâb oluruz Ǿaceb
Ne mey-i neşâŧla pür-ķadeĥ ü ne serde ķulķul-i ârzû

3

Nola âb u tâbını görmesem daħi rûy-ı şâhid-i baħtıñ
Ne nesîm açdı niķâbını ne döküldi kâkül-i ârzû

4

İdeli nihân ruħ u zülfini o nihâl-i nâz meşâmıma
Ne resîde bûy-ı gül-i ŧarab ne şemîm-i sünbül-i ârzû

5

Bu zemîn-i ġuśśada yeǿsle nice dil güşâde olur Nažîm
Ne gül-i ümîde bahâr var ne nevâ-yı bülbül-i ârzû

561 (T: 301a, H: 214b, R: 284a, A: 245b)
(MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün)
1
Gül-i âlin görüp aldanma gülzâr-ı cihândır bu
Hezârân beççe-i bülbül uçurmuş âşiyândır bu
2

Nizâr olmaķla pîrân meşķ-i tîr-i âhdan geçer
Ħam olsa ķâmeti dirler kemân-ı imtiĥândır bu

3

Ser-i bâm-ı gelûya çıķmaġa Ǿazm eyledi âhım
Tenimde üstüħân žann itme yer yer nerdübândır bu

4

Ĥaźer cânâna râz-ı ser-be-mihr-i Ǿaşķı ifşâdan
Oķunmuş meclis-i şâh u gedâda dâstândır bu

5

Elif ķaddiñ der-âġûş eyleyince oldı ķaddim yâ
Nola ser-menzile ŧaş diksem ey tîr-i kemândır bu

6

Ruħ-ı zerdim görüp oldı tebessüm-rîz o gül-ruħsar
Görenler didiler kim rîş-ħand-ı zaǾferândır bu
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7

Nola Ǿaks-i cemâl-i bâ-kemâli çıķmasa dilden
Ki hem âyînedir dildâra hem âyîne-dândır bu

8

Lebi rûĥ-ı revân nuŧķ-ı dil-âvîzi ser-â-ser cân
O câm-ı zindegânîdir ĥayât-ı câvidândır bu

9

Ķıyâm-ı ķâmetin gör ol ħaŧ-âver yâri seyr eyle
Ķıyâmetden Ǿalâmet fitne-i âħir zamândır bu

10

Ķopardım bâġ-ı maǾnâdan gelürken bir giyâh-ı sebz
Faķîrâne Nažîm ehl-i beyâna armaġândır bu

562 (T: 301a, H: 215a, R: 284b, A: 245b)
(MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün)
1
Fikr-i lebiñle bulmasa dil mülde reng ü bû
Bulmazdı Ǿandelîb daħi gülde reng ü bû
2

Bûy-ı ciger gelür nefes aldıķça dem-be-dem
Dönmüş gibi nesîm o kâküle reng ü bû

3

Neşr olmasaydı nefħa-i müşgîn-i ŧurresi
Olmazdı śaĥn-ı bâġda sünbülde reng ü bû

4

Çekmezdi fürķat-i güli faśl-ı bahâra dek
Ķalsa demâġ u dîde-i bülbülde reng ü bû

5

ǾAşķıñ Nažîm gibi boyanmazdı rengine
Mihrüñle olmasaydı ķaranfilde reng ü bû

563 (T: 301a, H: 215a, R: 284b, A: 245b)
(FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün)
1
Her gören dir o büti âfet-i cân ancaķ bu
Âfet-i cân olan âşûb-ı cihân ancaķ bu
2

Dehenin noķŧa-i mevhûmeye teşbîh idemem
Peyker-i cân gibi var ise nihân ancaķ bu

3

Geh nümâyân gehî ġâǿib olur gözden o mâh
Ya perî-zâde yaħûd rûĥ-ı revân ancaķ bu

4

ǾAnberîn-ŧurre o ruħsârı siyeh-pûş itmiş
Kisve-i KaǾbe-i işkeste-dilân ancaķ bu

5

Ebruvânıyla Nažîmâ müjesin vaśf itsem
Seyr iden dir ki ĥaźer tîr ü kemân ancaķ bu
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564 (T: 301b, H: 215a, R: 284b, A: 245b)
(MefǾûlü MefâǾîlü MefâǾîlü FeǾûlün)
1
Ħurşîd midir ŧalǾat-i dilber mi nedir bu
Yâ cebhe mi yâ mâh-ı münevver mi nedir bu
2

Ser-tâ-be-ķadem cân mı Ǿaceb cism-i laŧîfi
Başdan ayaġa rûĥ-ı muśavver mi nedir bu

3

Ħaŧŧ-ı ruħ-ı cânâne mi yâ sebze-i cennet
LaǾl-i leb-i dilber mi yâ Kevŝer mi nedir bu

4

Emvâc-ı müselsel ile bir âb-ı revân mı
Düşmüş ruħına zülf-i muǾanber mi nedir bu

5

Sürħî-i ruħ-ı pâk midir yoħsa Nažîmâ
Muśĥafda olan berg-i gül-i ter mi nedir bu

565 (T: 301b, R: 285a, A: 246a) (MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün)
1
Göründi Ǿarż idecek ol ķamer-Ǿiźâr ebrû
Sipihr-i ĥüsn ü bahâda hilâl-vâr ebrû
2

Fedâ o çeşm-i siyâha o çîn-i ebrûya
Hezâr-çeşm-i siyâh ile śad-hezâr ebrû

3

Siyâh kuĥl ile bir sürme-dân ķıyâs itdim
Gözümdedir daħi ey dil o vesme-dâr ebrû

4

Kime işâret ider şimdi gûşe-i çeşmi
Kime dûçâr ola yâ Rab bugün o çâr-ebrû

5

ǾAceb mi mużŧarib olsa sefîne-i dil ü cân
Ki oldı mevce-i deryâ-yı ĥüsn-i yâr ebrû

6

Bahâ-yı câna keser bûs u laǾl-i cânânı
Ŧılısm-ı ĥüsne olup tîġ-ı cân-şikâr ebrû

7

Derûnı tîr-i kemân-dâr-ı Ǿaşķa oldı nişân
Nažîm'e Ǿarż ideli yâr-ı ġamze-kâr ebrû

566 (T: 301b, R: 285a, A: 246a) (FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün)
1
Śanma dâġ-ı derûn-ı dildir bu
Gül-i bâġ-ı cünûn-ı dildir bu
2

Ŧutdı deyr-i cihânı feryâdım
Nâle-i erġanûn-ı dildir bu

3

Doldı laħt-ı cigerle dîde-i ter
Ŧurfe mecrâ-yı ħûn-ı dildir bu
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4

Ħâŧır-ı saħt-ı yâri nerm eyler
Kimse bilmez fünûn-ı dildir bu

5

Cân-ı Şîrîn'e itdirir feryâd
Vâdî-i Bî-sütûn-ı dildir bu

6

Nefs-i emmâre ser-keş olsa nola
Raħş-ı tünd ü ĥarûn-ı dildir bu

7

Göñlüne uyma ey Nažîm śaķın
Dimesünler zebûn-ı dildir bu

Ĥarfü'l-Hâ
567 (T: 302a, H: 215b, R: 285a) (MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün)
1
Girândır çeşm-i dilde ħâb-ı ġaflet yâ Resûlallâh
Meger bîdâr ide śubĥ-ı hidâyet yâ Resûlallâh
2

Derûnum şuǾle-zâr itdi ser-â-ser âteş-i Ǿiśyân
Meger iŧfâ ide eşk-i nedâmet yâ Resûlallâh

3

Nola bâr-ı girân-ı maǾśiyet ķaddim dü-tâ itse
Getürmez ĥâśılı ŧâġ olsa ŧâķat yâ Resûlallâh

4

Ümîd oldur olam âzâde bîm-i hevl-i maĥşerden
İderseñ mažhar-ı Ǿayn-ı Ǿinâyet yâ Resûlallâh

5

Cihân zîr-i nigîniñdir ser-â-ser ĥükm-i şerǾiñle
Saña maħśûśdur mühr-i nübüvvet yâ Resûlallâh

6

MuŧîǾ-i bârgâh-ı daǾvetiñdir Ǿâlem ü âdem
Müsellem źâtına emr-i risâlet yâ Resûlallâh

7

Metîn-i üstüvâr olsa Ǿaceb mi çâr-yârıñdır
Çihâr-erkân-ı eyvân-ı şerîǾat yâ Resûlallâh

8

Ķabûl eyle meded reddiñle maĥrûm itme sulŧânım
Seniñ maĥzûnuñam sen eyle şefķat yâ Resûlallâh

9

Benim de ĥâlime raĥm eyle hengâm-ı şefâǾatle
ǾUśât-ı ümmete rûz-ı ķıyâmet yâ Resûlallâh

10

Güneh-kârım güneh-kârım güneh-kârım Nažîm-âsâ
ŞefâǾat ķıl şefâǾat ķıl şefâǾat yâ Resûlallâh

568 (T: 302a, H: 215b, R: 285b, A: 246a)
(FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
Ey olan ħâhiş-nümâ śunǾ-ı Ħudâ'nıñ naķşına
Bir nigâh eyle o mâh-ı mihribânıñ naķşına
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2

Muśĥaf-ı ruħsârına olmuş dü-levĥ-i zer-nişân
Dîde-i Ǿibretle baķ ol ebruvânıñ naķşına

3

Cây-ı âsâyiş degildir reng ü bûyun seyr idüp
Dil-firîb olma ĥaźer bâġ-ı cihânıñ naķşına

4

Çarħ-ı bed-mihriñ dem-â-dem rengdir endîşesi
Düşmemek mümkin midir devr-i zamânıñ naķşına

5

Çihre-perdâz-ı Ǿarûsân-ı maǾânîdir Nažîm
Âferîn ol sâĥir-i muǾciz-beyânıñ naķşına

569 (T: 302b, H: 216a, R: 285b, A: 246b)
(FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
Noķŧa-i mevhûmedir dirdim dehânıñ şekline
Noķŧa-i mevhûme teşbîh olsa cânıñ şekline
2

Çeşm-i Ǿâşıķla dem-â-dem cilve eylerken yine
Kimse vâķıf olmadı ol ĥüsn ü ânıñ şekline

3

Mûy-veş fikr-i der-âġûş itmeden olmuş nizâr
ǾÂķıbet girdi dil-i şeydâ miyânıñ şekline

4

ǾAķlı nâķıś olduġı gün gibi ey mâh âşikâr
Beñzeden cirm-i hilâli ebruvânıñ şekline

5

Bûy-ı Ǿanber neşr ider zülfünde âh-ı dil Nažîm
Var ise girdi o da bâd-ı śabânıñ şekline

570 (T: 302b, H: 216a, R: 285b, A: 246b)
(FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
Kârı dönmezdi dil-i zâr u ĥazîniñ Ǿaksine
Devr-i dâǿim dönmese çarħ-ı berîniñ Ǿaksine
2

Âfitâbı burc-ı âbîden ŧulûǾ itdi śanur
Câm-ı śahbâda baķan ol nâzenîniñ Ǿaksine

3

ǾÂrife resm-i mecâzîden ĥaķîķatdir murâd
Râstdır ķılsañ nažar naķş-ı nigîniñ Ǿaksine

4

Görse mirǿât-ı felekde vâlih ü ĥayrân ola
Dîde-i mihr ol meh-i zühre-cebîniñ Ǿaksine

5

Çeşm-i terle ķâmet-i yâri ħayâl eyle Nažîm
Baķ derûn-ı cûyda serv-i sehîniñ Ǿaksine
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571 (T: 302b, H: 216a, R: 286a, A: 246b)
(MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün)
1
İdüp nâr-ı maĥabbetle vücûdun ķâl pervâne
Düşüp şemǾ üzre oldı murġ-ı zerrîn-bâl pervâne
2

Biri ârâyiş-i śûret biri pîrâye-i maǾnâ
Ser-â-pâ ķaldırır bülbül ser-â-ser ĥâl pervâne

3

Ķıyâs itme görüp şevķ-i hezârı şevķine anıñ
O maĥbûs-ı ķafes bir beste fâriġ-bâl pervâne

4

Firâķ-ı gülde bâd-ı âh ber-kef bülbül-i şeydâ
Fürûġ-ı âteş-i Ǿaşķıyla mâl-â-mâl pervâne

5

Miŝâl-i gül hezârân-âşinâdır Ǿandelîb ammâ
Degildir şemǾ-veş her cânibe meyyâl pervâne

6

Hemîşe nâle vü şekvâ ile bir şîfte bülbül
Hemîşe sûz ile bir sûħte abdâl pervâne

7

Nažîm eczâsı gül olmaķ göründi ĥasb-i ĥâlinden
Görüp sûz u güdâz-ı Ǿaşķı ŧutmuş fâl pervâne

572 (T: 303a, H: 216b, R: 286a, A: 246b)
(MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün)
1
Ķudûm-i şemǾe idüp beźl-i cûd pervâne
Tamâm eyledi maĥv-ı vücûd pervâne
2

ǾAceb mi ġonca-i şemǾ-i münîre baķdıķça
Miŝâl-i bülbül iderse sürûd pervâne

3

Yaķup vücûdını ħâkister itdi raķś-künân
Olup fütâde-i şemǾ-i şühûd pervâne

4

Külâh-ı zerle görüp şemǾ-i bezmi şevķinden
SemâǾa başlayup itdi sücûd pervâne

5

Nažîm olmadadır nâr-ı Ǿaşķ ile sûzân
Olup müdâvim-i ism-i Vedûd pervâne

573 (T: 303a, H: 216b, R: 286a, A: 247a)
(MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün)
1
Benim ĥâlim dil-i zâr itdi müşkil bir de cânâne
Belâdır Ǿâşıķ-ı şeydâya bir dil bir de cânâne
2

Nola âġişte-der-ħûn olsa murġ-ı cân-ı nâlânım
Ki tîġ-ı Ǿaşķ itdi nîm-bismil bir de cânâne
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3

Düşer gâhî maĥall-i der-kenâr ammâ budur ķaydım
Arada Ǿarż-ı ĥâle şerm ĥâǿil bir de cânâne

4

Nola dîvâne olsam pây-ı Ǿaķlım itdiler feryâd
O gîsûlar giriftâr-ı selâsil bir de cânâne

5

Hücûm-ı seyl-i ĥasret itdi başımdan Nažîm-âsâ
Beni Ǿaşķ itdi böyle pây-der-gil bir de cânâne

574 (T: 303a, H: 216b, R: 286b, A: 247a)
(MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün)
1
Dil-i şeydâ henüz aġyâre maĥrem yâre bîgâne
Ne çâre derd imiş nâ-çâre maĥrem çâre bîgâne
2

ǾAceb mi meclis-i vuślatda da giryân ise Ǿâşıķ
Hezâr olsun mı hiç gülzâra maĥrem zâra bîgâne

3

Nola Manśûr-veş ĥüsnin görüp dil ķalsa zülfinde
Ki olmaz ruǿyet-i dîdâra maĥrem dâra bîgâne

4

Dili bend itse zülfi tâb-ı ruħsârı ider sûzân
Degildir berhemen zünnâra maĥrem nâra bîgâne

5

Nažîm el çekdi bâzâr-ı metâǾ-ı zühd ü taķvâdan
Göñül kim oldı bir mekkâre maĥrem kâra bîgâne

575 (T: 303a, H: 216b, R: 286b, A: 247a)
(FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün)
1
Bâde laǾl-i leb-i cânâne źeķan peymâne
İşte gör böyle olur tevbe-şiken peymâne
2

Śûret-i câmla açılmaz idi lâle vü gül
Olmasa zîb-dih-i bezm-i çemen peymâne

3

Genc-i Cemşîd ayaġında nola beźl itse müdâm
Gâh yâķût gehî dürr-i ǾAden peymâne

4

Her gören mihr ü mehi iki ĥabâb itdi ķıyâs
Nice Cemşîd'e śunuldı bu kühen peymâne

5

Bâdesi âb-ı ĥayât olsa çekersem sensiz
Dâġ-ı miĥnet ola ey ġonca-dehen peymâne

6

Eylemiş ĥasret-i laǾliñle meyin ħûn-ı derûn
Çeşmimi meclis-i Ǿaşķında iden peymâne

7

Her fürûġın ide bir mihr-i cihân-tâb Nažîm
Olsa ħurşîde eger tâb-fiken peymâne
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576 (T: 303b, H: 217a, R: 286b, A: 247a)
(FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün)
1
Ġamze mestâne vü ol çeşm-i siyeh mestâne
Fitne sâķî-i mey-i Ǿişve nigeh mestâne
2

Ser-i râhında o şûħuñ ĥaźer ey dil ki gelür
Girih-i ŧurre be-hem ŧarz-ı küleh mestâne

3

Fikr-i laǾliyle çeker her biri bir câm-ı neşâŧ
Rûz u şeb olsa nola mihr ile meh mestâne

4

Yine mâǿil olup ķaldı zenaħdânınla
Oldı bî-çâre dil üftâde-i çeh mestâne

5

Yâr âşüfte dil âşüfte pür-âteş Ǿuşşâķ
Pâdişeh mest gedâ mest sipeh mestâne

6

Nice Ǿâşıķda ķalur śabr ki ol çeşm-i siyâh
Gâh maħmûr-ı mey-i nâz ola geh mestâne

7

Açmadım râz-ı dili dilbere meclisde Nažîm
İtmedim âh murâd üzre güneh mestâne

577 (T: 303b, H: 217a, R: 287a, A: 247b)
(MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün)
1
Ruħuñ Ǿaks eyleyüp oldı dil-i bî-kîne śad-pâre
Belî teǿŝîr-i âteşden olur âyîne śad-pâre
2

El urmuş şâne çîn-i zülf-i müşgîn-târ-ı dil-dâra
Olurken dem-be-dem sîne-be-sîne yine śad-pâre

3

Alup bûy-ı dehânın ġoncalar kâkülde olmuşlar
Girîbân çâk ħûn-âlûde dâmen sîne śad-pâre

4

O şûħuñ olmasaydı çâk çâk-i ġonca-i laǾli
Gülüñ olmazdı böyle geydügi peşmîne śad-pâre

5

Nažîm-âsâ yeñiden ķul yazıldıķ bir şeh-i ĥüsne
Beyâża çıķdı oldı defter-i dîrîne śad-pâre

578 (T: 304a, H: 217a, R: 287a, A: 247b)
(MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün)
1
Olup ħavf-ı hücûm-ı ġamzeden śad-pâre âyîne
Taĥammül itmedi bir vech ile dîdâra âyîne
2

Ġamından zerd iken rûyum cemâlin Ǿarż ider śanma
Dutar żaǾf-ı ruħın görsün diyü bîmâra âyîne
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3

Yüzün ħurşîde gösterdikde çeşmim ħîre-nâk oldı
Meger dutmuş o meh-rû mihr-i pür-envâra âyîne

4

Ruħ-ı dil-dârı ħavfdan görmemişdi gördi şâd oldı
Yine açdı gözin göñlin hele bir pâre âyîne

5

Şikeste śanma göstermiş Nažîmâ rûy-ı zîbâsın
Perîşân bîm-i Ǿaks-i ġamzesinden yâra âyîne

579 (T: 304a, H: 217b, R: 287a, A: 247b)
(MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün)
1
Bir zaħm-ı tâze açdı o nâ-mihribân yine
Ķan aġla ey gönül demidir bir zamân yine
2

Ardınca ķaldı dîdelerim ol perî-veşiñ
Bir anda hem göründi hem oldı nihân yine

3

Śayd-ı hümâ-yı câna ķuruldı hezâr-ĥayf
Tîr-i nigehle iki kemân ebruvân yine

4

Gîsû-yı Ǿanberînine şûrîde dil esîr
Müşgîn kemend-i zülfine üftâde cân yine

5

ǾÎd oldı dest-bûsına degmez mi dilberiñ
Yâ Rab Nažîm-i dil-şüde vü nâ-tüvân yine

580 (T: 304a, H: 217b, R: 287b, A: 247b)
(FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
Nâfe-rîzân çîn-ber-çîn oldı gîsûlar yine
Müşgi tekrâr itdi ħûn ol Ǿanberîn-mûlar yine
2

Baġrımı deldi ħadeng-i ġamzeye ruħśat virüp
Tîrini atdı kemânın yaśdı ebrûlar yine

3

Zîr-i ŧâķ-ı ebruvânda ol iki ħâli gören
Der-kemîn olmuş kemân-ber-dûş hindûlar yine

4

Şâħlardır kim açılmış tâze tâze gülleri
Dâġlarla zeyn olup yer yer o bâzûlar yine

5

Bûy-ı zülfün ol ġazâl-i ĥüsnüñ almışlar Nažîm
Düşdi bu sevdâ ile śaĥrâya âhûlar yine

581 (T: 304a, H: 217b, R: 287b, A: 247b)
(MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün)
1
Mirǿât-ı mihr gerçi ki uymaz her âyine
Jeng-i zevâl-i dîdedir ammâ herâyine
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2

Lebrîz olunca sâġarı peymânesi ŧolar
Varmaz felekde devr-i meh-i enver âyine

3

MaǾmûre-i derûnıma düşmezdi böyle şûr
Sulŧân-ı Ǿaşķ ķonmasa göñlüm sarâyına

4

Dûlâb-ı çarħı döndürürüz seyl-i eşk ile
Nevbet düşerse naķl olunur mâcerâ yine

5

Ķayd-ı cihândan oldı emîn bir cünûn ile
Ķays'ıñ Nažîm reşk iderim Ǿaķl u râyına

582 (T: 304b, H: 218a, R: 287b, A: 248a)
(FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
Yâr dökmüş zülfini ol ķadd-i bâlâ üstine
Gûyiyâ ŧâvus-ı cennet ķondı Ŧûbâ üstine
2

Tâb-ı mey ħoy-gerde-i nâz eylemiş ruħsâresin
Jâle-i terdir dökülmüş verd-i raǾnâ üstine

3

ǾAnberîn gîsû siyeh-pûş eylemiş ol Ǿârıżı
KaǾbe'niñ örtüldi müşgîn-kisve gûyâ üstine

4

Bir çemen-zâra döşenmiş sünbül-i sîr-âbdır
Kâküli düşdükçe ol ħaŧŧ-ı muŧarrâ üstine

5

Câm-ı śahbâda ķıyâs itme görüp şekl-i ĥabâb
Zevraķ-ı ħum bâd-bânın açdı deryâ üstine

6

Var ise nev-rûzıdır şâh-ı bahârıñ bâġda
Geydi rengîn câmesin her naħl-i zîbâ üstine

7

Vechi vardır nažmıñı kilk-i Ǿuŧârid ey Nažîm
Yazsa levĥ-i âfitâb-ı Ǿâlem-ârâ üstine

583 (T: 304b, H: 218a, R: 287b, A: 248a)
(MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün)
1
Śabâdan kâkülüñ olduķça cânâ ĥalķa-ber-ĥalķa
Olur dûd-ı dil-i Ǿuşşâķ-ı şeydâ ĥalķa-ber-ĥalķa
2

Berât-ı ĥüsn ile itmiş seni ser-ħayl-i maĥbûbân
İden kâküllerin mânend-i ŧuġrâ ĥalķa-ber-ĥalķa

3

O deñli dâġ-ber-dâġım ki sûz u tâb-ı mihriñle
Tenimde źerre-veş oldı ser-â-pâ ĥalķa-ber-ĥalķa

4

Döküldükçe olur ruħsârıña ol zülf-i ħam-der-ħam
Ŧılısm-ı behcetiñde ejder-âsâ ĥalķa-ber-ĥalķa
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5

Zenaħdânın ħayâl itdikçe çeşmim girye-ħîz olsa
Olur girdâb-ı baĥr-i Ǿaşķ gûyâ ĥalķa-ber-ĥalķa

6

Śabâ pür-çîn-i naħvet eylemiş kâkülleriñ olmuş
Dil ü câna kemend-i bend-i sevdâ ĥalķa-ber-ĥalķa

7

Ĥaźer śad-el-ĥaźer gîsû-yı pîç-â-pîç-i dilberden
Ki dâm-ı Ǿaķl-ı Ǿâşıķdır Nažîmâ ĥalķa-ber-ĥalķa

584 (T: 305a, H: 218a, R: 288a, A: 248a)
(MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün)
1
Miyânın ķocdurur śad-vażǾ-ı güstâħâneden śoñra
Ħaŧı geldikde laǾlin emdirir ammâ neden śoñra
2

Diler Ǿöźrin nice evżâǾ-ı güstâħâneden śoñra
Olur hüşyâr mest-i câm-ı nâz ammâ neden śoñra

3

İder şimdi perîşân dilleriñ cemǾiyyetin zülfi
Velî bilmem girîbânın alur mı şâneden śoñra

4

Olup gül cümleten eczâsı nâr-ı Ǿaşķda yanmışken
Nice Ǿâşıķ dinürmüş bülbüle pervâneden śoñra

5

O rûy-ı ħâl-dârı seyr idelden bî-ķarâr oldı
Dili kimler ŧuta bilmem bu âb u dâneden śoñra

6

Olup hem-dem o mest-i nâz ile keyfiyyet-i ĥâlim
Açılsam bezm-i meyle bir iki peymâneden śoñra

7

Cihânı dâstân-ı Ǿaşķı ŧutmuşdur ķıyâs eyle
Añılmaz Ķays'ıñ aĥvâli dil-i dîvâneden śoñra

8

Nažîm-âsâ niŝâr it naķd-i cânı pâyına evvel
Viśâl ümmîdin eyle ey göñül cânâneden śoñra

585 (T: 305a, H: 218b, R: 288a, A: 248b)
(MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün)
1
Gelür ħançer-be-kef ol mest-i nâz âheste âheste
Nola cân virseler ehl-i niyâz âheste âheste
2

Taĥammül eyle cevr-i dil-rübâya yan yaķıl ey dil
Aña teǿŝîr ider sûz u güdâz âheste âheste

3

Gider naħcîr-gâh-ı Ǿaşķa murġân-ı dili śayda
Elinde dâm-ı zülf-i fitne-sâz âheste âheste

4

Felekdir böyle ķalmaz ey dil-i şeydâ seni bir gün
Alur âħir ele ol dil-nüvâz âheste âheste
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5

Ciger ķanıyla taĥrîr itmede vaśf-ı leb-i yâri
Nažîmâ ħâme-i muǾciz-ŧırâz âheste âheste

586 (T: 305a, H: 218b, R: 288b, A: 248b)
(MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilâtün)
1
Ħumâr-ı Ǿişveden olmuş mizâc-ı nâz şikeste
ǾAceb mi olsa ġamından dil-i niyâz şikeste
2

Yine cihâna mübârek hezâr-fitne vü âşûb
Henûz itdi külâhın o Ǿişve-bâz şikeste

3

Hezâr-dâġ ile itmiş ten-i nizârımı pür-gûş
Zebânıñ eyleyen ey şûħ-ı dil-nüvâz şikeste

4

Hevâ-yı sırr-ı lebiñde göreydi cünbiş-i ġamzeñ
Olurdı ħavf ile bâl-i hümâ-yı râz şikeste

5

Raķam-zen olsa gelen seng-i cevr-i dilbere bir dem
Nažîm ola ser-i kilk-i süħan-ŧırâz şikeste

587 (T: 305b, H: 218b, R: 288b, A: 248b)
(MefǾûlü MefâǾîlü MefâǾîlü FeǾûlün)
1
Mey rîħte meyħâne der ü bâm şikeste
Hep ħâŧır-ı rindân-ı mey-âşâm şikeste
2

Gül-gûn ķadeĥ çıķdı ayaķdan nola olsa
Hemvâre Ǿinân-ı mey-i gül-fâm şikeste

3

Keyfiyyet-i rindân o ķadar bî-mezedir kim
Taśvîrde de bezm tehî câm şikeste

4

Deryâ-yı meye bâd-ı ķażâ virdi temevvüc
Olsa yeridir zevraķ-ı ârâm şikeste

5

Śad-pâre görelden ķadeĥ-i meclisi oldı
Mirǿât-ı ümîd-i dil-i nâ-kâm şikeste

6

Ser-pûşı alınmaz mı daħi câm-ı şarâbıñ
İtmez mi külâhın o gül-endâm şikeste

7

Kâşâne-i dil olsa Nažîmâ nola vîrân
Mey rîħte câm-ı ŧarab-encâm şikeste

588 (T: 305b, H: 219a, R: 288b, A: 248b)
(FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün)
1
Ġonca bûy-ı gül-i rûyuñla demâġ-âşüfte
Nefħa-i zülfüñ ile sünbül-i bâġ âşüfte
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2

Şevķ-i ħâl-i ruħ-ı pür-tâb-ı śafâ-baħşıñ ile
Ola tâ ĥaşra dek lâlede dâġ âşüfte

3

Ġayret-i berķ-i cemâliñle olur meclisde
ŞemǾ-i ħurşîd-i münîr olsa çerâġ âşüfte

4

Böyle ser-geşte-i Ǿaşķ olmaz idi olmasa ger
Elde Ǿaks-i leb-i laǾliñle ayaġ âşüfte

5

ǾÂşıķ ol mertebe âvâre gerekdir ki Nažîm
Ola śad-ĥayret ile künc-i ferâġ âşüfte

589 (T: 305b, H: 219a, R: 289a, A: 249a)
(MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün)
1
Gülbang-i âh germî-i nev virdi dâġıma
Śavt-ı nefîr-i Ǿaşķ çalındı ķulaġıma
2

Kendü eliyle yâr elif çekdi sîneme
Ol bâġ-bân-ı ĥüsn ķalem urdı bâġıma

3

Naķd-i sirişk eyledi pür-dâġ cismimi
Abdâl-ı Ǿaşķam aķçe döküldi çerâġıma

4

Olsam Ǿaceb mi Ǿaķl ile bîgâne bâd-ı Ǿaşķ
Bir bûy-ı âşinâyî getürdi demâġıma

5

Mest-i müdâm-ı meclis-i Ǿaşķam ey Nažîm
Dîvânelerde kimse el urmaz ayaġıma

590 (T: 306a, H: 219a, R: 289a, A: 249a)
(FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
Ŧâlib-i cânân dil ü cân naķdin eyler bâħte
Ŧayy olunmaz ol beyâbân ser-ķadem nâ-sâħte
2

ǾAşķ itmiş serv-i âzâdıñ ayaġın baġ ile
Ŧavķ-ı Ǿaşķa eylemiş teslîm-i gerden fâħte

3

ǾAşķ ŧûmâr eyleyüp ŧâķ-ı cünûna itdirir
Nâme-i nâmûsını çoķ Ǿâķiliñ endâħte

4

Telħ-kâm olmaz ħabîŝ ķand ile şîrîn-meźâķ
Çâşnî-i Ǿaşķ bilmez źevķ u ġam teşne-i ħaste

5

Âh-ı Ǿâşıķdan ĥaźer kim ħançer-i elmâsdır
Eylemiş üstâd-ı ĥikmet Ǿaşķ ile perdâħte

6

Sâyesinde ħoş geç ey dil bayraġı altında ol
Eylemiş râyâtını sulŧân-ı Ǿaşķ efrâħte
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Mülk-i dile yer ķalur mı śabr u ârâma Nažîm
Her ŧarafdan leşker-i Ǿaşķ u maĥabbet tâħte

591 (T: 306b, H: 219b, R: 289a, A: 249a)
(FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
Bâġa vardım gülsitân-ı kûyı geldi yâdıma
Sünbülinden zülf-i Ǿanber-bûyı geldi yâdıma
2

Alı al olmuş çemende gülleri gördüm seĥer
Yâriñ âb u tâb-ı reng-i rûyı geldi yâdıma

3

Seyr idüp serv ü çemân-ı ķâmet-i dil-cûsını
Çeşmimiñ ŧuġyân-ı ħûnîn-cûyı geldi yâdıma

4

Dîde-i Ǿibretle baķdım lâle-i pür-jâleye
Dâġ-ı Ǿaşķıñ dilde şüst ü şûyı geldi yâdıma

5

Ķayd-ı ġamdan dilde bir âzâde leb buldum Nažîm
Dilberiñ gîsû-yı müşgîn-mûyı geldi yâdıma

592 (T: 306b, H: 219b, R: 289a, A: 249a)
(FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
Bâġa vardım kûy-ı dilber geldi ol dem ħâŧıra
Gül görüp yâr-i semenber geldi ol dem ħâŧıra
2

Ĥasret-i dîdâr ile ŧuġyân-ı enhârı görüp
Mâcerâ-yı dîde-i ter geldi ol dem ħâŧıra

3

Seyr idüp müşgîn sevâd-ı levĥ-i mâh-ı enveri
Ol siyeh-çerde ħaŧ-âver geldi ol dem ħâŧıra

4

Âh kim bir leylî-i devrâna tâ key dûş olup
Miĥnet-i Mecnûn ser-â-ser geldi ol dem ħâŧıra

5

Fikr idüp her bir kemâlin bir zevâli olduġın
Vuślat u hicrân berâber geldi ol dem ħâŧıra

6

Çeşmimiñ fevvâre-i ħûn olduġın yâd eyleyüp
Girye itdim eski demler geldi ol dem ħâŧıra

7

Kûy-ı dil-dârı görüp pür-nâliş-i Ǿuşşâķdan
Şûriş-i śaĥrâ-yı maĥşer geldi ol dem ħâŧıra

8

ŻaǾf-ı ġamdan üstüħân-ı sîneme itdim nažar
Ser-güźeştim naķl-i mısŧar geldi ol dem ħâŧıra

9

Nûr gördüm ķadre irdim zülf-i dilberle Nažîm
Ol dü-ruħsâr-ı münevver geldi ol dem ħâŧıra
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593 (T: 306b, H: 219b, R: 289b, A: 249b)
(FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün)
1
Kevŝer añsam leb-i dildâr gelür ħâŧırıma
Ĥûr yâd olsa benim yâr gelür ħâŧırıma
2

Baķamam sünbül-i bâġa beni âşüfte ider
O iki ŧurre-i ŧarrâr gelür ħâŧırıma

3

Ķays u Ferhâd gibi gerçi ki âvâre-dilem
Lîk ne deşt ü ne kühsâr gelür ħâŧırıma

4

Gülüñ eŧrâfını almış göricek ħârları
Yâr ile śoĥbet-i aġyâr gelür ħâŧırıma

5

Nažarım serv ü tezerv-i çemene olsa düçâr
O sehî-ķâmet o reftâr gelür ħâŧırıma

6

Pes-i śandûķa-i sînemde dil itdikçe fiġân
O dü-ebrû-yı kemân-dâr gelür ħâŧırıma

7

Fikr-i cemǾiyyet-i sâmân u şekîb itdikçe
Benim ol gözleri Tâtâr gelür ħâŧırıma

8

Gûş idüp zemzeme-i bülbül-i gülzârı benim
Nâle-i murġ-ı dil-i zâr gelür ħâŧırıma

9

ŞemǾ-veş ħande iderken nola giryân olsam
Ey Nažîm eyledigim zâr gelür ħâŧırıma

594 (T: 306b, H: 220a, R: 289b, A: 249b)
(MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün)
1
Olup yer yer nümâyân çîn-i Ǿişve ol cebîn üzre
Döküldi çâr-mevc-i fitne fülk-i Ǿaķl u dîn üzre
2

Müselsel mevc ile âb-ı muśaffâdır ķıyâs itdim
Ǿİźârında görüp zülfüñ o ħaŧŧ-ı Ǿanberîn üzre

3

Ser-i kûyuñda çoķdan ħâk olurdum ħavfım oldur kim
Śabâ toz ķondura nâgeh o zülf-i çîn çîn üzre

4

Ŧarâvetde nažîriñ yoķ diyü cânâ ħaŧ-ı laǾliñ
Melâĥat ĥüccetinde şekl-i imżâdır nigîn üzre

5

Ola śad-reşk ile tekrâr pür-ħûn nâfe-i âhû
Śabâ neşr itse bûy-ı ŧurreñi iķlîm-i Çîn üzre

6

Seĥer ruħsâr-ı pür-tâbıñda gördüm zülf-i müşgîniñ
Dökülmüş sünbül-i sîr-âb gûyâ yâsemîn üzre
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Nažîm-âsâ nola taĥsîn iderse gûş iden bir ân
Âvâre ħâme-i muǾciz-dem ü siĥr-âferîn üzre

595 (T: 307a, H: 220a, R: 290a, A: 249b)
(MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün)
1
Dökülmüş zülf-i müşgîniñ o ħaŧŧ-ı Ǿanberîn üzre
Ġulû itdi sipâh-ı Çîn'dir maġrib-zemîn üzre
2

Sipihr-i ŧalǾatiñde münħasif bir mâh žann itdim
Görünce ŧurre-i Ǿanber-şemîmiñ o cebîn üzre

3

ǾAceb mi pîç ü tâba düşse ħavfından dil-i ħûbân
Şikenc-i kâkülüñ olduķça cânâ çîn çîn üzre

4

Cebîniñden Ǿaraķ-rîzân olup gûyâ ķararmışdır
Degildir ħâller yer yer o rûy-ı âteşîn üzre

5

Nola bûy-ı ĥaķîķatden ħaber-dâr olmasa hergiz
Dehânıñ naķş olunmuş ġoncadır gûyâ nigîn üzre

6

Śabâ rûyuñda taĥrîk eyleyüp kâkülleriñ śandım
Per ü bâl açdı bir ŧâvûsdur ħuld-ı berîn üzre

7

Hümâ-yı evc-gâh-ı himmet ol ey dil Nažîm-âsâ
Felek ferş itse baśma aŧlas-ı çarħı zemîn üzre

596 (T: 307a, H: 220b, R: 290a, A: 250a)
(MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün)
1
Degil ħâl-i siyeh ruħsâr-ı tâb-endâz-ı yâr üzre
Yed-i ķudretle ķonmuş noķŧadır gûyâ Ǿiźâr üzre
2

Ya bir pervâne-i bezm-âşinâ-yı ĥüsn ü behcetdir
Perin yaķmış düşüp şemǾ-i cemâl-i tâb-dâr üzre

3

Ya bir hindûdur ol kim ķıble-gâhı ĥarf-i âteşdir
İderken secde düşmüş nâr-ı ĥüsn-i pür-şerâr üzre

4

Ya Ǿaks-i merdüm-i çeşm-i dil-i Ǿâşıķ nümâyândır
Ya aħker-pâredir sönmüş düşüp bir cûy-bâr üzre

5

Ya dest-i śunǾ ile ķonmuş nişândır vech-i pâķinde
Ki zîb-i ĥüsn içün dâǿim Nažîmâ bir ķarâr üzre

597 (T: 307b, H: 220b, R: 290a, A: 250a)
(MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilâtün)
1
Getürdi zülf ü ħaŧından śabâ ħaber ħaber üzre
Göründi cân u dile her ŧaraf sefer sefer üzre
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2

MetâǾ-ı śabrımı geh çeşmi geh nigâhı daġıtdı
İśâbet eyledi sermâyeme żarar żarar üzre

3

Ħaŧ-ı lebiyle degil ebruvânı bânî-i ķudret
Cemâli ķaśrını ŧarĥ eylemiş kemer kemer üzre

4

Ħadeng-i nâle-i dilden ĥaźer ki eyler iśâbet
Ŧoķuz felek gibi ŧutsañ eger siper siper üzre

5

Defîne-zâr-ı ĥikemdir Ǿaceb mi ey dil-i pür-şûr
Yıķılsa mülk-i derûn ķalmasa ĥacer ĥacer üzre

6

Nola ķavâfil-i dil olsa her ķademle perîşân
Ŧarîķ-i Ǿaşķla lâbüd olur ĥaŧar ĥaŧar üzre

7

Nažîm kûyına cân atsa vechi var dil-i Ǿuşşâķ
Getürdi śabâ zülf ü ħaŧından ħaber ħaber üzre

598 (T: 307b, H: 220b, R: 290b, A: 250a)
(MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilâtün)
1
Ķızardı ruħları mey çeşm-i mest-i yâra gelince
Açıldı hep gül ü nergis dem-i bahâra gelince
2

Şeb-i niyâzda ķaddim miŝâl-i ĥâle ħam oldı
Felekde ol meh-i nâ-mihribân kenâra gelince

3

Dem-â-dem eşk-i terim dâġ-ı sînem üzre revândır
Fiġân ki ħûn olur ol da bu lâle-zâra gelince

4

Gül itdi ceybini çâk oldı ġonca derd ile dil-ħûn
Çemende lâle-i śad-pâre baġrı yara gelince

5

Hemân vefâyı o kâfir raķîbe itmede dâǿim
Cefâ vü cevr ü sitemdir Nažîm-i zâra gelince

599 (T: 307b, H: 221a, R: 290b, A: 250a)
(MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün)
1
O şûħ-ı pür-cefâ ĥüsniyle maġrûr oldı gitdikçe
Serim dâġ-ı ġam-ı mihriyle pür-şûr oldı gitdikçe
2

Derûnumda tenimde dilde derd-i yârdır ancaķ
Cünûn-âbâd-ı miĥnet yaǾni maǾmûr oldı gitdikçe

3

Bulur tîr-i ümîdim menzil-i maķśûdın elbette
Nişân-ı ħâhiş-i dil gerçi kim dûr oldı gitdikçe

4

Şikest itse revâdır pençe-i ħurşîd-i raħşânı
O mâhıñ ĥüsn-i Ǿâlem-gîri pür-zûr oldı gitdikçe
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Nola âvâze-i nažmıyla dolsa gûşı âfâķıñ
Nažîm-i pür-hüner gün gibi meşhûr oldı gitdikçe

600 (T: 307b, H: 221a, R: 290b, A: 250b)
(MefǾûlü MefâǾîlü MefâǾîlü FeǾûlün)
1
Mebźûl süħan feyż-i Ħudâ-dâd yerinde
Çarħ olsa meśârif nola îrâd yerinde
2

Gülşende göñül bulmayup âh eyledi yâri
Yeller eser ol serv-i ser-âzâd yerinde

3

Kûyında fiġânım işidüp merĥamet itmez
Bîdâd ider ol şâh-ı ĥüsn dâd yerinde

4

Gülzâra gelüp Ǿişve vü nâz ile śalındı
Biñ şîve ider ol ķad-i şimşâd yerinde

5

Bir âfete var ise Nažîm oldı yine dûş
Yoķdur dil-i âvâre vü nâ-şâd yerinde

601 (T: 308a, H: 221a, R: 291a, A: 250b)
(FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün)
1
ǾAnberîn ŧurrelerin ol Ǿârıż-ı ter devrinde
Fitnelerdir ki žuhûr itdi ķamer devrinde
2

Sâķiyâ zülf ü ruħuñ ķadr ile Ǿîd itdi bize
Gör neler var ķadeĥiñ şâm u seĥer devrinde

3

Şimdi fânûs-ı felek naķş-ı emel göstersün
Ķalmadı görmedik eşkâl ü śuver devrinde

4

Gerdişinden ĥaźer it sâķî-i dehriñ oldur geçer
Bâde-i câm-ı ŧarab ħûn-ı ciger devrinde

5

Bulsa bir ħâŧır-ı âzâdeyi âvâre ider
Çarħıñ âsâyişe yer var mı meger devrinde

6

Bende-i ĥalķa-be-gûş-ı der-i Mevlânâ'yuz
Şâhlar baġladı Ǿaşķıyla kemer devrinde

7

Ħân Selîm'iñ nažar-ı luŧfı Nažîm'e yetişür
Kâm-yâb olmadadır ŧıfl-ı hüner devrinde

602 (T: 308a, H: 221b, R: 291a, A: 250b)
(MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün)
1
Duħûl-i ĥalķa-i bezm-i viśâliñ ķande ben ķande
Gedâ hem-śoĥbet olmaz şâh ile ben ķande ben ķande
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Bulunmaz gevher-i pâk-i maĥabbet kûh u śaĥrâda
Ŧarîķ-i Ǿaşķ ķande semt-i Ķays u Kûh-ken ķande

3

Miŝâl-i zer śarardı rûy-ı zerdim derd ile sensiz
Baña kâr itdi mihriñ ķande sen ey sîm-ten ķande

4

O deñli pençe śaldı Ǿaşķ kim farķ eylemem cânâ
Girîbân ķande dâmen ķande cân ķande beden ķande

5

Unutdursam nola eşǾâr-ı ġayrı nažm-ı pâkiñle
Nažîmâ vefķ-ı tâze ķıla taķvîm-i kühen ķande

603 (T: 308a, H: 221b, R: 291a, A: 250b)
(MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün)
1
Nihâyet yoķ ķażâ-yı Ǿaşķa menzil ķande ben ķande
Güźer-gâhım miyân-ı baĥr u sâĥil ķande ben ķande
2

Cihân müştâķ-ı rûyuñ ben helâk-i dûrî-i kûyuñ
Gör inśâf eyle sen de nîm-bismil ķande ben ķande

3

Ħayâl-i kâkülüñle mestî-i śahbâ-yı laǾliñle
Daħi rûz-ı ezelden bilmezem dil ķande ben ķande

4

Nigâhıñ aldı Ǿaķlım ben seni tesħîr ķaydında
Füsûn ü mekrde câdû-yı Bâbil ķande ben ķande

5

Nažîmâ şaħś-ı himmet küşte-i şemşîr-i baħtımdır
Yine şekvâ felekden ĥayf ķâtil ķande ben ķande

604 (T: 308b, H: 221b, R: 291b, A: 251a) (MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün)
1
Naķd-i niyâz ķalmadı verdik zamân ile
Biz de o mest-i nâzı severdik zamân ile
2

Ġam-ħâr idik cemâlini bir laĥža görmesek
Yâriñ ġam-ı firâķını yerdik zamân ile

3

Ħamyâze-rîz-i sâġarımız mihr ü mâh idi
Śahbâ-yı laǾl-i yâr çekerdik zamân ile

4

Şimdi riyâż-ı behceti olmuş benefşe-zâr
Gül-berg-i bâġ-ı ĥüsnini derdik zamân ile

5

Hep geldi çıķdı dilbere ħaŧŧıñ gelür çıķar
Maġrûr olma ĥüsnüñe derdik zamân ile

6

Çıķmaz henûz dâǿireden ŧaşra ol perî
Gelmezdi bezme daǾvet iderdik zamân ile
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Gel gör Nažîm başımıza geldi Ǿâķıbet
Dîvânegân-ı Ǿaşķa gelürdük zamân ile

605 (T: 308b, H: 222a, R: 291b, A: 251a)
(MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün)
1
Gören ħaŧ-âver o mâhı śanur bu ķâmetle
Ki ķopdı fitne-i âħir zamân ķıyâmetle
2

Bu şeb güźâriş-i ġamdan miŝâl-i pervâne
O şemǾ-i nâza göñül yan yaķıl ĥarâretle

3

Açılmaya o güli görse ġonca-i cennet
Hezâr perde-i şerm ile śad-ĥacâletle

4

Nigâh-ı nâza mirǿât olur mı tâb-âver
Ki Ǿaks-i ĥüsni ħalâś olmada selâmetle

5

ǾAceb mi alsa terâzû-yı dîdeye ħûbân
Ki Yûsuf olsa o meh ŧartılur melâĥatle

6

Bize ĥikâyet-i Ferhâd u Ķays ĥüccet idi
Bilinse Ǿaşķ u maĥabbet eger rivâyetle

7

Nažîm taśfiye-i bâŧın eyle dil-śâf ol
Ħum-ı şarâb gibi źevķ u şevķ u ĥâletle

606 (T: 309a, H: 222a, R: 291b, A: 251a) (MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün)
1
Göster tezerve cünbişi reftâr-ı germle
Bildir edâyı ŧûŧîye güftâr-ı germle
2

Başla ħırâma cilve-gehiñ pür-nem eylesin
Saķķâ-yı dîde eşk-i güher-bâr-ı germle

3

Hep beyǾ u cevher-i dil ü cândır ki şehr-i Ǿaşķ
Her sû revâc bulmada bâzâr-ı germle

4

Ol mâh-pâre şaǾşaǾa śanma kemendine
Almış ġazâl-i ĥâveri ruħsâr-ı germle

5

Olsun ħırâm-ı ķaddiñe meftûn dil-i Nažîm
Göster tezerve cünbişi reftâr-ı germle

607 (T: 309a, H: 222a, R: 292a, A: 251a)
(FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
Geçdi bir neşveyle dil dünyâ vü Ǿuķbâdan bile
Fâriġ oldı meclis-i Firdevs ü ĥavrâdan bile
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2

Bir Ǿaceb ħâhişdedir kim dâmen-efşândır müdâm
Mîve-i ümmîd ü gül-berg-i temennâdan bile

3

Bir ġınâ virmiş aña źevķ-i fenâ kim istemez
Bir dilim nân süfre-i çarħ-ı muǾallâdan bile

4

Tâb-ı mihr-i yeǿs ile ser-germ olursa eylemez
Deşt-i himmetde recâ-yı sâye ŧûbâdan bile

5

Dil ki istiġnâya istiġnâ ider dîvânedir
Bî-ħaberdir ġuśśa-i imrûz u ferdâdan bile

6

Bir şarâbıñ mestidir kim rûy-gerdândır henüz
Źevķ-i bezminden cihânıñ câm-ı śahbâdan bile

7

Şâhid-i câhın dile Ǿarż itmesün çarħ ey Nažîm
Ser-be-ceyb-i nâzdır seyr ü temâşâdan bile

608 (T: 309a, H: 222b, R: 292a, A: 251b)
(FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün)
1
Ĥüsni dîvâne ider Yûsuf-ı KenǾân'ı bile
Çeşmi ķaśd-ı dil ü cân itmede müjgânı bile
2

Yanalı şemǾ-i ruħı bezm-i sipihriñ olmuş
Mihri pervâne-i Ǿaşķı meh-i tâbânı bile

3

Yine bir Yûsuf-ı ŝânî beni ķul eyledi kim
Göreniñ çâk ola dâmânı girîbânı bile

4

Reh-i cânâna śarf olsa Ǿaceb mi Ǿömrüm
ǾÂşıķıñ yâra fedâ başı ile cânı bile

5

Lâl olursam nola ĥayretle görüp ruħsârıñ
Siĥr ider her nigehi ġamze-i fettânı bile

6

Nabż-girân-ı maĥabbetle ŧabîb oldur kim
Muķteżâ-yı maraż-ı ħaste-i hicrânı bile

7

Ŧutsa dehri nola efsûn-ı kelâmıyla Nažîm
Ķalemi siĥr-beyân ŧabǾ-ı süħan-dânı bile

609 (T: 309b, H: 222b, R: 292a, A: 251b) (MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün)
1
ǾAşķıñla ĥüsnüñ eyledi câ dilde dîdede
Sensiz henûz cilve-nümâ dilde dîdede
2

Pinhân u âşikâre saña Ǿâşıķ olmasam
Olmazdı böyle ĥüzn ü bükâ dilde dîdede
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3

Ŧarĥ-ı sevâd śanma görüp Ǿaks-i ħâliñi
Naķş itdi kilk-i śunǾ-ı Ħudâ dilde dîdede

4

Geh girye eylerim ġam-ı Ǿaşķıñla gâh âh
Bâķî henüz o âb u hevâ dilde dîdede

5

Meyl eylese Nažîm görüp şâyed ol perî
Bu nev-zemîn olursa revâ dilde dîdede

610 (T: 309b, H: 222b, R: 292b, A: 251b)
(MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün)
1
Zeyn eyle dâġ u zaħmı göñül serde sînede
Olsun şüküfte lâle vü gül serde sînede
2

Çeşmimde cûy-ı eşk derûnumda baĥr-i Ǿaşķ
Âmîziş itdi cüzǿ ile kül serde sînede

3

Ķaddiñ hevâsı germî-i mihriñle her ŧaraf
Sulŧân-ı Ǿaşķa açdı sübül serde sînede

4

İtdi ħurûş cûy-ı ġam u cûş-ı nehr-i Ǿaşķ
Ebrû vü üstüħânımı bil serde sînede

5

Dâġ-ı cünûn başında lîk şevķi dildedir
Besdir Nažîm'e bu gül ü mül serde sînede

611 (T: 309b, H: 223a, R: 292b, A: 252a) (FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün)
1
Fikret-i ħaŧŧ-ı yâr var dilde
Ârzû-yı bahâr var dilde
2

Nice deryâlar eylemez teskîn
Âteş-i pür-şerâr var dilde

3

ǾAşķdır nâmı ķıymet olmaz aña
Bir dür-i şâh-vâr var dilde

4

Ŧutdı gûş-ı cihânı feryâdım
Şîve-i rûzgâr var dilde

5

ŞemǾ-veş tâ seĥer şeb-i ġamda
Sûziş-i eşk-bâr var dilde

6

Bize sâķî şarâb śun çekelim
Bir çekilmez ħumâr var dilde

7

Bî-ķarâr olmada Nažîm-âsâ
Ĥasret-i ber-ķarâr var dilde
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612 (T: 310a, H: 223a, R: 292b, A: 252a) (FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün)
1
Nâle-i cân-güdâz var dilde
Yine bir sûz ü sâz var dilde
2

Rehber-i vâdî-i ĥaķîķatdir
Peyk-i Ǿaşķ-ı mecâz var dilde

3

Tâ śabâĥ-ı ķıyâmet olmaz ĥall
Bir Ǿaceb gizli râz var dilde

4

Ķays u Ferhâd'a anı itme ķıyâs
Cümleden imtiyâz var dilde

5

Seng-dile ne deñli ol âfet
Nerm ider bir niyâz var dilde

6

Kûy-ı yâra Ǿazîmet üzre henüz
Ârzû-yı Ĥicâz var dilde

7

Minnet itmez Nažîm-veş felege
ŦâliǾ ü baħta nâz var dilde

613 (T: 310a, H: 223a, R: 293a, A: 252a)
(MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilâtün)
1
Gelür şikeste güle zülf-i nîm-tâb bir elde
Siyâh-mest-i ġażab ħançer-i Ǿitâb bir elde
2

Ħırâm-ı nâz ile sen vir bize piyâleñi sâķî
Bu bezm-i meydir olur bunda âb u tâb bir elde

3

Ġaraz çemende ħayâl-i ħaŧıñla laǾl-i lebiñden
Bir elde tâze benefşe ola şarâb bir elde

4

Nuķûd-ı śabrımı ey şûħ bir nigâh ile alagör
Hele unutma görürseñ eger ĥisâb bir elde

5

Nažîm durma o ŧannâza şâne-i dili Ǿarż it
Gelür şikeste güle zülf-i nîm-tâb bir elde

614 (T: 310a, H: 223b, R: 293a, A: 252a)
(MütefâǾilün FeǾûlün MütefâǾilün FeǾûlün)
1
Dil o dilberiñ olur kim ķademinde ser-nihâde
Ola Ǿiśmet-âsitân-ı ĥareminde ser-nihâde
2

Biz o Sûmenâta itdik dili berhemen ki ħûbân
Ola ķad-ħamîde pîş-i śaneminle ser-nihâde
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3

Yine pâyine düşürmüş o perî bütânı olmuş
Yine ħayl-i fitne-rîz-i Ǿaleminde ser-nihâde

4

Ser-i zülfün itse pür-çîn ola ŧâǿir-i dil-i cân
Girih-i kemend-i mekr ü siteminde ser-nihâde

5

Bu füsûnla Nažîm'iñ yine sâĥirân-ı maǾnâ
Yeridir olursa pây-ı kaleminde ser-nihâde

615 (T: 310b, H: 223b, R: 293a, A: 252b)
(MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün)
1
O berberiñ tenük olsa ķafes dükânında
Eger ki bülbül iseñ itme ses dükânında
2

Ser-i irâdeti anıñ-çün eyledim teslîm
Ki dest-bûsa bulam dest-res dükânında

3

Görüp o ħâli siyeh zülfi aġ iken śandım
O ser-terâş-ı cemâliñ meges dükânında

4

Miŝâl-i ustura-i tîz-kâm ĥâżır baş
Terâş idüp ser-i aġyârı kes dükânında

5

Yanında Ǿâşıķ-ı dil-mürdeniñ ĥayât deger
Nažîm o sâde-ruħuñ bir nefes dükânında

616 (T: 310b, H: 223b, R: 293b, A: 252b)
(MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün)
1
Süħan ĥayât bulur laǾl-i yâr vaśfında
Sözümde rûĥ var o çeşme-sâr vaśfında
2

ǾAceb mi eylese biñ nâz ile niyâzımı gûş
Hezâr-ı nâleyem ol gül-Ǿiźâr vaśfında

3

O şemǾ-i ĥüsnüñ olan şuǾle-nûş-ı dîdârı
Yanar o şevķ ile pervâne-vâr vaśfında

4

Sevâd-ı çîne döner Ǿanberîn süŧûr-ı süħan
O zülf-i ħam-be-ħam-ı müşg-bâr vaśfında

5

O şûħ eylese gül-rîz-i ħande ġonca-lebin
Ola benim gibi bülbül heźâr vaśfında

6

Derûn-ı ĥâsidi pür-dâġ-ı reşk ider nuŧķum
Bu âteşîn dem ile lâle-zâr vaśfında

7

Nažîm kilk-i terim âb-yâr-ı maǾnâdır
Ĥadîķadır süħanım nev-bahâr vaśfında
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617 (T: 311a, H: 224a, R: 293b, A: 252b)
(FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
Bezm-i bâġıñ sâġar-ı laǾlin ĥabâbı dönmede
Âsumân-ı Ǿayş u nûşuñ âfitâbı dönmede
2

Kâse-i bezm-i cünûn gerdişde rindân sîne-çâk
Nâr-ı Ǿaşķıñ sîħ-ı miĥnetle kebâbı dönmede

3

ǾÂşıķıñ ol mâha teǿŝîr itmez oldı nâlesi
Derd-mendiñ ŧâliǾ-i pür-inķılâbı dönmede

4

Kûh u deşti geşt ider dil dâġ-ı derd-i yâr ile
Gird-bâd-âsâ serîr-i ıżŧırâbı dönmede

5

Gendüm-i dil bîħte olsa Ǿaceb mi ey Nažîm
Şehr-i Ǿaşķıñ cûy-ı ġamla âsiyâbı dönmede

618 (T: 311a, H: 224a, R: 293b, A: 252b)
(MefǾûlü MefâǾîlü MefâǾîlü FeǾûlün)
1
Bir râyiĥa duydum ħam-ı zülf-i siyehiñde
Sünbülleriñi śaķlama zîr-i külehiñde
2

Câm-ı lebiñi dem-be-dem aġyâra śunarsıñ
Biz bir ŧoluña degme meyüz bezm-gehiñde

3

Baķdıķça geçer sîneme müjgânlarıñ ey şûħ
Biñ nâvek-i dil-dûz mı var her nigehiñde

4

Bir dem gele kim girmek içün çeşm-i raķîbe
Pinhân oluruz źerre-śıfat ħâk-i rehiñde

5

Elbetde reh-i Ǿaşķdan ayrılma Nažîmâ
Zinhâr ki taķśîr bulurlar günehiñde

619 (T: 311a, H: 224a, R: 294a, A: 253a)
(FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
Çekme câm-ı minneti śahbâ-yı ümmîd olsa da
Çek o meclisden ayaķ sâķîsi Cemşîd olsa da
2

Süfresinde bir dilim nân ŧut ki mâh-ı nev imiş
Çarħdan itme recâ-yı ķurś-ı ħurşîd olsa da

3

Diñlenür mi naġme-i evtâr-ı çeng-i imtinân
Muŧrib-i ķânûn-nüvâzı bezm-i Nâhîd olsa da

4

Dil-helâk ol çekme ħod-bîniñ zülâl-i minnetin
Ķaŧresi sermâye-i śad-Ǿömr-i câvîd olsa da
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5

Himmet-i erbâb-ı Ǿaşķ oldur ki mânend-i Nažîm
Dest-bûs-ı dilrübâ senden geçe Ǿîd olsa da

620 (T: 311b, H: 224a, R: 294a, A: 253a)
(MefǾûlü MefâǾîlü MefâǾîlü FeǾûlün)
1
Sensiz göremem źevķ mey-i nâb da olsa
Žulmet görinür çeşmime mehtâb da olsa
2

Śad-merĥale dûr olmadadır ħâk-i deriñden
Bir dil ki ser-i kûyında reh-yâb da olsa

3

Her ķande nažar itse görür naķş-ı cemâliñ
Çeşmim ķara baħtım gibi der-ħâb da olsa

4

Bir bâd-ı muvâfıķ çıķarır sâĥil-i kâma
Fülk-i emel üftâde-i gird-âb da olsa

5

Pejmürde olur ĥâsidiñ elbette Nažîmâ
Gül-berg-i ümîdi hele sîr-âb da olsa

621 (T: 311b, H: 224b, R: 294a, A: 253a)
(MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün)
1
O derde cân virirem ben ki reşk-i śıĥĥat ola
O hecri isterim ey dil ki Ǿayn-ı vuślat ola
2

Beni o şarŧ ile öldür ki feyż-i ħâkimden
Giyâh-ı sebzi bile ķâbil-i şehâdet ola

3

Murâd cân ise itmem dirîġ bismillâh
ǾAle'l-ħuśûś ki cânâ yoluñda ħıdmet ola

4

O âteşe iderem ben vücûdumı sûzân
Ki her kemîn şereri külħan-ı maĥabbet ola

5

Nažîm žulmete düşdüñ reh-i ħaŧâda dirîġ
Meger ki bedreķamız meşǾal-i hidâyet ola

622 (T: 311b, H: 224b, R: 294a, A: 253a)
(FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
Ħâhişim bir derddir kim aña dermân olmaya
Belki tedbîr itseler dermâna imkân olmaya
2

Ben o peykân zaħmın itmem ârzû kim dem-be-dem
Ġonca-âsâ gülşen-i sînemde ħandân olmaya

3

Olmazam dil-dâde ol cellâd-ı mülk-i ĥüsne kim
Her nigâh-ı çeşmi biñ dil-mürdeye cân olmaya
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4

İstemem ol cismi kim müstaġraķ-ı ħûn-âb olup
Âteş-i ġayret-zen-i śad-şâħ-ı mercân olmaya

5

Neyleriz biz ol girîbânı ki her demde Nažîm
Çâk olup ser-pençe-i Ǿaşķ ile dâmân olmaya

623 (T: 311b, H: 224b, R: 294b, A: 253a)
(FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
Yâr ile içsem neşâŧ-âlûd dirdim bâdeye
Keyfi bâķî ķalsa ġam-fersûd dirdim bâdeye
2

Mest iken gül-bûseler alsam o rûy-ı âlden
Reng-i gül-gûn-ı ruħ-ı maķśûd dirdim bâdeye

3

Göz ucıyla baķsa meclisde ĥabâb-ı câm-ı mey
Ġamze-i dil-dâr ile maǾhûd dirdim bâdeye

4

Olsa gördükçe nümâyân çeşmime rûy-ı neşâŧ
Pür-śafâ âyîne-i mesǾûd dirdim bâdeye

5

Olmasa sûdâ-ger-i Ǿaşķa metâǾı neşvesi
Ben Nažîmâ mâye-i bî-sûd dirdim bâdeye

624 (T: 312a, H: 225a, R: 294b, A: 253b)
(MefǾûlü MefâǾîlü MefâǾîlü FeǾûlün)
1
Ey âh yetiş yandı derûnum ħaber eyle
Allâh içün ol seng-dile bir eŝer eyle
2

Her bir müjemi şâm-ı viśâlinde o mâhıñ
Ey dîde reg-i ħâbıma bir nîşter eyle

3

Müstaġraķ-ı envâr-ı tecellâ-yı cemâl ol
Âyîne-śıfat ķalbiñi vaķf-ı nažar eyle

4

Feyżiñle çemen-zâr-ı ġam-ı Ǿaşķıña yâ Rab
Her dâġımı bir lâle-i ħûnîn-ciger eyle

5

Maķśûd der-âġûş ise başdan geçüp ey dil
Pîrâhen-i dil-dâr gibi terk-i ser eyle

6

Reftâra gel ey serv-i ħırâm-ı çemen-i nâz
Ħâk-i ķademiñ sürme-keş-i çeşm-i ter eyle

7

Dûr eyleme pîş-i nažarımdan ser-i zülfüñ
Sünbülleriñe şîşe-i çeşmimde yer eyle

8

Yaķdıñ beni pervâne gibi şemǾ-i ruħuñla
Aĥvâlime geh aġla gehî ħandeler eyle
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9

Ķurbânıñ olam yaķma firâķıñla Nažîm'i
Sûz-ı dil-i âteş-nefesinden ĥaźer eyle

625 (T: 312a, H: 225a, R: 294b, A: 253b)
(MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün)
1
Fürûġ-ı meyden o rengîn-Ǿiźârı seyr eyle
Ŧarâvet-i gül-i her dem bahârı seyr eyle
2

Yaķar mı reşk süveydâyı Ǿâķıbet göresiñ
Hele o laǾl-i leb-i ħâl-dârı seyr eyle

3

Alursa âhımı böyle o zülf-i pür-âşûb
Ne fitneler ķoparır rûzgârı seyr eyle

4

Yegân yegân ķaŧarât-ı sirişk-i germimi gör
Bu âb-ı dîde-i âteş-niŝârı seyr eyle

5

İde şuǾâǾını zencîr-i mihre dûş olsa
Kemend-i ceźbe-i dîdâr-ı yâri seyr eyle

6

Ħaŧ-ı Ǿiźârına düşmüş o ŧurre-i müşgîn
Benefşe-zârda zülf-i nigârı seyr eyle

7

O ebruvân ile o ġamze sell-i seyf itmiş
Nažîm Ĥaydar'a baķ Źü'l-fiķârı seyr eyle

626 (T: 312b, H: 225a, R: 295a, A: 253b)
(MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün)
1
Olur ġażabla dem-â-dem cebîn-i nâz girih
ǾAceb mi ħavf ile olsa dil-i niyâz girih
2

Hümâ-yı Ǿaķla belâlar mübârekî ey dil
Ki dâm-ı zülfini ķılmış o Ǿişve-bâz girih

3

Ĥabâb-ı âb degil rûzgâr da urmuş
Bu çarħ-ı dûn u çep-endâz u fitne-sâz girih

4

Olurdı sâlik o semte ĥaķîķat erbâbı
Ser-â-ser olmasa ey dil reh-i mecâz girih

5

Ħayâl-i ĥalķa-i zülfüyle bir cefâ-kârıñ
Nažîm yazmada kilk-i füsûn-ŧırâz girih

627 (T: 312b, H: 225b, R: 295a, A: 254a)
(MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün)
1
Kâküllerin idince o meh-rû girih girih
Reşkinden oldı sünbül-i ħoş-bû girih girih
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2

Şemm itse bûy-ı ŧurre-i müşgînini ola
Sevdâ-yı Ǿaşķ ile dil-i âhû girih girih

3

Ħışm u ġażabla olsa cebîni şiken şiken
Çîn-i Ǿitâbla olur ebrû girih girih

4

Târ-ı nizâr-ı Ǿaķlımı baķdıķça ĥüsnine
Siĥr ile eyler o gözi câdû girih girih

5

Pür-tâb iderse rişte-i cân u dili nola
Olduķça Ǿârıżında o gîsû girih girih

6

Yer yer lebinde âb ile žann itme eylemiş
Ĥarf-i vefâ ile o cefâ-cû girih girih

7

Sevdâ-yı zülf-i pür-şiken-i yâr ile Nažîm
Oldı ten-i żaǾîfde her mû girih girih

628 (T: 313a, H: 225b, R: 295b, A: 254a)
(MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün)
1
Cihân ħarâb olur ol şûħ-ı tünd-ħû yürise
Ķopar ķıyâmet o nev-naħl-i fitne-cû yürise
2

Nola zülâl-i lebin vire mey içüp cânân
Bahârda açılur bir nihâle śu yürise

3

Göñül piyâleye ķâniǾ degildir ey sâķî
Bu bezm-gâhda śahbâ sebû sebû yürise

4

Uçardı sâĥil-i maķśûda bâd-bân-ı murâd
Nesîm-i himmet esüp fülk-i ârzû yürise

5

MuŧîǾ-i dergehidir kâǾinât-ı dehre Nažîm
ǾAceb mi ĥükm-i şeh-i Ǿaşķ sû-be-sû yürise

629 (T: 313a, H: 225b, R: 295b, A: 254a)
(MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün)
1
ǾAşķ âteşiyle yandı meger sîne var ise
Maĥv oldı cümleten ne ķadar kîne var ise
2

Teǿŝîr-i âh çeşmimi itdi güher-feşân
Açıldı tünd-bâd ile gencîne var ise

3

Târ-ı şafaķda naǾl-i hilâl eyledi žuhûr
Bir mihre Ǿâşıķ oldı felek yine var ise

4

Meşķ-i cünûndan olmadı âzâd ŧıfl-ı dil
Yoķdur gibi bu heftede âzîne var ise
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5

Gördükçe ħîre-çeşm olurum sînesin Nažîm
Mihre muķâbil oldı o âyîne var ise

630 (T: 313a, H: 226a, R: 295b, A: 254a)
(MefǾûlü MefâǾîlü MefâǾîlü FeǾûlün)
1
Zülf-i siyeh-i yâr-i perî-zâd ele girse
Ser-rişte-i kâm-ı dil-i nâ-şâd ele girse
2

Biñ cilve-i nâz ile beni eylese pâ-mâl
Öpsem ayaġın ol ķad-i şimşâd ele girse

3

Bir śanǾat-ı Şîrîn ile mihrinde o mâhıñ
Kân-ı dilimiñ olur tîşe-i Ferhâd ele girse

4

Ruħsâr-ı bütân olmasa meşşâŧaya muĥtâc
Ceźb-i dil ider ĥüsn-i Ħudâ-dâd ele girse

5

Ĥaķķâ kime ķul olduġumı ben de bilürdüm
Ol serv-i sehî ķadd-i ser-âzâd ele girse

6

Aldırdım elimden nice demdir dil-i zârı
Feryâd-res olsa baña feryâd ele girse

7

Ŧıfl-i dilimi alsa ķabûl itse Nažîmâ
Bir fenn-i mürüvvet bilür üstâd ele girse

631 (T: 313b, R: 296a, A: 254b) (MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün)
1
Maĥv olsa Ǿafv ile nola ey dil-siyeh günâh
Śâbûn-ı śubĥ şebde ķomaz lekke-i siyâh
2

Ser-menzil-i ķabûle yetişmezdi olmasa
Her demde tâziyâne-i teǿŝîr-i medd-i âh

3

Meyde nühüfte neşve gibi śaķla râzıñı
İtme miŝâl-i şîşe-i mey sırrıñı tebâh

4

ǾAşķıñ birer piyâlesini çekdiler ezel
Şimdi daħi o şevķledir devr-i mihr ü mâh

5

Doymaz gürisne çeşm-i maĥabbet nežâreden
Seyr-i cemâle her müjesi olsa bir nigâh

6

Sâķî müzeyyen eyle şebistân-ı Ǿişreti
Olsun Ǿarûs-ı bâdeye peymâne ĥacle-gâh

7

Gel ey Nažîm kendüñe tâ key bu bî-ħodî
Geldi yetişdi nevbet-i śahbâ-yı intibâh
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632 (T: 313b, R: 296a, A: 254b) (FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün)
1
ǾArż idüp Ǿârıż-ı âlin nâgâh
Şafaķ-ı şerme ķodı mihri o mâh
2

Pertevi olduġına Ǿâlem-gîr
İstemez mihr-i cihân-tâb güvâh

3

Tîr-gîr olduġı maǾlûm oldı
Göñlüm alup o ġazâlâne nigâh

4

O dü-ebrû-yı keşîde olmuş
Muśĥaf-ı ĥüsne iki bismillâh

5

Çâķ serbâm-ı eŝerden düşdi
İşidilmezse nola nâle-i âh

6

Teşne-i Zemzem olan Hindûdur
Lebi üzre görinen ħâl-i siyâh

7

Bûse-i laǾl-i lebi cânândır
Yine Ǿîd oldı Nažîm'e dil-ħâh

633 (T: 313b, R: 296a, A: 254b) (MefǾûlü MefâǾîlü MefâǾîlü FeǾûlün)
1
Bir dil ki ola mehbiŧ-i envâr-ı seĥer-gâh
Feyż-i ezelî anda tecellî ide her gâh
2

Tevfîķ refîķ olmayıcaķ menzil alınmaz
Çoķdur reh-i śaĥrâ-yı maĥabbetde ħaŧar-gâh

3

Teǿŝîri ider bâl-feşân-ı murġ-ı kef-âmûz
Derdiyle olan nâle-be-leb dest-be-dergâh

4

Elbette mecâzıñ yolıdır semt-i ĥaķîķat
Mâdâm ola ķanŧara-i Ǿaşķ güźer-gâh

5

Śıġmaz bu feżâya sipeh-i pâdişeh-i Ǿaşķ
Kevneyni ŧutar leşkeri bî-ħayme vü ħargâh

6

Bir ĥüsn ü cemâl ile hem-âġûş olagör kim
Gâhî dil ola cilve-gehi dîde-i ter gâh

7

Zinhâr Nažîm itme nažar Ǿaybına ġayrıñ
Sensin yine âyînede zîrâ ki nažar-gâh

634 (T: 314a, R: 296b, A: 254b)
(MüstefǾilün MüstefǾilün MüstefǾilün MüstefǾilün)
1
Bir bâde nûş it kim anıñ dil-teşnedir Cem câmına
Bir ķayda düş kim cân ata Ǿanķâ dem-â-dem dâmına
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2

Âhû-veşân-ı ĥüsn ile itdim hezârân iħtilâŧ
Ben bulmadım sedd olmaya her cilvede rem râmına

3

Gülzâr-ı dil reyyân iken seylâb-ı eşk-i çeşm ile
Bilmezdi kimse nidügin Ǿâlemde şebnem nâmına

4

Bu bezm-i gîrûdârda olmaya ümmîd-i beķâ
Śunmazdı sâķî bir fenâ peymâne-i sem sâmına

5

İtdirdi ħaśma ser-fürû nuŧķ-ı cihângîr-i Nažîm
Seng-i feşân lâzım degil nevk-i ser-i śamśâmına

635 (T: 314a, R: 296b, A: 255a) (MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün)
1
Bu zûr-ı ĥüsn ile ŧutsa o mâh eger pençe
İderdi pençe-i mihri şikest-i ser-pençe
2

Hezâr ceyb-i dil ü cânı pâre pâre ider
Yegân yegân o dü-müjgân śununca her pençe

3

Yine o çeşm-i gîsûda taĥammül itmeye dil
Ŧutarsa gökde melekler eger beşer pençe

4

Boyandı ħûn-ı dü-çeşmimle ol ķadar destim
Ki bulsa pençe-i mercân ile ŧutar pençe

5

Nažîm o pençe-i ħurşîdi vaśf idüp oldum
Bu penç beyt ile merdâne pençe-der-pençe

636 (T: 314a, R: 296b, A: 255a)
(MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün)
1
Mey-âşâmân-ı bezm-i Ǿişrete ey ħâne mey-ħâne
Ħuśûśâ sâķî-i meclis śuna kestâne mestâne
2

ǾAdû Ǿâşıķ geçüp yâra benimle imtiĥân olmaz
Ne inśâfa gelür ħaśm ey dil-i şeydâ ne meydâne

3

Sözüñ zehrâbe-nûşân-ı ġama tiryâķ-ı şevķ eyle
Zebânıñ nîş-i âzâr eyleme yârâne mârâne

4

Mesîĥ-âsâ seyâĥat eyleyenler pây-ı himmetle
Baśar evvel ķademde kürsî-i gerdâne merdâne

5

Gelür bir kâh-ı kemterden sebük-kûh-ı girân olsa
Eger bâr-ı günâhım ķonsa nâ-çîzâne mîzane

6

Śafâsından ider saǾy ü ŧavâf-ı KaǾbe-i maķśûd
Girüp iĥrâm-ı şevķe yüz ŧutan Ĥannân'e Mennân'e
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7

Olursa mažhar-ı feyż-i Ħudâ nuŧķ-ı cihân-gîriñ
Nažîmâ ĥükm ider Tûrân ile Îrân'a mîrâne

637 (T: 314b, R: 297a, A: 255a) (MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün)
1
Ħaŧ-ı reyĥân o zîbâ laǾl ü dil-keş fem kenârında
Ħaŧ-ı yâķûtdur gûyâ ki câm-ı Cem kenârında
2

Lebinde ħâl-i müşgîni ŧavâf-ı KaǾbe-i ĥüsne
O hindûdur vużûǿ eyler gelüp Zemzem kenârında

3

O ŧıfl-ı nev-resiñ âyîne içre Ǿaksini gûyâ
Gören taśvîr-i ǾÎsâdır śanur Meryem kenârında

4

Leb-i laǾli olup tebħâle-dâr ol zer-ger-i ĥüsnüñ
Ķıyâs itdim görüp dîvâredir ħâtem kenârında

5

Nola mektûbına ķat ķat maĥabbet eylesem yâriñ
Derûn-ı nâm ile nâmım añılmış hem kenârında

6

Çeküp yâri kenâra Ǿâlem-i vuślatda kâm aldım
Olur cânânıñ ey dil başķa bir Ǿâlem kenârında

7

Nažîm ol sîm-ten maĥbûbı deryâ mâliki śandım
Daġıtmış kâkülin Ǿüryân görünce yem kenârında

638 (T: 314b, R: 297a, A: 255a) (MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün)
1
İşigi ŧaşı yâriñ olmadıķça başlar altında
İlâhî isterim ķalsun o başlar ŧaşlar altında
2

Şikâr-ı murġ-ı câna zîr-i bâlinden nigâh eyler
İki şehbâzdır gûyâ o gözler ķaşlar altında

3

Nice mümkin taĥammül imtinân-ı luŧf-ı dûnâna
O yâriñ kûh-ı âhen maĥv olur ķarvaşlar altında

4

Süvâr olduķça ŧabǾım eblaķ-ı endîşeye gâhî
Miyân-ı Ǿarśa-i maǾnâda raķśa başlar altında

5

Nažîmâ seng-i râh-ı kûh-ı miĥnet iden aǾlâdır
İşigi ŧaşı yâriñ olmadıķça başlar altında

639 (T: 315a, R: 297a, A: 255b) (FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
Râĥat olsun mı seven cânân cânân üstüne
Bir vilâyet görmedim sulŧân sulŧân üstüne
2

Çeşmime ħâbı ĥarâm itdim ħayâl-i yâr ile
Gelmedi şeb-tâ-seĥer müjgân müjgân üstüne
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3

Dem-be-dem olsa nola cânlar fedâ-yı kûy-ı yâr
Tekyedir ey dil gelür ķurbân ķurbân üstüne

4

Bî-teźelźüldür esâsı śarśar-ı âsîbden
ǾAşķ bir maǾmûredir eyvân eyvân üstüne

5

Ħân-ı dîdâra idelden ol şeh-i ĥüsn eś-śalâ
Keŝret-i nežžâreden mihmân mihmân üstüne

6

Teşne-i dîdâr iken oldı ħaŧ-âver dil-rübâ
Olmasun mı Ǿâşıķa hicrân hicrân üstüne

7

Bir kerîm-i ħâśśü'l-ħâśıñ daħi oldum bendesi
Luŧfı çoķdur Ǿâşıķa dermân dermân üstüne

8

Cism-i pür-dâġa yine yaķdım ser-â-pâ tâze dâġ
ǾAşķ geydirdi baña ķaftân ķaftân üstüne

9

Görmeden dildârı öpdi ķocdı dirler ey Nažîm
ǾÂşıķ-ı zâra olur bühtân bühtân üstüne

640 (T: 315a, R: 297b, A: 255b) (MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün)
1
Çıķınca pîreheninden o sîne deryâda
Śadef ĥarâm ola dürr-i ŝemîne deryâda
2

O üstüħân-ı raķîķ ü o sîne-i berrâķ
Düşürdi mevcleri birbirine deryâda

3

O zülf-i ħâl o Ǿiźâr üzre gûyiyâ oldı
Şikâr-ı murġ-ı dile dâm ü çîne deryâda

4

Leb-â-leb itdi dili şevķ-i bûse-i laǾli
Velî ne fâǿide olmuş defîne deryâda

5

İĥâŧa eyledi göz yaşı cismimi didiler
Sefînede ola deryâ sefîne deryâda

6

Gören muĥîŧ-i sirişkimde çarħ-ı mînâyı
Ķıyâs ider ķadeĥ-i âb-gîne deryâda

7

Śuyunca varsa eger rûzgâr-ı nâ-hemvâr
Bu deñli olmaz idi mevc-i kîne deryâda

8

Nažîm ŧabǾım olup âşinâ-yı baĥr-i süħan
Muvaffaķ oldı bu tâze zemîne deryâda
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641 (T: 315b, R: 297b, A: 255b) (FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
Śubĥa dek yâri der-âġûş eyledim mehtâbla
Miĥnet-i hecri ferâmûş eyledim mehtâbla
2

LaǾli mest itdi beni ruħsârı ĥayrân eyledi
Bir ķadeĥle Ǿaķlı medhûş eyledim mehtâbla

3

Her ķadeĥde bûs-ı laǾliyle olup şîrîn-meźâķ
Câm-ı vaśl-ı dilberi nûş eyledim mehtâbla

4

Şâm-ı vuślat lâle-zâr-ı bâġ-ı sînem seyr idüp
Ol semen-sîmâyı gül-pûş eyledim mehtâbla

5

Şevķ-i dîdâr ile cismimde degildir üstüħân
Mevc urur deryâ gibi cûş eyledim mehtâbla

6

Gül gibi ol ġonca-fem gûş eyleyüp feryâdımı
Bülbülân-ı bâġı ħâmûş eyledim mehtâbla

7

Vaśf-ı dendânında bu silk-i leǿâlî ey Nažîm
Gûş-ı yâra dürr-i mengûş eyledim mehtâbla

642 (T: 315b, R: 297b, A: 256a) (FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün)
1
Ħaŧŧ-ı reyĥân mıdır ol Ǿârıż-ı pür-ħâl üzre
Sûre-i Nûr mıdır berg-i gül-i âl üzre
2

Dâġ dâġ üstüne yaķmış o perî sâǾidine
Gül içinde gül açılmış yine bir dâl üzre

3

ǾAks-i âh-ı dilidir fikr-i ķad ü çeşmi ile
Elif ü dâġ degil sîne-i abdâl üzre

4

Olmaz ol ĥüsn gibi bâfte şeffâf ķumâş
Mihr ü meh târ ile pûd olsa bu minvâl üzre

5

Gâh maħmûr-ı keder gâh ķadeĥ-nûş-ı neşâŧ
Bezm-i Ǿâlemde degildir kişi bir ĥâl üzre

6

Lâ-beķâ olduġın itmez mi taśavvur bilmem
Bir iki gün dem uran mesned-i iķbâl üzre

7

Ķatı çoķ baġrı delik Ǿâşıķı var gerçi Nažîm
Lîk sensin gelen ammâ yine ġırbâl üzre

643 (T: 315b, R: 298a, A: 256a) (FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün)
1
O ķadar bezm-i meye oldı göñül bîgâne
Gözine gelse olur neşve-i mül bîgâne
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2

Aña pervâne olur bülbül-i dil kim şeb u rûz
ŞemǾ nâ-maĥrem ola bezmine gül bîgâne

3

Bulamaz mertebe-i evc-i Ǿalâ ħâk-i ĥażîż
Ki olur daǿire-i Ǿizzete ķul bîgâne

4

Âşinâ-yı der-i erbâb-ı kemâl olmaz iseñ
Saña bir kimse dimez aġlama gül bîgâne

5

Virdi bir bezme şeref ol güher-i tâc-ı rusül
Ki Nažîm anda olur cevher-i kül bîgâne

644 (T: 316a, R: 298a, A: 256a) (FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün)
1
Dehenim çeşme-i cândır vaśfıñ vaśfınla
Süħanım rûĥ-ı revândır süħanıñ vaśfınla
2

Tenime lerze düşer fikr-i der-âġûşuñ ile
Dilimi raǾşe ŧutar pîreheniñ vaśfınla

3

Âhû-yı Çîn'i düşürdüm yine dâm-ı reşke
Nâfe ŧurre-i Ǿanber-şikeniñ vaśfınla

4

İtdi Ŧûbâ'yı nigûn-sâr-ı ĥicâb süħanım
Sidre-sâye ķad-i şûriş-fikeniñ vaśfınla

5

Sebze-i ħaŧŧıñ añup Ħıżr ile dem-sâz oldum
Bâġ-ı rûyuñda yetişmiş çemeniñ vaśfınla

6

Laġziş-i şîftegî Ǿaķl-ı Felâŧûn'ı bile
Düşürür ĥayrete çâh-ı źeķanıñ vaśfınla

7

Ķılmış endîşesin âġûş-güşâ ŧabǾ-ı Nažîm
Mû-miyânıñla o sîmîn-bedeniñ vaśfınla

645 (T: 316a, R: 298a, A: 256b) (MefǾûlü MefâǾîlü MefâǾîlü FeǾûlün)
1
Yâriñ bu leŧâfetle teni pîrehen içre
Gûyâ ki hemân rûĥ-ı revândır beden içre
2

Yâķût-ı müferriĥ lebi dendân-ı laŧîfi
Śan bir dizi lüǿlüǿdür o dürc-i dehen içre

3

Ħûn-ı dili eşkimle revân eyledi çeşmim
Mercân bulunursa nola baĥr-i ǾAden içre

4

Âġûşda yâr olmayıcaķ pîreheninde
Bir mürdeye beñzer ten-i Ǿâşıķ kefen içre
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5

Ol Yûsuf-ı ĥüsnüñ yetişür fikr-i cemâli
YaǾķûb-ı dile gûşe-i beytü'l-ĥazen içre

6

Çengâl-i ser-i zülf-i siyâhıyla bulur yâr
Delv-i dil-i üftâdemi çâh-ı źeķan içre

7

İĥyâ-yı maǾânîde Nažîmâ yine sensin
Feyż-i dem-i cân-baħş ile ehl-i süħan içre

646 (T: 316b, R: 298b, A: 256b) (MefǾûlü MefâǾîlü MefâǾîlü FeǾûlün)
1
Ħûn-ı dil-i mecrûĥ mı çeşm-i terim içre
Ya bâde-i gül-reng midir sâġarım içre
2

Tedbîr-i müdâvâda düşe Ǿacze Felâŧûn
Bir derd-i nihândır dil-i ġam-perverim içre

3

ǾAks-i ruħı lebrîz-i cünûn itdi derûnum
Kim var göre mirǿât-ı śafâ-güsterim içre

4

Kül itdi yaķup Ǿaşķ vücûdum dil-i sûzân
Bir aħkere dutsa nola ħâkisterim içre

5

Ol şâh-süvâr-ı reh-i Ǿaşķam ki piyâde
Mecnûn gibi biñ şîfte var leşkerim içre

6

Mest itdi cihânı eŝer-i âh-ı derûnum
Bir bûy-ı dil-âvîz nedir micmerim içre

7

ŦabǾımla Nažîmâ eŝer-i feyż-i Ħudâ'dır
Bu âb-ı śafâ-baħş ki var gevherim içre

647 (T: 316b, R: 298b, A: 256b) (MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün)
1
Dil düşdi baĥr-i Ǿaşķa görünmez kenâr ise
Zevraķ şikeste durmaz eser rûzgâr ise
2

Zencîr-i bend-i zülfüne düş bir perî-veşiñ
Başında Ǿaķlıñ ey dil-i dîvâne var ise

3

ǾAyb itme çîn-i zülfüñe meyl eyleyen dili
Aħşama ķaldı belki ġarîbü'd-diyâr ise

4

Mânend-i şâhbâz süzülsün dü-çeşm-i yâr
Murġ-ı dil-i żaǾîfi murâdı şikâr ise

5

Günden derûnda mihr-i ruħı âşikâredir
Her şeb arar o mâhı dil-i bî-ķarâr ise
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6

Ne yâr geldi ne ħaber-i müjde-i viśâl
Ĥasretle geçdi cân u dile intižâr ise

7

Aġyâr olursa ħalķ-ı cihân yâr yâr olur
ŦâliǾ felekde yâver ise baħt yâr ise

8

Ehl-i beyâna gevher-i gûş-ı ķabûl olur
Nažmıñ Nažîm ancaķ olur yâdigâr ise

648 (T: 317a, R: 299a, A: 256b) (FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
Śundı bir zerrîn-ķadeĥ bezm-i çemende gül güle
Her ķadeĥ bir neşve-i ġaybiyye virdi bülbüle
2

Gülşen-âbâd-ı ŧarabdır bezm-i Ǿişret sâķiyâ
Gül ķadeĥ ġonca sebû-yı bâde bülbül bülbüle

3

Câm-ı lebrîz pey-ender-pey nice nûş eylemez
Gûş iden ĥulķ-ı śürâħîden dem-â-dem ķulķule

4

Bâm-ı serden düşdi ŧaşt-ı hûş dest-i Ǿaşķ ile
Düşmesün mi şehr ü bâzâr-ı vücûda ġulġule

5

Ħâller gird-i zenaħdânında düşmüş ol mehiñ
Sîb-i gül-gûne dizilmiş dâne dâne fülfüle

6

Nâlemi gûş eyleyüp ħandân olur ol mest-i nâz
ǾÂdet oldı bülbül efġân eyledikçe gül güle

7

Ĥaydar-ı Kerrârı'dır nažmıñ Nažîm-i pür-hüner
Źü'l-fiķâra tîġ-ı kilki çekdi ŧabǾı düldüle

649 (MefǾûlü MefâǾîlü MefâǾîlü FeǾûlün)175
1
Ħançer kemer-i yâre münâsib o bel ince
Ħançer kemerince kemeri ince belince

175

2

Dâmânı girîbânı gibi oldı gülüñ çâk
Bu bâġ-ı ħazân-dîde-i pür-ħâra gelince

3

Lâ-büd varılur bâġçe-i kûyına yâriñ
Pûyân u devân bâd-ı śabâ gibi yelince

4

Ķaddini ider cây-geh-i saǾyde çevgân
Gûy-ı emeli merd murâd üzre çelince

5

Oldı güher-i nažmı Nažîm'iñ yine pür-silk
SaǾy itdi velî mıŝķab-ı endîşe delince

Şiir, Tayyâr-zâde Atâ tarihinden alınmıştır. (Arslan, 2010: IV/317)
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650 (T: 26b, H: 27a, R: 26b, A: 100b)
(MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün)
1
Melek âşüfte-i reyĥân-ı gîsû-yı ĥabîbullâh
Beşer âvâre-i bûy-ı gül-rûy-ı ĥabîbullâh
2

Nola her Ǿâŧsesi âvâze-i rûĥî fidâk olsa
Meşâm-ı cânı lebrîz eyledi bûy-ı ĥabîbullâh

3

Bâśar kürsî-i eflâk üzre pây-ı rifǾati ol kim
Ola üftâde-i ħâk-i ser-i kûy-ı ĥabîbullâh

4

Nizâr ü zerd idüp bükdi belin ħam eyledi ķaddin
Hilâliñ iştiyâķ-ı ŧâķ-ı ebrû-yı ĥabîbullâh

5

Olur baħşâyiş-i cürm-i Ǿuśât-ı ümmet itdikçe
ŞefâǾat ĥürmet-i luŧf-ı terâzû-yı ĥabîbullâh

6

Ħam-ı çevgân-ı fermânında gerdân olmada gerdûn
Olup tâ rûz-ı ħilķatden daħi gûy-ı ĥabîbullâh

7

Biñ olsa cânım itsem her birin her ân biñ kerre
Nažîm-âsâ fedâ-yı ķadd-i dil-cû-yı ĥabîbullâh

651 Münâcât-ı Dîger Li-Cenâb-ı Âferînende-i Mihr ü Ķamer176
(T: 31a, R: 31a, A: 8b) (FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün)
1
Tek ilâhî güher-i Ǿaşķıñı pinhân eyle
Beyt-i maǾmûr ise de ķalbimi vîrân eyle

176

2

Çeşm-i giryânımı deryâ-yı şuhûd it yâ Rab
Dil-i vîrânımı gencîne-i Ǿirfân eyle

3

Dem-i şâdî feraĥımdan beni giryân itdiñ
Ġuśśa vaķtinde hem ol mertebe ħandân eyle

4

İtme naħl-ı keremiñden beni bir laĥža cüdâ
Sâye-veş ister iseñ ħâk ile yeksân eyle

5

Tâ seĥer-gâh-ı ķıyâmet ser-i ħâkimde benim
Nûr-ı îmânımı ķandîl-i fürûzân eyle

6

Saña iķrâr ideli cürmümi inkâr idemem
Ne ķadar mücrim isem ol ķadar iĥsân eyle

7

Mevķıf-ı şerm ü ĥacâletde ķalan güstâħım
Her ne emr eyler iseñ Ǿafv ile fermân eyle

Başlık, A nüshasından alınmıştır.
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8

Çekilür bâr degildir bilürem maǾśiyetim
Şefķat ü luŧfuñı hem-keffe-i mîzân eyle

9

Yaķ fetîl-i ser-i her dâġ-ı temennâyı Nažîm
MaǾźeret lâle-sitânında çerâġân eyle

652 (T: 55a, R: 51a, A: 100a) (MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün)
1
Reh-i Ǿaşķıñda bî-śabr u şekîbim yâ Resûlallâh
Seni her kim severse ben raķîbim yâ Resûlallâh
2

Ķabûl eyle civâr-ı Ǿizzetiñde çekmeyem ġurbet
Bilürsüñ kendi şehrimde ġarîbim yâ Resûlallâh

3

Ŧavâf-ı KaǾbe-i şevķ-ı cemâliñ farż-ı Ǿaynımdır
Niśâb-ı ĥasretiñden bâ-naśîbim yâ Resûlallâh

4

Gözüm eşk ile mâl-â-mâl göñlüm Ǿaşķ ile memlû
BaǾîdim śûretâ maǾnen ķarîbim yâ Resûlallâh

5

Debistân-ı ĥaķîķatde olup şâkird-i nâ-ķâbil
Velî fenn-i mecâzîde edîbim yâ Resûlallâh

6

Rıżâda zühd ü taķvâda hemân levĥ-i derûn sâde
Ħaŧâda śafĥa-i pür-naķş ü zîbim yâ Resûlallâh

7

Ķarîn eyle gül-i gûş-ı ķabûle nâle-i şevķim
Riyâż-ı midĥatiñde Ǿandelîbim yâ Resûlallâh

8

Revâdır ŧâliǾimde devlet-i evśâfıñ el virse
Felekde mažhar-ı keffü'l-ħađîbim yâ Resûlallâh

9

Nola şerĥ eyledikçe vaśfıñı ceźb-i ķulûb itsem
Seniñ bîmârıñ olmuşken ŧabîbim yâ Resûlallâh

10

Nažîm-âsâ olup şîrîn-meżâķ-ı leźźet-i naǾtıñ
Źebânım mâǿil-i şehd ü źebîbim yâ Resûlallâh

653 Münâcât-ı Dîger Li-Ĥażret-i Ħâlıķ-ı Dürr ü Gevher177
(T: 87b, H: 31b, R: 81b, A: 9a) (MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün)
1
Beni bîmâr-ı Ǿiśyân itdi gaflet yâ Kerîm Allâh
Saña kaldı işim senden Ǿinâyet yâ Kerîm Allâh
2

177

Derûnum pür-tef ü tâb eyledi śahbâ-yı güstâħî
Tamâm oldum Ǿaraķ-rîz-i ħacâlet yâ Kerîm Allâh

Başlık, A nüshasından alınmıştır.
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3

Göz açdurmaz pey-â-pey maǾśiyet şâyestedir olsam
Dem-â-dem ġarķa-i eşk-i nedâmet yâ Kerîm Allâh

4

Ser-i bâzâr-ı taķvâda ķoma ben zâr u nâçârı
Tehî dest-i Ǿamel bî-naķd-i ŧâǾat yâ Kerîm Allâh

5

Güneh-kârım kerem senden iderseñ Ǿafvuñı der-kâr
Ki bende her cezâya var liyâķat yâ Kerîm Allâh

6

Şeb-i târîk-i Ǿiśyân içre ķaldım Ǿâciz ü sâhî
ǾAceb ĥâlim nola rûz-ı ķıyâmet yâ Kerîm Allâh

7

Źelîl ü pây-mâl u ħâk-sârım râh-ı Ǿiśyânda
Žahîr ü dest-gîr ol eyle şefķat yâ Kerîm Allâh

8

Beyâbân-ı mecâzîden geçür tevfîķiñi eyle
Refîķ-i menzil-i ħâś-ı ĥaķîķat yâ Kerîm Allâh

9

Ħalâś it mâ-sivânıñ žulmetine eylesün işrâķ
Derûn-ı tîrede nûr-ı hidâyet yâ Kerîm Allâh

10

Baña bir ķaŧre deġmez mi cihânı ġarķ iderken hep
Nuħustîn mevce-i deryâ-yı raĥmet yâ Kerîm Allâh

11

Ümîd oldur dem-i âħir ola mühr-i lebim źikriñ
Saña itdikde teslîm-i emânet yâ Kerîm Allâh

12

Benim de defter-i aǾmâlimi ŧayy eyle ŧûmâr it
Bi-ĥaķķ-ı ħâtem-i mühr-i nübüvvet yâ Kerîm Allâh

13

Siyeh-nâme siyeh-kâr u siyeh-rûyum Nažîm-âsâ
Mürüvvet ķıl mürüvvet ķıl mürüvvet yâ Kerîm Allâh

Ĥarfü'l-Yâ
654 (T: 55b, R: 51a, A: 64b) (FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün)
1
Ey fürûġ-ı dü-ruħı her dü-cihân mâh-veşi
Pertev-i ĥüsn ü cemâli iki Ǿâlem güneşi
2

Bî-ĥazân serv-i çemân-ı çemen-i Baŧĥâyî
Gülbün-i ravża-i Yeŝrib gül-i bâġ-ı Ķureşî

3

Ķâbe ķavseyn mi ol mažhar-ı ev ednâ'nıñ
Sûre-i Nûn mıdır yâ o ķalem gibi ķaşı

4

Ĥarem-i muĥterem-i ravżasınıñ śubĥ u mesâ
Şehper-i Rûĥu'l-Emîn olmada çârûb-keşi
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5

Görmedi sâyesini miŝli gibi ins ü melek
Yerde gökde o şeh-i bî-bedeliñ yoķdur eşi

6

Böyle olmazdı celî-pertev ü Ǿâlî-kevkeb
Âsitânında züĥal olmasa Ǿabd-i Ĥabeşî

7

Girde-i mâha degil baķmaya ķurś-ı mihre
Süfre-i cûd u nevâlinde olan loķma-çeşi

8

Bûs idüp ħâk-i derin baġrıña baś seng-i rehin
Ŧopraġı eyleyüp iksîr güher ile ŧaşı

9

Ħaste-i ħuşk-leb-i tâb-ı teb-i maǾśiyetim
Şerbet-i şefķatine ķaldı derûnum Ǿaŧaşı

10

Beñzemez ħâme-i ġayra ķalemim vaśfında
Bir midir parmaġıñ engüşt-i şehâdetle beşi

11

Ola teslîm-i dürûd ile taĥiyyât-ı Nâžîm
Ĥaşre dek ravżasına küll-i ġadâtin ve Ǿaşî

655 (T: 27a, H: 27a, R: 27a, A: 101a)
(FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilâtün)
1
Ey fürûzende çerâġ-ı ĥarem-i ķurb-ı ilâhî
Buldı kevneyn żiyâ pertev-i mihriñle kemâ-hî
2

Göreli ĥüsnüñi âvâre gezerler seĥer ü şâm
İtdi ser-germ ü dil-fikâr ġamıñ mihr ile mâhı

3

Oldılar bây u gedâ muġtenim-i süfre-i luŧfuñ
NiǾam-ı cûduña ġarķ ideli dervîş ile şâhı

4

Bende-i ħalķa-be-gûş-ı deriñ olsa nola maħlûķ
Ey Ǿuśât-ı ümemiñ her iki Ǿâlemde penâhı

5

Baķma Ǿiśyânıma Ǿâśî ķuluñum eyle şefâǾat
Bî-kes ü mużŧaribem ĥâl-i dilim itme tebâhî

6

Bilürem keffe-i Ǿafvıñda degil dâne-i ħardal
Gerçi ŧaġlar çekemez bende olan bâr-ı günâhı

7

Ola maķbûl-i şerîfiñ budur ümmîdi Nažîm'iñ
Bulmaya anıñ fenâ redd ile bu sebz-i giyâhı

656 (T: 317a, H: 226a, R: 299a, A: 100b)
(FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
Cevher-i kül tâb u sûz-ı mihriniñ pervânesi
ǾAķl-ı evvel ķayd-bend-i Ǿaşķınıñ dîvânesi
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2

Ve'đ-đuĥâ vaśf-ı güli ve'l-leyl şerĥ-i sünbüli
Bülbül-i levlâk-ı źâtı lî-maǾallâh lânesi

3

Śıdķ u Ǿadl ü ĥilm ü Ǿilm źâtına mažhar idüp
Çâr-yâr-ı bâ-śafâdır hem-dem-i kâşânesi

4

Ebrû-yı iķbâliniñ mâh-ı felek ĥasret-keşi
Gîsû-yı iclâliniñ mihr-i münevver şânesi

5

ǾArş câh-ı ķadriniñ evc-âşinâ-yı rifǾati
Çarħ bâġ-ı şânınıñ bir sebze-i bîgânesi

6

Bezm-gâh-ı sâġar-ı Ǿaşķı dil-i Ǿuşşâķdır
Ķalb-i Ǿârifdir şarâb-ı şevķiniñ ħum-ħânesi

7

Kâse-i inǾâmınıñ şâh u gedâ dil-teşnesi
Bâde-i iĥsânınıñ ins ü melek mestânesi

8

Cûy-bâr-ı cûdunuñ mâh-ı münevver kûzesi
Mihr-i enver çeşme-sâr-ı luŧfunuñ peymânesi

9

Ķulzüm-i esrâr u ĥikmetde dür-i ķudret-śadef
Genc-i Ǿirfân ü kemâliñ gevher-i yek-dânesi

10

ĦılǾat-ârâ-yı leǾamrük nâm-dâr-ı ıśŧıfâ
Taħt-gâh-ı Ǿarş-ı aǾlâ mesned-i şâhânesi

11

Kuĥl-i mâ-zâġa'l-baśar maħśûś-ı çeşm-i ekĥeli
İns ü cânıñ maŧlab-ı aǾlâ olan cânânesi

12

Mest-i ser-germ-i maǾâśîdir bugün şeydâ Nažîm
İsterem maǾźûr ola evżâǾ-ı güstâħânesi

657 (T: 317b, H: 226b, R: 299b, A: 257a)
(FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
Yaķdı cânı bezm-i Ǿaşķıñ âteşîn peymânesi
Baġrı yanıķdır o bezmiñ lâle-veş mestânesi
2

ǾAşķ odur kim şemǾ-i ĥüsn-i dilberi biñ cân ile
Görmeden maĥv-ı vücûd itmek gerek pervânesi

3

ǾÂşıķı yâd eylese derd-i dilin itse suǿâl
Şehr-i ĥüsnüñ ħâŧır-âzâr olmasa cânânesi

4

Müjde zencîr-i cünûna ey şekîb ü Ǿaķl u cân
Oldı dil bir Leylî-i ĥüsnüñ yine dîvânesi
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5

El-ĥaźer pür-ħânümân-sûz-ı cihândır ey Nažîm
Bezm-i Ǿaşķıñ her ŧolu peymâne-i kâşânesi

658 (T: 317b, H: 226b, R: 299b, A: 257a)
(FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
Bâde kim germî-fezâ-yı sînedir her cürǾası
Âteş-i ħırmen-güdâz-ı kînedir her cürǾası
2

Hep anıñla gördi ruħsâr-ı śafâyı ehl-i dil
Nûr-baħş-ı dîde-i âyînedir her cürǾası

3

Ser-girân-ı câmıyuz bir bâdeniñ kim dem-be-dem
ǾÂķıbet sûz-ı ġam-ı dîrînedir her cürǾası

4

Śun o meyden kim ķadeĥ-nûşân-ı Ǿaşķa sâķiyâ
Gevher-i şevķiyle pür-gencînedir her cürǾası

5

Bir şarâb-ı dil-fürûzuñ mestiyüz kim ey Nažîm
ŞemǾ-i bezm-i leyle-i âzînedir her cürǾası

659 (T: 317b, H: 226b, R: 299b, A: 257a)
(FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
Bâde kim ŧûfân-ı dûzeħ-rîzdir her ķaŧresi
Dâġ-ı reşk-i şems-i rüstâħîzdir her ķaŧresi
2

Tünd-bâd-ı âhdan deryâ-yı ħûn-ı eşkimiñ
Dem-be-dem bir mevc-i âteş-ħîzdir her ķaŧresi

3

ǾAks-i ebrûsıyla sâķîniñ elinde câm-ı mey
NaǾl-der-âteş füsûn-âmîzdir her ķaŧresi

4

Şâdî-i vaślıyla hicrânında aġlarsam nola
Böyle bir eşk-i neşâŧ-engîzdir her ķaŧresi

5

Bir meyiñ pây-ı ħumında ser-girânız kim Nažîm
Zâhide âb-ı ruħ-ı perhîzdir her ķaŧresi

660 (T: 318a, H: 226b, R: 300a, A: 257a)
(FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
Bâde kim tenvîr-i ŧûfân-pîşedir her ķaŧresi
Âteş-i seyyâre-i endîşedir her ķaŧresi
2

Ĥüsnini gülgûne-i şevķ itse ârâyiş nola
Nev-Ǿarûs-ı ħacle-gâh-ı şîşedir her ķaŧresi

3

CürǾasın çekse semender baĥre pür-tâb eyleye
Sîne-sûz-ı şîr-i âteş-pîşedir her ķaŧresi

Yahyâ Nazîm Divanı • 735

4

Bî-sütûn-ı Ǿaşķda śarf itdigim ħûn-ı diliñ
Gevher-i pîrâye-baħş-ı tîşedir her ķaŧresi

5

İçmemek mümkin midir ol bâdeden kim ey Nažîm
Dâġ-ı reşk-i Ǿaķl-ı ĥikmet-pîşedir her ķaŧresi

661 (T: 318a, H: 227a, R: 300a, A: 257b)
(FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
Bâde kim rûĥ-ı revân-ı şîşedir her ķaŧresi
Cevher-i âyîne-i endîşedir her ķaŧresi
2

Gör dem-â-dem eşkimi müjgân-ı ħûn-âlûd ile
Âb-ı germ-i naħl-i âteş-rîşedir her ķaŧresi

3

Kûh-ı Ǿaşķ içre o Ferhâdam ki eşk-i çeşmimiñ
Âteşîn cevher-nümâ-yı tîşedir her ķaŧresi

4

Neşve-i câm-ı maĥabbet mihri eyler bî-ķarâr
Hûş-ber ü şîr-i gerdûn-pîşedir her ķaŧresi

5

Dürd-nûş-ı feyżiyüz bir bâdeniñ kim ey Nažîm
ŞemǾ-i bezm-i śad-Felâŧûn-pîşedir her ķaŧresi

662 (T: 318a, H: 227a, R: 300a, A: 257b)
(FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
Ǿİşve çeşm-i mestiniñ âşüfte bir âlüftesi
Fitne çîn-i zülfünüñ âlüfte bir âşüftesi
2

Ol mehiñ bâġ-ı felekde mihrin ister kim göñül
Bir gül-i ħurşîd ola her ġonca-i neşküftesi

3

Çeşm-i dil hemvâre der-ħâb olsa da dilberdedir
Ehl-i Ǿaşķıñ cümle bîdâr-ı ebeddir ħuftesi

4

Dildir ol gencîne kim yâķût-ı mihre dem-be-dem
Seng-i ŧaǾn-endâz olur her gevher-i nâ-süftesi

5

Tâze aĥkâm-ı maǾâniyle Nažîm'iñ olmada
Köhne taķvîm-i süħan rû-gerde-i nev-güftesi

663 (T: 318a, H: 227a, R: 300a, A: 257b)
(MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün)
1
Lâyıķ şerâr-ı âteş-i dil olsa jâlesi
Bir gülşeniñ ki dâġ-ı derûn ola lâlesi
2

Nüh-câm-ı âsumâna daħi cürǾa-rîz olur
ǾAşķıñ ĥabâb-ı bâde ķadar bir piyâlesi
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3

Müjgânlarım süŧûr-ı kitâb-ı cünûn olup
Olmuş nüvişte ħûn-ı cigerle maķâlesi

4

Bende Ǿaceb mi olmasa cemǾiyyet-i şekîb
Yâriñ daġıtdı Ǿaķlımı müşgîn külâlesi

5

Bir leylî-i cemâl içün üstâd-ı Ǿaşķdan
Meşķ-i cünûn imiş dil-i zârıñ ķabâlesi

6

Dilber ķolumdadır nola nâz itsem ey felek
Ol mâhıñ oldı ĥalķa-i âġûş hâlesi

7

Feryâd-ı Ǿandelîb-i dili diñlemez o gül
Bilmem Nažîm gûşına girmez mi nâlesi

664 (T: 318b, H: 227b, R: 300b, A: 257b)
(MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün)
1
Daġıtdı ħusrev-i dil eşk-i çeşm dânesini
Sipâh-ı ĥasrete beźl eyledi ħızânesini
2

Ħalîde eyledi çaķ câna nâvek-i müjesin
Kemân-keşim ķatı nâzük bilür nişânesini

3

Kemâl-i serdî-i âh-ı hezârdândır kim
Güm itdi âteş-i ġonca seĥer zebânesini

4

O zülfe beste-diliz kim olurdı reşk ile çâk
Göreydi pençe-i ħurşîd şekl-i şânesini

5

Nažîm dildâr o Ǿanķâ-yı Ķâf-ı himmet kim
Ziyâret ide Süleymânlar âşiyânesini

665 (T: 318b, H: 227b, R: 300b, A: 258a)
(MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün)
1
Hilâl śanma diküp menzile nişânımızı
Sipihre eyledik âvîħte kemânımızı
2

Ola śabâĥ-ı ķıyâmet gelû-girifte vü lâl
İderse ŧuǾme hümâ maġz-ı üstüħânımızı

3

Hümâ-yı evc-i kemâliz ki eylese yeridir
Firâz-ı sidre temennâ-yı âşiyânımızı

4

Biziz o ħâce-i kâlâ-fürûş-ı medhûşı
Ki dest-i Ǿaşķ güşâd eyledi dükânımızı

5

Zebân-ı dil bilür işrâķiyân-ı Ǿaşķdanuz
Henûz bilmedi lâl olmayan lisânımızı
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6

ǾAceb mi sâĥil-i maķśûda irse fülk-i ümîd
Nesîm-i luŧf-ı Ħudâ açdı bâd-bânımızı

7

Ümîd ü bîmi geçüp virmişüz Nažîm-âsâ
Ĥabâb-ı âb gibi bâda ħânümânımızı

666 (T: 319a, H: 227b, R: 300b, A: 258a)
(MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün)
1
Gül gibi yâr diñledi ĥarf-i recâmızı
İtdik resîde gûş-ı ķabûle duǾâmızı
2

Raĥm itdi rûy-ı zerdimize ķalb-i saħt-ı yâr
Gösterdi Ǿaşķ seng-rübâ kehrübâmızı

3

Âġûşa aldıķ ol śanemiñ mû-miyânını
Bulduķ henûz derd-i dile mûmyâmızı

4

Şâyed teġâfülâne ide nâz ile nigâh
Levĥ-i niyâza naķş ideriz müddeǾâmızı

5

Pâ-mâl-i nâz olup göge çıķdı ġubârımız
Çekdik dü-çeşm-i mihr ü mehe tûtiyâmızı

6

Fermân-ı Ǿaşķa virdi boyun ķumriyân görüp
Bir serv-i nâz şevķine tavķ-ı rıżâmızı

7

Manžûr-ı yâr olup dil-i şûrîdemiz Nažîm
Bir şâhıñ itdik âyine-dârı gedâmızı

667 (T: 319a, H: 228a, R: 301a, A: 258a)
(MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün)
1
Biz gözyaşıyla döndürürüz âsiyâmızı
Mâ-beynimizde naķl ideriz mâcerâmızı
2

Telħâbe-i maĥabbet ile bî-ħod olmayan
Bilmez henûz neşve-i źevķ-i fenâmızı

3

İtmiş riyâż-ıǾaşķda ârâm-gâhımız
Mensûb-ı eşk ü âh iden âb u hevâmızı

4

Bir yemde fülk-rân-ı necâtız ki ibtidâ
Âġûş-ı mevcde buluruz nâħudâmızı

5

Bilmez devâ-yı Ǿilletimiz Ǿaķl-ı Bû ǾAlî
Yazmaz bizim cerîde-i ķanûn şifâmızı

6

Çekdi zebâna âh-ı dil-i şuǾle-pâşımız
İtdik nişânde burc-ı bedende livâmızı
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7

Bî-ŧâķatâne cilve idüp ŧabǾımız Nažîm
Pervâza bâl-beste getürdük hümâmızı

668 (T: 319a, H: 228a, R: 301a, A: 258a)
(MütefâǾilün MütefâǾilün MütefâǾilün MütefâǾilün)
1
Ķanı ey felek yine neylediñ benim âfitâb-ı cihânımı
Gül-i bâġ-ı ĥâśıl-ı Ǿömrümi o nihâl-i gülşen-i cânımı
2

Elem-i firâķ ile ķâmetim ħam olup neler çekerim henüz
Ķomadı bu bâr-ı girân-ı ġam bedenimde tâb u tüvânımı

3

O perîniñ âteş-i ĥasreti dil-i nâ-śabûrımı yaķdı âh
Nola eylesem yine âşikâre cihâna sûz-ı nihânımı

4

İdüp intižârını ber-ŧaraf ne zamân görür ola gözlerim
Ruħı gül o ġonca-dehânımı ħaŧ-ı sebz o serv-i revânımı

5

Ser-i ħâr-ı nâħun-ı fürķati ne ķadar olursa gelû-ħırâş
O gülüñ ki girmeye gûşına ķomam elden âh u fiġânımı

6

Dil-i nâle-kârımı Ǿâķıbet hedef-i ħadeng-i nigâh idem
Dem ola görüp feraĥımdan ol gözi tîr ü ķaşı kemânımı

7

Yine ħacle-gâh-ı süħanda ħâl-i muǾanber eyledim ey Nažîm
Ruħ-ı nevǾarûs-ı muǾâyene reşeĥât-ı kilk-i beyânımı

669 (T: 319b, H: 228b, R: 301b, A: 258b)
(MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün)
1
Dil-i nâ-şâdımı ey çarħ ġamdan dûr gördüñ mi
ǾAceb devrinde sen de bir dil-i mesrûr gördüñ mi
2

Dem-â-dem seng-sâr-ı ĥayret eyler dest-i bîdâdıñ
Hele bir kerre şehr-i ħâŧırım maǾmûr gördüñ mi

3

Pey-â-pey śunmadan ķaśdıñ nedir ey sâķî-i devrân
Bu zehr-âb-ı sitemden hîç beni maħmûr gördüñ mi

4

Ħaber eglendi gelmez ķaldı çîn-i zülf-i dilberde
Śabâ söyle ne Ǿâlemde dil-i mehcûr gördüñ mi

5

Niçün inkâr idersin źevķini câm-ı meyiñ zâhid
Kenâr-ı bezme geldiñ sâǾid-i billûr gördüñ mi

6

Neden bilsem nigâh-ı merĥamet âyîne-i ķalbe
Cemâl-i bâ-kemâliñ yoħsa ey maġrûr gördüñ mi

7

Ǿİźârın seyr idüp ey dil şeb-i zülfünde dildârıñ
Nažîm-i zâr-veş ķadre irişdiñ nûr gördüñ mi
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670 (T: 319b, H: 228b, R: 301b, A: 258b)
(FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
Hecr-i laǾliñle şarâb-ı nâba urdum kendimi
Ĥalķa-i meclis gibi girdâba urdum kendimi
2

Bir zamân câm-ı lebiñle mest idim şimdi velî
Gûş idüp destân-ı hecriñ ħâba urdum kendimi

3

Berķ-ı cân-kâh-ı ruħuñla germ olup pervâne-veş
Bezm-i ġamda şemǾ-i âteş-tâba urdum kendimi

4

Sûz-ı tâb-ı Ǿaşķ dilde eşk-i ĥasret dîdede
Geh ġamıñdan âteşe geh âba urdum kendimi

5

Ġamze-i yâra Nažîm-i zâr-veş ķurbân olup
Cân u dilden deşne-i ķaśśâba urdum kendimi

671 (T: 320a, H: 228b, R: 301b, A: 258b)
(FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün)
1
Ey ħoş ol vaķt-i śafâ kim ġamım aślâ yoġ idi
Fikr-i imrûz ile endîşe-i ferdâ yoġ idi
2

Ġarķa-i ķulzüm-i şevķ olmuş idi cân u dilim
İki fülk ile daħi nüh-yem-i ĥađrâ yoġ idi

3

Şâħ-ı naħl-i emelim sebz-i ber-âverde idi
Şûre-zârı bu cihânıñ Ǿadem-âsâ yoġ idi

4

Dâmen-i dilde pür olmuş idi gül-berg-i ümîd
Zaĥmet-i pây-ı recâ dest-i temennâ yoġ idi

5

Dürc-i ħâhiş güher-i kâm ile pür olmuş idi
Lücce yâd olmaz idi bir dür-i yektâ yoġ idi

6

Der-miyân itmiş idik ħûşe-i maķśûdımızı
Kişt-i bî-ĥâśıl-ı ħırmen-geh-i dünyâ yoġ idi

7

Mest idik Ǿaşķ ile bir bezm-i feraĥ-güsterde
Minnet-i sâķî-i maħmûrî-i śahbâ yoġ idi

8

ǾÂşıķa mûnis idi dilber-i şîrîn-kârı
Ķayd-ı hem-sâyegî-i şâhid-i raǾnâ yoġ idi

9

Bir perî göñlümi itmişdi rübûde ki o dem
ǾArśa-i Ǿaşķda Mecnûnla Leylâ yoġ idi

10

Ehl-i Ǿaşķ olmuş idi ĥayret ile ser-der-pîş
Tekye-i çarħda bu sûziş ü bu ġavġâ yoġ idi
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Tekye ol tekye-i Ǿaşķ idi Nažîmâ ki daħi
Ħân-ķâh-ı felek ü zâhid-i ħod-râ yoġ idi

672 (T: 320a, H: 229a, R: 302a, A: 259a)
(MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün)
1
Mecnûn ki mülk-i Ǿaşķa şeh-i ġam-sipâh idi
Perr-i küleh serinde anıñ dûd-ı âh idi
2

Mecnûn ki zülf-i Leyliye olmuşdı beste-dil
Kârı dem-â-dem âh idi baħtı siyâh idi

3

Mecnûn ki küşte olduġına tîġ-ı Ǿaşķdan
Her zaħm-ı cân-sitân-ı dili bir güvâh idi

4

Mecnûn ki ŧâǿir-i dili olmuşdı pür-şikest
Hep ħâr-zâr-ı Ǿaşķ aña pervâz-gâh idi

5

Mecnûn ki kişver-i dili vîrân olup Nažîm
Ħayl-i ħayâl-i Leylî içün şâh-râh idi

673 (T: 320a, H: 229a, R: 302a, A: 259a)
(MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün)
1
Ķanı o dem ki iden yâri nerm âhım idi
DuǾâ-yı nîm-şeb ü vird-i śubĥ-gâhım idi
2

Ķanı o dem ki ġam-ı derd-i Ǿaşķım iŝbâta
Sirişk-i dîde ruħ-ı zerd iki güvâhım idi

3

Ķanı o dem ki baña eyledikçe çeşmi Ǿitâb
Zebân-ı ĥâl ile müjgânı Ǿöźr-ħâhım idi

4

Ķanı o dem ki ruħıyla cebîn-i pür-nûrı
Seĥerde mihr-i ümîdim şebimde mâhım idi

5

Ķanı o dem ki ser-i kûy-ı yâra vardıķça
Ħayâl-i şevķ-i viśâli refîķ-i râhım idi

6

Ķanı o dem ki görüp yâri Ǿarż-ı ĥâl itsem
Niyâz-nâme-i derd-i dilim nigâhım idi

7

Ķanı o dem ki iderdiñ hezâr nâz u niyâz
Nažîm-i zâr gibi ben gedâ o şâhım idi

674 (T: 320b, H: 229a, R: 302a, A: 259a)
(MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün)
1
Çemende gül gibi bir bezm-i dil-sitân ķurdı
Şükûfe-zârda her naħl sâye-bân ķurdı
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2

ǾAceb mi olsa ħam-ı zülfi pây-ı Ǿaķla Ǿiķâl
Bu fitne dâmın o śayyâd-ı bî-amân ķurdı

3

Nişân-ı tîri dil âmâcı nâvek-i cândır
O ebruvân-ı muķavves iki kemân ķurdı

4

Ĥarîm-i ĥüsne siyeh ħâli zîr-i zülfünden
Miŝâl-i şeb-rev-i dil düzd nerdübân ķurdı

5

Śabâĥ-ı ĥaşre dek eşkâl-i śunǾ-ı bâķîdir
O ħaymedir bu ki Ħallâķ-ı ins ü cân ķurdı

6

Henûz menzili evc-i Ǿademdedir şimdi
Bu kâr-gehde çoķ üstâd rîsmân ķurdı

7

Ķoyunda bir ķuzu besler şikârsız olmaz
Hele Nažîm gibi görmedim cihân ķurdı

675 (T: 320b, H: 229b, R: 302b, A: 259b)
(MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilâtün)
1
Emânet-i dil-i şeydâ ki zülf-i yâra ķonıldı
Hemân o ŧuǾmeye beñzer dehân-ı mâra ķonıldı
2

Ruħında ħâl-i muǾanber ķıyâs itme o mâhıñ
Ki noķŧa-i ķalem-i śunǾdur Ǿiźâra ķonıldı

3

Riyâż-ı ĥüsne degildir o bîni ġonca-i zanbaķ
Miŝâl-i vefķ ki ŧûmâr olup bahâra ķonıldı

4

Se-rûze devlete olma firîfte kim o gevher
Hezâr efser-i ħâķân-ı tâc-dâra ķonıldı

5

Nažîm bulsa nola dâġ-ı derd-i Ǿaşķ ile şöhret
Ezel ki nâm-ı maĥabbet dil-i nizâra ķonıldı

676 (T: 321a, H: 229b, R: 302b, A: 259b)
(MefǾûlü MefâǾîlü MefâǾîlü FeǾûlün)
1
Śahbâ-yı maĥabbet ķadeĥ-i câna döküldi
Ħûn oldı gelüp çeşmime dâmâna döküldi
2

Hep aħker-i dâġ oldı firâķıyla gözümden
Her ķaŧre ki bu sîne-i sûzâna döküldi

3

Ħançer-be-kef işkeste-küleh ber-zede-dâmen
ǾUşşâķ meger pâyına mestâne döküldi

4

Güftâra mecâl olmadı mest itdi nigâhı
Śahbâ-yı temennâda girîbâna döküldi
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5

Elmâs-ı maĥabbet işimi gördi Nažîmâ
Şimden-girü zaħm-ı dil-i nâlâna döküldi

677 (T: 321a, H: 229b, R: 302b, A: 259b)
(MefǾûlü MefâǾîlü MefâǾîlü FeǾûlün)
1
Yâr eyler idi mihr ü vefâ söz bir olaydı
Hep muntažır-ı mihr ü vefâ yüz bir olaydı
2

ǾÂşıķ śaķınur sevdigini iki gözünden
ǾÂşıķda nolaydı dil iki göz bir olaydı

3

Zülf ü ruħına nâžır olurdı seĥer ü şâm
Yâr ile eger dil gice gündüz bir olaydı

4

Eylerdi derûnumda yer aġyâr-ı dü-rûya
Âyînedeki gibi iki yüz bir olaydı

5

Her sâl Nažîm eyleriz ümmîd-i fütûĥât
Allâh TeǾâlâ vire biñ yüz bir olaydı

678 (T: 321a, H: 230a, R: 303a, A: 259b)
(MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün)
1
Ħaŧ-ı ruħsârı dün bitti bugün dilber terâş itdi
Ķamer devrinde bir âşûb idi tiz bitti tiz yitdi
2

Görüp ħaŧŧıñ nola bâzîçe-i Ǿaşķından el çeksek
Bisâŧ-ı ĥüsni ŧayy oldı śaķalı oyunun bitdi

3

Göñül bir sâde-rû ister ħaŧ-âver oldı maĥbûbı
Nola çekse beyâża defterin zîrâ ki eskitdi

4

Güni maġribde doġdı Ǿâlem-i ĥüsnüñ temâşâ ķıl
O ħaŧŧ-ı pür-fiten mülk-i cemâle neyledi nitdi

5

Nažîmâ lûle-i ħâmem ħaŧ-ı dil-dâr vaśfında
Çemen-zâr-ı beyâna çeşme-i maǾnâyı aķıtdı

679 (T: 321b, H: 230a, R: 303a, A: 260a)
(MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün)
1
Müretteb eyleyüp bezm-i śafâyı ħam ķoyup gitdi
Bu meclisde ne Cemler yerine âdem ķoyup gitdi
2

Viśâlin vaǾde ķıldı ol perî gözden nihân oldı
Dil-i mecrûĥa zehr-âlûd bir merhem ķoyup gitdi

3

Ĥayât ümmîd iderken laǾl-i cân-baħşından âhir-kâr
Beni dil-mürde tenhâ ol Mesîĥâ-dem ķoyup gitdi

Yahyâ Nazîm Divanı • 743

4

Kerem âŝârı yoķ Ǿâlemde ey dil var ise ancaķ
Hemân bir nâmı ķaldı anı da Ĥâtem ķoyup gitdi

5

Nažîmâ yoķ yere râz-ı dehân-ı yâri fikr itme
Ki erbâb-ı baśîret hep anı mübhem ķoyup gitdi

680 (T: 321b, H: 230a, R: 303a, A: 260a)
(MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün)
1
Ŧabîb-i ġamze diliñ kârını tamâm itdi
Devâ-yı Ǿillet-i bîmârını tamâm itdi
2

Seĥâb-ı śunǾ yetişdirdi sebze-i ħaŧını
Cemâl bâġınıñ ezhârını tamâm itdi

3

Yazup ġubâr-ı ħaŧın ķıl ķalemle ol ebrû
Henûz muśĥaf-ı ruħsârını tamâm itdi

4

Şeb-i viśâl göründi hilâl ebrû-yı yâr
Göñülde rûze-i dîdârını tamâm itdi

5

Düşürdi dilberi meclisde ħâb-ı nâza Nažîm
Ĥikâyet-i dil-i ġam-ħârını tamâm itdi

681 (T: 321b, H: 230b, R: 303b, A: 260a)
(MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün)
1
Benimle Ǿahd ü peymâna o mest-i nâz el ŧutdı
Murâd üzre hele bünyâd-ı ümmîdim temel ŧutdı
2

Perîşân ŧurre feyż-i giryeden ķâmet bülend olmuş
Nihâl-i ħâhişim ser-sebz olup naħl-i emel ŧutdı

3

Nola âġûşum açsam hâle-veş tâ vaķt-i ħilķatden
Daħi ol mâh-sîmâyı gözüm rûz-ı ezel ŧutdı

4

Degildir pâ-nihâde deşt ü kûh Ķays u Ferhâd
Ŧarîķ-i vâdî-i Ǿaşķı dil-i şeydâ güzel ŧutdı

5

Yetiş sâķî şarâb-ı şevķ u şâdî şüst u şû ķılsun
Nažîm'iñ ġuśśadan câm-ı dilin gerd ü kesel ŧutdı

682 (T: 321b, H: 230b, R: 303b, A: 260a)
(MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilâtün)
1
Ǿİźâr-ı pâkine yâriñ ħaŧ-ı siyâh yetişdi
O âfet-i dil-i Ǿuşşâķa yaǾni âh yetişdi
2

Döküldi ruħlarına zülfi baśdı ħaŧŧ-ı Ǿiźârı
O şâh-ı ĥüsne yine her ŧaraf sipâh yetişdi

744 • Mustafa Sefa Çakır

3

ǾAceb mi eylese pâ-mâl ehl-i ĥüsni niyâzı
Semend-i nâz ile bir ŧıfl-ı kec-külâh yetişdi

4

Pür eyle sâġara sâķî mey-i şebâna sürülsün
Ħumârı defǾ idelim geldi śubĥ-gâh yetişdi

5

ǾAceb mi ŧabǾ-ı bülendiyle gün gibi Ǿalem olsa
Nažîm'e himmet-i üstâd-ı ħayr-ħâh yetişdi

683 (T: 322a, H: 230b, R: 303b, A: 260b)
(MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün)
1
Sirişk-i âlime mey bezm-gehde ter düşdi
Ĥabâb-ı çeşmime evvel nigehde ter düşdi
2

Görünce meyden o rûy-ı cebîni ġarķ-ı Ǿaraķ
Hemân felekde degil mihr ü mehde ter düşdi

3

Çemende sünbül-i pür-jâle śanma seyr idicek
Şikenc-i zülfini zîr-i külehde ter düşdi

4

Gözüm bu şeb boyanup ħûn-ı ĥasret ile seĥer
Görünce ħâb o çeşm-i siyehde ter düşdi

5

Duyup açıldıġını ġoncanıñ nesîm-i hezâr
Gelürken eşk-feşân nîm-i rehde ter düşdi

6

Esîr iken źeķanında raķîbe luŧfın añup
Daħi o şûħa dil-i zâr o çehde ter düşdi

7

O mest-i nâzı Nažîmâ niyâzım aġlatdı
Nevâ-yı nây-ı dilim bezm-i şehde ter düşdi

684 (T: 322a, H: 230b, R: 304a, A: 260b)
(MütefâǾilün FeǾûlün MütefâǾilün FeǾûlün)
1
Śalınup o sâķî-i nâz ķad ü kâmeti ile geçdi
Düşüp ayaġına göñlüm nice ĥâlet ile geçdi
2

Ruħ-ı âlini görelden gözüm oldı ġarķa-i ħûn
Ol gül âl idüp bu rengi baña śanǾat ile geçdi

3

Acısın duyurmadı hîç eŝer itdi nâzikâne
Dile tîr-i ġamze bilmem ne nezâket ile geçdi

4

Bu gice o mâh-veşle yine śubĥa dek görüşdük
Şeb-i hecr-i mâh-tâbı dem-i vuślat ile geçdi

5

Nola âdemiyyet itse görinüp Nažîm-i zâra
O perî-cemâli rûz u şebi daǾvet ile geçdi
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685 (T: 322a, H: 231a, R: 304a, A: 260b)
(MefǾûlü MefâǾîlü MefâǾîlü FeǾûlün)
1
Dil zülfüñe dîvâne olup silsile çekdi
Yâ ķaşlarıña meyl ideli ay çile çekdi
2

Doldursa nola nây-ı gelûyı dil-i şeydâ
Zîrâ ki dem-i nâleyi bî-fâśıla çekdi

3

Pây-ı dil ile bâdiye-peymâ-yı maĥabbet
Ne zaĥmet-i reh ne elem-i âbile çekdi

4

Bang-i ceresi nâle-i dil âh-ı derûndur
Śaĥrâ-yı maĥabbetde o kim ķâfile çekdi

5

Cûş eyleyeli dilde yem-i mihr ü maĥabbet
Mellâĥ sükûn zevraķını sâĥile çekdi

6

Cânâna yetişdi nola cân virse dil-i zâr
Žann itme ki yol zaĥmetini nâfile çekdi

7

Oldı birisi mest Nažîmâ biri mestûr
Ol bâdeyi kim Ķays ile Leylâ bile çekdi

686 (T: 322b, H: 231a, R: 304a, A: 260b)
(MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün)
1
Tenimde menzilin kim ol kemân-ı ebruvân dikdi
Süveydâ-yı dile pertâb idüp tîrin nişân dikdi
2

Görüp müjgân-ı ħûn-âlûd śanma bâġbân-ı Ǿaşķ
Kenâr-ı cûyda śaf śaf nihâl-i erġavân dikdi

3

Yine bir iş çıķardı sûzen-i müjgân-ı dil-dûzı
Ser-â-ser çâk-ı sînem ol ŧabîb-i mihribân dikdi

4

Şerâr-efşân olup farķ-ı serimde şuǾle-i âhım
Yine burc-ı bedende bir livâ-yı el-amân dikdi

5

Degil ħurşîd-i Ǿâlem-tâb cânâ çeşm-i ĥayrânın
Görüp ĥüsnüñ Nažîm-âsâ sipihr-i nâ-tüvân dikdi

687 (T: 322b, H: 231a, R: 304a, A: 261a)
(MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün)
1
Ĥayret ki itdi çeşmimi ħûn-âbdan tehî
Bir câmdır ki ķaldı mey-i nâbdan tehî
2

Ârâm-gâh-ı dil ki zenaħdânıñ olmadı
Çâh-ı nigûndur olsa nola âbdan tehî

746 • Mustafa Sefa Çakır

3

Zülfüñ taħayyül eyleyemez dîde giryeden
Oldı o şîşe sünbül-i pür-tâbdan tehî

4

Olsa derûn-ı dil nola mihriñle dem-be-dem
Hiç kân olur mı gevher-i nâ-yâbdan tehî

5

Ǿİbretle baķ sipihre Nažîmâ bu dâr u gîr
Ķalmış hezâr Rüstem ü Sührâb'dan tehî

688 (T: 322b, H: 231b, R: 304b, A: 261a)
(MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün)
1
Ķalursa mey-gede-i çarħ-ı nüh-ķıbâb tehî
Elimde olmaya câm-ı şarâb-ı nâb tehî
2

ǾAceb mi şerĥa çeküp dâġ-dâr-ı Ǿaşķ olsa
Miŝâl-i lâle degildir dil-i ħarâb tehî

3

Nüķûd-ı jâleyi maĥv itdi śanma ceyb-i güli
Çemende ķaldı seĥer zerd-i âfitâb tehî

4

Nihân iken meh ü ħurşîd mühre-veş şeb ü rûz
Olur mı ĥoķķa-i çarħ-ı pür-inķılâb tehî

5

Ġarîb devrine geldik bu bezmiñ ey sâķî
Şikeste sâġar-ı śahbâ ħum-ı şarâb tehî

6

Götürdi gûra felek śanma seyr idüp ħurşîd
Ki ķaldı efser-i Behrâm-ı kâm-yâb tehî

7

Nažîm gerd-i kederden derûn-ı śâf-dilân
Revâdır olsa miŝâl-i ĥabâb-ı âb tehî

689 (T: 323a, H: 231b, R: 304b, A: 261a)
(MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün)
1
İderse cevrini ol pür-cefâ ziyâde daħi
Ne ħûn-ı dil göresin çeşm-i mübtelâda daħi
2

Raķîb ile olur ol mest-i nâz nûş-â-nûş
Şikeste sâġar-ı dil meclis-i belâda daħi

3

Hevâ-yı dâne-i ħâliyle murġ-ı śabr u şekîb
Ķalur mı dâm-geh-i kâkül-i dü-tâda daħi

4

ǾAceb mi râz-ı cemâli açılsa âyineye
Zamânede bulınur bir derûn-ı sâde daħi

5

Nažîm böyle ķalursa zamâne üstümüze
Ne cürǾalar dökile bezm-i dil-rübâda daħi
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690 (T: 323a, H: 231b, R: 304b, A: 261a)
(MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün)
1
Olur mı Ǿaşķ ile dil sûz-ı sîneden ħâlî
Ħarâbe-zâr degildir defîneden ħâlî
2

Dili düşürmez idi bend-i zülfe ħâlleri
Olaydı dâm-geh-i murġ çîneden ħâlî

3

Telâŧum-ı yem-i Ǿaşķ itdi fülk-i Ǿaķlı şikest
O ġarķa-geh nola olsa sefîneden ħâlî

4

Ķadeĥ-keşân-ı rıżânıñ ĥabâb-ı bâde gibi
Ħum-ı derûnı olur dürd-i kîneden ħâlî

5

Dükânçe-i dili cins-i hünerle mâl-â-mâl
Nažîm-i nükte-fürûşuñ nesi neden ħâlî

691 (T: 323a, H: 232a, R: 305a, A: 261b)
(MefǾûlü MefâǾîlü MefâǾîlü FeǾûlün)
1
Dil bir śanemiñ oldı ki zünnâr-peresti
Taśvîr ider ebrûları miĥrâb-ı elesti
2

Câǿiz ki ola bir daħi nâz ile baķınca
Mirǿât-ı derûnumda budur bîm-i şikesti

3

Raĥm itdi ķad-i ħam-şüdeme nâleme dildâr
Pürdür o kemân ŧaşa geçer nâvek-i şastı

4

Bir bâdeyi nûş it ki dem-â-dem ola tevfîķ
Mey-ħânesiniñ sâķî-i peymâne-be-desti

5

Teng olmuş iken debdebe-i Ǿaşķa dü-Ǿâlem
Ey dergeh ola ĥücre-i dil cây-ı nişesti

6

Ehl-i dile yeksân görinür şâh ile dervîş
Birdir śaf-ı murġâna bülendî ile pestî

7

Her ķaŧre Nažîm olmada bir berķ-ı cihân-sûz
Cârî ne Ǿaceb âteş olur girye-i mestî

692 (T: 323b, H: 232a, R: 305a, A: 261b)
(MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün)
1
Degil câm-ı mey açıldı gül-i bâġ-ı ŧarab şimdi
Nola gelseñ açılsaķ biz daħi ey ġonca-leb şimdi
2

Ǿİźârında degil ħaŧ mevsim-i nevrûz-ı ħûbîdir
Berâberdir terâzû-yı nažarda rûz u şeb şimdi
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3

Śaķınsun her giyâhı neşter-i âzâr olur śoñra
Çemen-pîrâ-yı bâġ-ı vuślatıñ kimdir Ǿaceb şimdi

4

Ħumâr-ı derdî-i hecriñden aġlardım seniñ evvel
Şarâb-ı vuślatıñdır giryeme cânâ sebeb şimdi

5

Seni hercâyî bir âfet ķopar dirlerdi ŧıfl iken
Benim âşûb-ı devrânım o sözler çıķdı hep şimdi

6

Gül-i ħâŧır-güşâ-yı Ǿâşıķ olmuşken hezâr-aĥsent
Daħi neşküftesin ey ġonca-i bâġ-ı edeb şimdi

7

Nažîmâ Ǿazm-i maķśûd eyle durma pây-ı himmetle
Ki açıldı reh-i âmed-şüd-i semt-i ŧaleb şimdi

693 (T: 323b, H: 232a, R: 305a, A: 261b)
(MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün)
1
Dil-i şeydâ firâķ-ı yâr ile rencîdedir şimdi
Gülünden ayrı düşmüş bülbül-i şûrîdedir şimdi
2

Tenim âzâde-i zaħm olmamışken dâġ-ı ĥasretle
Temâşâ-yı cemâl-i yâra dîde dîdedir şimdi

3

Olup ser-der-hevâ-yı ķâmeti bir serv-i bâlânıñ
Çekilmiş ġayrden hemvâre dâmen-çîdedir şimdi

4

Ġam u şâdî ile giryân u ħandân idi dil evvel
Ne nâ-şâdî-i ġamda ne ġam u şâdîdedir şimdi

5

Śorarlarsa Nažîm-i zârı yârân yâr derdinden
Gözi yaşın siler yoķ bir Ǿaceb vâdîdedir şimdi

694 (T: 324a, H: 232b, R: 305b, A: 261b)
(MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilâtün)
1
Bu gülsitân-ı fenâda o kim güşâde bulundı
Elinde gül gibi zerrîn ķadeĥle bâde bulundı
2

Ser-i Ǿadûda o kim cilve-güster oldı cihânda
Hemîşe ħâk-i reh ü dâǿimâ fütâde bulundı

3

Ķalursa tîr nola ķâmet-i elif gibi hemvâr
Ħamîde ķaldı kemân kec-revi ki yâda bulundı

4

Važîfe-i ġam u ħaŧŧın çıķarmış ol şeh-i ħûbân
Resîd olan dil ü cân kûy-ı dil-rübâda bulundı

5

Cemâl-i şâhid-i maķśûda âşinâ olan ey dil
Miŝâl-i âyine rûşen-nihâd u sâde bulundı

Yahyâ Nazîm Divanı • 749

6

Ser-i iŧâǾate teslîm-i dâġın itdi gül-i âl
Tamâm âdem olan rütbe-i rıżâda bulundı

7

Nažîm maġfiret ümmîdin eyleyen seĥer ü şâm
Ħulûś-ı ķalb ile dergâh-ı Kibriyâ'da bulundı

695 (T: 324a, H: 232b, R: 305b, A: 262a)
(MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün)
1
Geh yer bulundı śoĥbete dilber bulunmadı
Dilber bulundı śoĥbete geh yer bulunmadı
2

ǾArż itdim ehl-i ĥâle diliñ mâcerâsını
Çeşmimden özge ĥâline aġlar bulunmadı

3

Ķaśr-ı śafâ mekânım idi şimdi başıma
Bâlîn-i râĥat olmaġa bir der bulunmadı

4

Oldum yolında ħâk-i ķadem âşinâlarıñ
Bir dem nigâh-ı merĥamet eyler bulunmadı

5

Yâ Rab Nažîm-i bî-kesi sen eyle şâd-kâm
Ol nâ-murâda himmet ider er bulunmadı

696 (T: 324a, H: 232b, R: 305b, A: 262a)
(FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
Şehd-i laǾlin ŧutmadan ŧûŧî şeker-ħâlanmadı
Görmeden bülbül o gül-ruħsârı gûyâlanmadı
2

Eyledi bir nuŧķ ile iĥyâ o ǾÎsî-dem velî
Bir ŧabîb-i cân daħi böyle Mesîĥâlanmadı

3

Olmadan pertev-girâ-yı âfitâb-ı ĥüsn-i yâr
Mâh sîmâlanmadı ħurşîd zîbâlanmadı

4

Feyż-i nûr-ı mihr-i Ǿâlem-tâb ile maġrûr iken
Ol hilâl-ebrûyı gördi ġurre ġarrâlanmadı

5

SâǾid-i sîmînine zîbâ yaraşdı tâze dâġ
Böyle bir ħâliś sebîke ĥaķ bu tamġâlanmadı

6

Düşmedi ol ħusrev-i ĥüsne maĥall-i Ǿarż-ı ĥâl
Keŝret-i Ǿuşşâķdan bir laĥža tenhâlanmadı

7

Fürķatinde ol dür-i yektâ-yı ĥüsnüñ dem mi var
Cûş-ı seylâb-ı sirişk-i dîde deryâlanmadı

8

Kimse iĥyâ-yı maǾânîde Nažîm-âsâ henûz
Rûĥ-perver nuŧķ-ı cân-baħş ile ǾÎsâlanmadı
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697 (T: 324b, H: 233a, R: 306a, A: 262a)
(FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
Görmedikçe mihr ü mâhı Ǿâlem ârâlanmadı
Bulmadıķça feyż-i mihrin mâh sîmâlanmadı
2

Śayķal-ı Ǿaşķ açmadı çoķdan mükedder göñlümi
Ķaldı jeng-âlûd o âyîne mücellâlanmadı

3

Serv-i ser-keş ol ķıyâmet ķâmeti seyr eyleyüp
Ħacletinden oldı dâmen-çîde bâlâlanmadı

4

Gûşına girmez o mâhıñ yoħsa âh-ı pür-şerâr
Bir şeb olmaz kim çıķup çarħa ŝüreyyâlanmadı

5

Mülk-i câna eyledi ĥükmün revân ol ebruvân
Böyle tevķîǾ-i melâĥat daħi ŧuġrâlanmadı

6

Üstüħân-ı sînem üzre gör sirişk-i çeşmimi
Dem mi vardır selsebîl-i Ǿaşķ deryâlanmadı

7

Söz sevâd-ı müddeǾâda levĥ-i zer-kâr-ı felek
Gün geçer mi mühre-i mihriyle zîbâlanmadı

8

İtmedikçe mühr-i ŧabǾıyla Süleymânlıķ Nažîm
Ķulle-i ķâf-ı süħanda kimse Ǿanķâlanmadı

698 (T: 324b, H: 233a, R: 306a, A: 262b)
(MefǾûlü MefâǾîlü MefâǾîlü FeǾûlün)
1
Kûyında çıķup nâz ile cânâne śalındı
Ŧâvûs-ı cinân başladı cevlâna śalındı
2

Yer yer aķın itdi sipeh-i ġamze-i tâtâr
Feryâd ki mülk-i dil-i nâlâna śalındı

3

Şimden-girü śaçıl dökül ey çeşme-i vuślat
Delv-i dil-i şeydâ çeh-i hicrâna śalındı

4

Hep şimdi şererdir dökülen dîdelerimden
ǾAşķ âteşi ol dem ki dil ü câna śalındı

5

Âvâze-i nažmıñla cihân doldı Nažîmâ
Śad-velvele nüh-günbed-i gerdâna śalındı

699 (T: 324b, H: 233b, R: 306b, A: 268a)
(FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
Eylerim sâķî ne virseñ nûş deryâlar gibi
Mest olup itsem Ǿaceb mi cûş deryâlar gibi
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2

ǾÂşıķ-ı dîdârıñam olsam nola nezdîk ü dûr
Cezr ü medd-i Ǿaşķ ile medhûş deryâlar gibi

3

Mažhar-ı nûr-ı tecellî tâ śabâĥ-ı ĥaşr olur
Bî-dil ü bî-ŧâķat u bî-hûş deryâlar gibi

4

Sûz-ı dilden dâġ-ı cismi âteşîn girdâb olur
Sâz-ı Ǿaşķı kim iderse gûş deryâlar gibi

5

Şevķ-i dîdâr üstüħânın śaydırır Ǿâşıķların
Gösterir her mevci bir âġûş deryâlar gibi

6

Yâra teǿŝîr itdi âhım cûş idüp oldum yine
Bir muvâfıķ rûzgâra dûş deryâlar gibi

7

Śûret ü maǾnî hem-âġûş olmaķ ister ey Nažîm
Cûşa gelmez olmayan ħâmûş deryâlar gibi

700 (T: 325a, H: 233b, R: 306b, A: 268a)
(MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün)
1
Bütân ki bir yere cemǾ oldılar ĥamâme gibi
O şûħ oldı ser-i sübĥada imâme gibi
2

Meşâm-ı cânımı cânânıñ eyledi leb-rîz
Şemîm-i ħâl-i ruħı Ǿanberîn şemâme gibi

3

Külâhını kec idelden o sebz-i teh gülgûn
Serimde dûd-ı dil oldı siyâh Ǿamâme gibi

4

Fiġân ki pençe-i mihriyle ol meh-i ĥüsnüm
Ķabâ-yı śabrımı çâk itdi köhne câme gibi

5

Śaķın maĥabbet-i dil-dârı ġayra ifşâdan
Zebânıñ ey dil iki şaķ olursa ħâme gibi

6

Nažîm dest-i nedâmetle pâre pâre olur
Açılma râz-ı dili dil-rübâya nâme gibi

701 (T: 325a, H: 233b, R: 306b, A: 268b)
(MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün)
1
Ķalbiñ pür olsa dürr-i hünerle śadef gibi
Ķadrin bilinmeye yine seng-i ħazef gibi
2

Bu devr-i çenberîde olup meşķ-i imtiĥân
Sîlî-i nâ-uśûle gögüs germe def gibi

3

Teǿŝîr-i Ǿaşķ yaķdı süveydâmı oldı dil
Gûyâ ki âfitâba muķâbil necef gibi
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4

ǾUşşâķ-ı dil-figâra belâlar mübârekî
Ol mest-i nâz tîġ-ı teġâfül be-kef gibi

5

Râz-ı dehân-ı yârda śarf-ı ĥayât idüp
ǾÖmr-i Ǿazîz yoķ yere ey dil telef gibi

6

Eyler şikeste ķalbini Ǿuşşâķ-ı bî-diliñ
Ħâŧır göñül yanında anıñ ber-ŧaraf gibi

7

Germâbe-i sipihri yaķar sûz-ı âh ile
Sîneñ Nažîm külħan-ı pür-tâb u tef gibi

702 (T: 325b, H: 234a, R: 307a, A: 268b)
(MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün)
1
Sebeb cünûnuma ol zülf-i nîm-tâb gibi
Ki oldı her ħamı zencîr-i ıżŧırâb gibi
2

Derûn-ı sînede râz-ı dili nihân eyle
Açılma herkese ey ġonca-leb kitâb gibi

3

Ħayâl-i vuślatıña oldı cân u dil ķâniǾ
Feżâda teşneyi cûyâ iden serâb gibi

4

Felekde sâye-i luŧfun dirîġ eylemeyen
Cihânı zîr-i nigîn eyler âfitâb gibi

5

Fürûġ-ı mihr-i tecellîyle feyż-yâb olur
Ol dil ki śâf ola mirǿât-ı mâh-tâb gibi

6

Nigâh-ı ĥasret ile ķaldı dîde-i Cem'dir
Piyâlede görinen câ-be-câ ĥabâb gibi

7

Fütâdelerde hemân cevriñe taĥammül iden
Nažîm-i zâr u perîşân u dil-ħarâb gibi

703 (T: 325b, H: 234a, R: 307a, A: 268b)
(FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün)
1
Ķadrin efzûn ola dirseñ dür-i nâ-yâb gibi
El-ĥaźer olma sebük ķaŧre-i sîm-âb gibi
2

Feyż ile sebz-i ter eyler çemen-i maķśûdın
Aķıdan göz yaşını dîde-i dolâb gibi

3

Çeker âġûşa śadef-veş güher-i ümmîdin
Śâf iden sîne-i bî-kînesini âb gibi

4

Sîneñi Rüstem-i destân-ı felek çâk eyler
Düşicek furśatı fevt eyleme Sührâb gibi
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5

Seni pâ-mâl idüp âb-ı ruħuñ ħâke döker
Ser-keş olma ĥaźer it mihr-i cihân-tâb gibi

6

Muŧrib-i çarħıñ elinden o da râĥat mı bulur
Doķunan târ-ı nizâr-ı dile mıżrâb gibi

7

Nažmıñı rişte-i maǾnâya geçür durma Nažîm
Gezsün elden ele tesbîĥ-i dür-i nâb gibi

704 (T: 326a, H: 234a, R: 307a, A: 269a)
(FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün)
1
Meyl idüp fülk-i dil ü cân çekilür âb gibi
Ey melek ŧurreleriñ ĥalķa-i girdâb gibi
2

Ĥaşre dek ĥasret-i ķaddiñle ola sînesi çâk
Seni ol kim çeke âġûşuna miĥrâb gibi

3

Sâz-ı Ǿaşķıñda dili târ miŝâl itdi nizâr
Eyleyen ħançer-i müjgânını mıżrâb gibi

4

Ser-i zülfüñde girih-beste olan pîçiş-i nâz
Rişte-i cân u dil-i zâra düşen tâb gibi

5

Noķŧa-i ħâliñi gördükçe süveydâ-yı dilim
Mużŧarib olsa nola ķaŧre-i sîm-âb gibi

6

Rû-nümâ olmadı bir kerre cemâl-i maķśûd
Dîde-i baħt-ı siyâhım daħi der-ħâb gibi

7

Sînesin açdı Nažîmâ yine mestâne o mâh
Rûy-ı ümmîdime meftûĥ olan bâb gibi

705 (T: 326a, H: 234b, R: 307b, A: 262b)
(FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
Çeşmiñe dûş oldı dil şemşîre ĥâcet ķalmadı
Oynadı ġamzeñ cigerde tîre ĥâcet ķalmadı
2

Pür-sevâd olmuş ħaŧıñla levĥa-i mâh-ı ruħuñ
Tâb u sûz-ı âh ile teǿŝîre ĥâcet ķalmadı

3

Fâriġ ol şimden-girü derd-i derûnumdan ŧabîb
Kim baña oldı olan tedbîre ĥâcet ķalmadı

4

Dâġ u sînem naǾl ü âteşken žuhûr itdi ħaŧıñ
Ey meh-i nâ-mihribân tesħîre ĥâcet ķalmadı

5

Beste-i fitrâk-i Ǿaşķıñdır ġazâl-i cân u dil
Şeh-süvârım gel yeter naħcîre ĥâcet ķalmadı

754 • Mustafa Sefa Çakır

6

Saña Ǿarż-ı ĥâl iderken bildik eşk ü âhdan
Nâme-i derd-i dili taķrîre ĥâcet ķalmadı

7

Şâhid-i ümmîd Ǿarż itdi cemâlin ey Nažîm
Levĥ-i kâma ħâhişi taśvîre ĥâcet ķalmadı

706 (T: 326a, H: 234b, R: 307b, A: 262b)
(FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
Tâb-ı śahbâ sâġar-ı mînâyı dil-sûz eyledi
ǾAşķdır kim Ǿâşıķ-ı şeydâyı dil-sûz eyledi
2

Olmada her pençe-i mercânı şemǾ-i şuǾle-pâş
Ey dür-i yektâ ġamıñ deryâyı dil-sûz eyledi

3

Dem-be-dem dâġ-ı derûnun âşikâr itmekdedir
Fürķatiñ mihr-i cihân-ârâyı dil-sûz eyledi

4

Her gören ruħsârıñı âh-ı ciger-tâb itmede
Âteş-i Ǿaşķıñ seniñ dünyâyı dil-sûz eyledi

5

Âteş-i mihr ü maĥabbet sîne-germ itdi defi
Deldi cismin yaķdı baġrın nâyı dil-sûz eyledi

6

ǾAşķ teǿŝîri çenâr-ı bâġı itdi sîne-tâb
Lâle-âsâ ġonca-i raǾnâyı dil-sûz eyledi

7

Bezm-i Ǿaşķında Nažîm-i zârı da fânûs-veş
ŞemǾ-i hicrânıyla ol hercâyi dil-sûz eyledi

707 (T: 326b, H: 234b, R: 308a, A: 262b)
(FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
Çeşm-i ħûnînim ħayâliñle şebistân eyledi
Her biri müjgânımıñ bir şemǾ-i sûzân eyledi
2

Râĥat u ârâmımı sermâye-i Ǿaķlım gibi
Ŧarz-ı destâr-ı perî-şânıñ perîşân eyledi

3

Fitne-i ħâl-i Ǿiźârıñ ġâret itdi dilleri
Bir siyeh kevkebdir ol çoķ mülk vîrân eyledi

4

Gülleri ârâyiş-i bâzâr ķıldı rûzgâr
ǾAndelîbân-ı ķafes bîhûde efġân eyledi

5

Ey gül-i ter naġmeñi gûş eyleyüp bülbül gibi
Ġoncalar gülşende hep çâk-i girîbân eyledi

6

Tâze tâze dâġlar yaķsam nola sulŧân-ı Ǿaşķ
Lâle-zâr-ı sînede meyl-i çerâġân eyledi
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7

El-vedâǾ ey gûşe-i hicrân Nažîm-i bî-ķarâr
Müjde-i vuślatla Ǿazm-i kûy-ı cânân eyledi

708 (T: 326b, H: 235a, R: 308a, A: 263a)
(FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
Neşveniñ meydir meyiñ câm-ı dıraħşândır yeri
Feyż-i ħâśiyyet güherde gevheriñ kândır yeri
2

ǾAşķ dilde dil derûn-ı sîne-i mecrûĥda
Gevheriñ gencîne genciñ künc-i vîrândır yeri

3

Baķ leb-i tebħâle-dâr-ı yâra seyr it ruħların
Jâleniñ güldür gülüñ śaĥn-ı gülistândır yeri

4

Ħâl-i ruħsârın görüp zülfünden eyle iĥtirâz
Dâne olmaz dâmsız dâmıñsa pinhândır yeri

5

Eşk-i çeşmim âstînimden iner dâmânıma
Âb-ı seyliñ cûy cûyuñ baĥr-i Ǿummândır yeri

6

Şûrişiñ dîvânedir dîvâneniñ zencîrdir
ǾAşķ u sevdâ dil diliñ zülf-i perîşândır yeri

7

Bâdeniñ peymânedir peymâneniñ meclis Nažîm
Sûz-ı tâbıñ mihr mihriñ çarħ-ı gerdândır yeri

709 (T: 326b, H: 235a, R: 308a, A: 263a)
(MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün)
1
Dil mesken itdi ŧurre-i müşgîn-i dilberi
Seyr eyle burc-ı Ǿaķrebe ķonmuş kebûteri
2

Bir âfitâb-ı zühre-cebîniñ helâkiyüz
Kim çâk çâk ider dil-i mirrîħı ħançeri

3

ǾArǾar ķıyâm-ı ķaddi o nev-naħl-i ser-keşiñ
Pest itdi servi ħâke düşürdi śanavberi

4

ŞemǾ-i cemâli şevķine bezm-i viśâlde
Pervâne-i diliñ ŧutuşup yandı şeh-peri

5

ǾArż itdi rûy-ı zerdin o sîmîn-bere Nažîm
Bildirdi fenn-i Ǿaşķ idügin kîmyâ-geri

710 (T: 327a, H: 235b, R: 308b, A: 263a)
(MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün)
1
Göñül bir şeh-süvâr-ı deşt-i ĥüsnüñ oldı naħcîri
Ki çeşm-i âhuvândır ĥasret-i bâdâm-ı zencîri
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2

Ħadeng-i Ǿaşķınıñ mecrûĥıyuz kim bir ķaşı yânıñ
Figâr-ı derdine zaħmın duyurmaz sürǾat-i tîri

3

Müźehhebdir ser-â-ser naķş-ı zîbâ-yı cemâliyle
ǾAceb mi śafĥa-i dil olsa yâriñ levĥ-i taśvîri

4

Dil-i şûrîde bir âteşle sûzân olmaķ ister kim
Yana berķ-ı derûnından zebân-ı şerĥ u taķrîri

5

Śaķınsun nâle-i ħârâ-güdâz-ı dilden ol ħûnî
Ki vaķt-i kâr yoķdur dest-i dâmen-gîr-i teǿŝîri

6

Olur cevşen-güźâr-ı Ǿâfiyet âh-ı dil-i mažlûm
Ki hep sûz-ı derûndur cevher-i teǿŝîr-i şemşîri

7

Ġazâl-i ħâveri eyler şikâr-ı ceng-i istiġnâ
Śalar eflâke pençe bîşe-zâr-ı himmetiñ şîri

8

İśâbet eylemez âmâc-ı maķśûda ħadeng-i âh
O tîriñ olmadıķça ķâmet-i ħam-geşte zihgîri

9

Gözüñ aç ħufte-i bâlîni kim düş görmez âgâh ol
Ĥaźer ħâb-ı ecelden kim olur maĥşerde taǾbîri

10

Muķadder mâ-verâ-yı perdeden Ǿarż-ı cemâl eyler
Nažîm elden ķoma her vech ile mirǿât-ı taķdîri

711 (T: 327a, H: 235b, R: 308b, A: 263b)
(MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün)
1
Dirîġ itme bize sâķî elinden geldügi ħayrı
Nemiz var bezm-i meyde bir iki peymâneden ġayrı
2

Nola sâġar-be-kef olsaķ görüp yâri girîbân-çâk
O baĥr-i berķ-mevciñ zevraķ-ı meyle çıķar seyri

3

Perestiş-gâh-ı Ǿâşıķ ebruvân-ı yârdır ancaķ
Maĥabbet ehliniñ ĥüsn-i bütândır mescid ü deyri

4

Ser-i Ķays'a Ǿaceb mi sâye-bân olsa per-i murġân
Süleymânlıķ iden Ǿaşķ içre añlar manŧıķu'ŧ-ŧayr'ı

5

Nažîm-âsâ felekle tevǿemânız nûş-ı śahbâda
Nemiz var bezm-i meyde bir iki peymâneden ġayrı

712 (T: 327b, H: 235b, R: 308b, A: 263b)
(MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün)
1
Pür eyle sâġara sâķî şarâb-ı gül-gûnı
Piyâle devrini gör añma devr-i gerdûnı
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2

Riyâż-ı mey-gedede bir gül olmış üşküfte
Derûnı âl görinür sepîd bîrûnı

3

O şûħı vâķıf-ı ĥâl eylemezdim ammâ kim
Görünce żabŧ idemem eşk-i çeşm-i pür-ħûnı

4

Sevâd-ı ħaŧŧ ile levĥ-i ruħun idüp tezyîn
Bitürdi sâĥir-i ĥüsni kitâb-ı efsûnı

5

ǾAceb mi ĥüsnini deyr-i derûna naķş itse
Göñül ki bir büt-i ŧannâzıñ oldı meftûnı

6

Nola düşürse beni şevķ-i zülfi śaĥrâya
Hevâ-yı Leylî beyâbana śaldı Mecnûn'ı

7

Cihânda ehl-i kemâliñ siyâhdır baħtı
Nažîm devr-i sipihriñ kim oldı memnûnı

713 (T: 327b, H: 236a, R: 309a, A: 263b)
(FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
Beste-i zünnâr-ı küfr-i zülfi ǾÎsî milleti
Deyr-i ĥüsne bir śanem gelmiş Muĥammed ümmeti
2

Birbirine lâ-büd uymaz śoĥbet-i ħûbân gibi
Bir şarâbıñ neşvesi her bâdeniñ keyfiyyeti

3

Bir ķadeĥ meydir Ǿilâcı śubĥ-dem sâķî yetiş
Bâdedir dil-ħaste-i derd-i ħumârıñ şerbeti

4

Bir ĥabâba śaymaya nüh-câm-ı eflâki o kim
Sâġar-ı Ǿaşķıñ ola mest-i müdâm Ǿişreti

5

Bâde-i Ǿaşķıñ birer câmıñ ezel nûş itdiler
Mihr ü mâhıñ hep o meydendir daħi germiyyeti

6

Eylemiş her burc-ı dilde mihr-i Ǿaşkı bir maķâm
Ol meh-i ĥüsnüñ henüz añlanmadı mâhiyyeti

7

Žann ider ħurşîd-i enver itdi maġribden ŧulûǾ
Her gören semmûr ķalpaķla o rûşen-ŧalǾatı

8

ǾÂķıbet her bir kemâliñ bir zevâli olduġın
ǾÂrıż-ı yâre baķup ħaŧŧından aldım Ǿibreti

9

Cebhesinde berķ urur nûr-ı śabâĥu'l-ħayr-ı feyż
Ŧutdı dehri gün gibi ŧabǾ-ı Nažîm'iñ şöhreti
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714 (T: 328a, H: 236a, R: 309a, A: 264a)
(MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün)
1
Bir dil ki buldı sâye-i zülfüñde râĥatı
Neyler felekde žıll-i hümâ-yı saǾâdeti
2

Ehl-i niyâza maĥşer-i nâz eyle kûyuñı
Ķaddiñ gelüp ķıyâma ķoparsun ķıyâmeti

3

Ħurşîde ġâlib olsa daħi mâh nûr ile
Şehr oġlanında olmaya hem-şehrî ġayreti

4

Mıśr-ı cemâlde meh-i KenǾânı görmeyen
Seyr eylesün o mihr-i sipihr-i melâĥati

5

Mirǿât-ı tâb-dâdede jeng-i muĥâldir
Rûşen-dilâna ehl-i riyânıñ naśîĥati

6

Ney gibi sûz-ı Ǿaşķ bilür neydügin o kim
Pür-dâġ-ı derd ola dil-i bî-tâb u ŧâķati

7

Bir seyyid-i melâĥate olduķ rübûde-dil
Kim ħaŧŧ-ı sebzi oldı nişân-ı siyâdeti

8

Ol ķaşı yâyı sîneye bir kez çeken bilür
Tâ-sûz-ı zaħm-ı nâvek-i Ǿaşķ u maĥabbeti

9

Berg-i gül üzre jâle kıyâs eyledim Nažîm
Tebħâle-i lebiyle görünce o âfeti

715 (T: 328a, H: 236b, R: 309b, A: 264a)
(MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün)
1
Nola naķş-ı murâdı gösterirse ħaŧŧ-ı ruħsârı
Be-dîdâr oldı yâriñ cevher-i mirǿât-ı dîdârı
2

Ħırâm-ı ķadd-i raǾnâsı kelâm-ı laǾl-i zîbâsı
Unutdurdı teźerve cünbişi ŧûŧîye güftârı

3

Revân olsa revâ fermân-ı Ǿaşķı zîr ü bâlâya
Melek meftûn-ı eŧvârı beşer pâ-mâl-i reftârı

4

Dökülmüş Ǿârıż-ı pür-tâbına kâkülleri olmuş
Ġazâl-i mihr naħcîr-i kemend-i Ǿanberîn-târı

5

Hevâ-yı zülf-i müşgîniyle göstermiş ħam-ender-ħam
Yed-i ķudret ki terkîb itdi eczâ-yı dil-i zârı

6

İdüp pür-çîn-i naħvet ebruvânın ķatl-i Ǿuşşâķa
O ħûnî durma cevher-dâr ider şemşîr-i âzârı
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7

Nažîm-âsâ nola ġarrâlanursam ŧabǾ-ı şûħumla
Begendirdim Neşâŧî gibi bir üstâda eşǾârı

716 (T: 328b, H: 236b, R: 309b, A: 264a)
(MefǾûlü MefâǾîlü MefâǾîlü FeǾûlün)
1
Geh mevsim-i güldür düşüren zâra hezârı
Geh faśl-ı ħazândır iden âvâre hezârı
2

Śad-çâk ider ol kim gül-i raǾnâyı açınca
İtse yeridir derd ile biñ pâre hezârı

3

Nâ-gâh idüp şâhid-i gül Ǿarż-ı tecellî
Ħâkistere döndürdi yaķup nâra hezârı

4

Bir gün düşürürsün anı bir dâma śabâ sen
Zîrâ çoķ uçurduñ gül-i gül-zâra hezârı

5

Gül rûyını Ǿarż itdi o meh-pâre Nažîm'e
Âteşlere yaķdı yine bî-çâre hezârı

717 (T: 328b, H: 236b, R: 309b, A: 264a)
(FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
Şems-i gerdûn-ı kerâmetdir külâh-ı mevlevî
Ya ķamer devrin işâretdir külâh-ı mevlevî
2

ǾÂşıķı müstaġraķ-ı baĥr-i tecellî-mevc ider
Devr-i girdâb-ı ĥaķîķatdir külâh-ı mevlevî

3

Eyler Eflâŧûn-ı devrân câm-ı feyżi Ǿârifi
Ħum-ı pür-esrâr-ı ĥikmetdir külâh-ı mevlevî

4

ǾÂlemi itmiş uśûl ü devr ile pür-vecd ü ĥâl
Çarħ-ı gerdân-ı velâyetdir külâh-ı mevlevî

5

Kâǿinâtı pertevi leb-rîz-i nûr-ı feyż ider
ŞemǾ-i bezm-efrûz-ı vaĥdetdir külâh-ı mevlevî

6

Bülbül-i cân u dile gelse nola bûy-ı hüdâ
Ġonca-i bâġ-ı hidâyetdir külâh-ı mevlevî

7

Pâdişâh eyler cihâna bir gedâyı ey Nažîm
Serde iklîl-i saǾâdetdir külâh-ı mevlevî

718 (T: 328b, H: 237a, R: 310a, A: 264b)
(MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün)
1
Beytü'l-ĥarâm-ı Ǿaşķ olalı kûy-ı Muśŧafâ
Miĥrâb-ı şevķdir baña ebrû-yı Muśŧafâ
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2

Elmâs-ı âb-ı dîdemi yâķût-ı nâb ider
Efsûn kelâm-ı laǾl-i süħan-gû-yı Muśŧafâ

3

Dîvâne-gân-ı Ǿaşķa yine tâze müjdeler
Zencîre çekdi Ǿaķlımı gîsû-yı Muśŧafâ

4

Gelsün ķıyâm-ı nâza ķoparsun ķıyâmeti
Ŧarz-ı ħırâm-ı ķâmet-i dil-cû-yı Muśŧafâ

5

Şâħ-ı gül-i sefîd-i çemen-zâr-ı Ǿişvedir
Yer yer nişân-ı dâġ ile bâzû-yı Muśŧafâ

6

Evvel nažarda eyledi dîvâne göñlümi
Siĥr-i nigâh-ı dîde-i câdû-yı Muśŧafâ

7

Bir şîşe içre sünbül-i sîr-âbdır hemân
Çeşmimde Ǿaks-i kâkül-i ħoş-bû-yı Muśŧafâ

8

Yoķdur ħaŧâsı zülfüne çîn-i Ħuten disem
ǾÂlem deger yanımda ser-i mû-yı Muśŧafâ

9

Yer yer hilâl-veş görinür üstüħânlarım
Oldum nizâr-ı ĥasret-i pehlû-yı Muśŧafâ

10

Ŧûŧî-i ŧabǾımı şeker-efşân-ı şevķ ider
Her bir nažarda âyine-i rûy-ı Muśŧafâ

11

Yâ Rab budur ümîdi Nažîm'iñ ola müdâm
Bâlîn-i farķ-ı râĥatı zânû-yı Muśŧafâ

719 (T: 329a, H: 237a, R: 310a, A: 264b)
(FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
Ĥüsn ile reşk-i perîsin dil-rübâsıñ Muśŧafâ
ǾÂşıķ-ı zâra görünmez bir belâsıñ Muśŧafâ
2

Ebruvânıñdır seniñ ŧuġrâ-yı tevķîǾ-i cemâl
Pâdişâh-ı kişver-i ĥüsn ü bahâsıñ Muśŧafâ

3

Eyle raķśân śubĥ-dem źerrât-veş Ǿuşşâķıñı
Âfitâb-ı maşrıķ-ı mihr ü vefâsıñ Muśŧafâ

4

Nûr-baħş-ı çeşm-i müştâķân cemâliñdir seniñ
Dîde-i Ǿuşşâķ-ı zâra tûtiyâsıñ Muśŧafâ

5

Bildi çeşm-i cân görünce cilve-i dîdârıñı
Var ise rûz-ı ezelden âşinâsıñ Muśŧafâ
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6

Her temâşâ eyleyen bir gûne seyr eyler seni
Ĥaķ bu kim âyîne-i Ǿâlem-nümâsıñ Muśŧafâ

7

Saña ķul olsa Nažîm-âsâ nola cân-ı Ǿazîz
Mıśr-ı dilde bir şeh-i Yûsuf-liķâsıñ Muśŧafâ

720 (T: 329a, H: 237b, R: 310b, A: 264b)
(MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün)
1
Mey-i gül-gûn ile eyle leb-â-leb sâġarı sâķî
Şafaķdan śubĥ-dem göster o mihr-i enveri sâķî
2

Buħûr-ı âhı yaķsaķ daǾvet itsek ĥalķa-i bezme
Nola merdümlük itse gelse bir şeb ol perî sâķî

3

Görenler câm-ı laǾliñ mest olurlar âb u tâbından
Ne kânda ĥâśıl itdiñ böyle zîbâ gevheri sâķî

4

Degil câm-ı ĥabâb-ı mey seniñ ĥayrânıñ olmuşlar
Sipihr-i Ǿayş u nûşuñ âfitâb u aħteri sâķî

5

ŦulûǾ it âsumân-ı bezm-i meyde sâġarıñ dönsün
O mihre meh-veşân zühre-cebînân müşterî sâķî

6

Dil-i şûrîdeme bir cürǾa mey śun câm-ı şâdîden
Çekilmez bâde-i bezm-i ġamıñ derd-i seri sâķî

7

Nažîm-i teşnesin sîrâb-ı luŧf eyler o meclisde
Ümîd oldur ki śunduķda şarâb-ı Kevŝer'i sâķî

721 (T: 329b, H: 237b, R: 310b, A: 265a)
(MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün)
1
Ħaŧıñ benefşe lebiñ ġonca gül teniñ sâķî
Şükûfe-zâr-ı melâĥat mi gülşeniñ sâķî
2

Ħumâr-ı bâde-i dûşîne eylemiş bîmâr
Ħarâb-ı nergis-i maħmûruñam seniñ sâķî

3

Ķarîn olan saña künc-i neşâŧa mâlik olur
ǾAceb mi olsa ħarâbât meskeniñ sâķî

4

Bisâŧ-ı bâdeye itdirdi ser-fürû gûyâ
Getürdi secdeye mînâyı gerdeniñ sâķî

5

Serin ayaġına ķor ibtidâ zebûnuñ olur
Ne deñli şîr-i ħıred olsa reh-zeniñ sâķî

6

Pür itme ehl-i niyâza piyâle-i nâzı
Śaķın śaķın ŧoludan devr-i ħırmeniñ sâķî
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7

Düşüp ayaġıña elden ķomaz Nažîm müdâm
Miŝâl-i dürd-i mey-i nâb dâmeniñ sâķî

722 (T: 329b, H: 237b, R: 311a, A: 265a)
(MefǾûlü MefâǾîlün MefǾûlü MefâǾîlün)
1
Maĥv itdi yem-i cismim tâb-ı teb-i şeydâyı
Yaķdı śadef-i dilde lûlû-yı süveydâyı
2

Ħâl-i źeķanıñ gördüm ħurşîd-i ruħuñ cânâ
Yaķmış çeh-i Naħşeb'de gûyâ meh-i ġarrâyı

3

Destâr-ı perîşânıñ olsun dile şûr-efgen
Mest-i mey-i nâz ile ol nergis-i şehlâyı

4

Ruħsâr-ı Ǿaraķ-rîziñ gülzâr-ı ŧarâvet ķıl
Zîb-i çemen-i nâz it o zülf-i semen-sâyı

5

Çevgânıña bend eyle bir gûy-ı Ǿabîr-âlûd
Göster ħam-ı zülfüñde ħâl-i ruħ-ı zîbâyı

6

Bir cünbiş-i ķaddiñle maĥşer-gede ķıl dehri
Ħacletle nigûn-sâr it śalın yüri ŧûbâyı

7

Aldıķ ĥarem-i câna cânânı Nažîm-âsâ
Levĥ-i dile naķş itdik taśvîr-i dil-ârâyı

723 (T: 330a, H: 238a, R: 311a, A: 265a)
(MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün)
1
Beni giryân idüp derdiñle sen ey Yûsuf-ı ŝânî
Mekânım eyledin beytü'l-ĥazen ey Yûsuf-ı ŝânî
2

Elin kesdi turunc-ı ġabġab-ı ħûbâna baķmaķdan
Seniñ sîb-i zenaħdânıñ gören ey Yûsuf-ı ŝânî

3

Olur lâ-büd esîr-i bend-i zülfüñ devr-i ĥüsnüñde
ǾAzîz-i Mıśr-ı nâz olsa gelen ey Yûsuf-ı ŝânî

4

Dil-i bîmâra vaślıñ çâre-sâz olsa nola oldı
Devâ YaǾķûb'a bûy-ı pîrehen ey Yûsuf-ı ŝânî

5

ǾAceb mi Ǿâleme sulŧân olursam yümn-i Ǿaşķıñla
Nažîm-âsâ ķul oldum saña ben ey Yûsuf-ı ŝânî

724 (T: 330a, H: 238a, R: 311a, A: 265b)
(MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün)
1
Görenler ol dü-ebrû-yı girih-gîr-i Süleymân'ı
Ķıyâs eyler siyeh-tâb iki şemşîr-i Süleymân'ı
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2

Kemâna döndi ķaddim cânıma kâr itdi tîr-i reşk
Görüp engüşt-i mevzûnında zihgîr-i Süleymân'ı

3

Birisi cân-şikâr u dil-nüvâz olmuş biri seyr it
Ġazâlâne nigehle ġamze-i şîr-i Süleymân'ı

4

Beni dîvâne itdi bir peyâm-ı luŧf-ı laǾlinden
Perî-rûlar da görsün mihr-i tesħîr-i Süleymân'ı

5

Kemend-i zülfine ħurşîd-i Ǿâlem-tâbı bend itmiş
Temâşâ eyle ey dil ĥükm-i zencîr-i Süleymân'ı

6

Göñül âzâde bir Ǿanķâ iken oldı giriftârı
Görüñ fitrâķ-i Ǿaşķ içre o naħcîr-i Süleymân'ı

7

Nažîm'iñ oldı her müjgân-ı ħûn-âlûdı bir ħâme
Nola levĥ-i dile naķş itse taśvîr-i Süleymân'ı

725 (T: 330a, H: 238b, R: 311b, A: 265b)
(MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün)
1
O bezmiñ olmuşuz mest-i müdâm-ı câm-ı raħşânı
Ki şûr-ı ĥaşrı žann eyler terennüm gûş-ı mestânı
2

Temâşâsındayız bir meh-veşiñ kim görse ruħsârın
Ola tâ śubĥ-ı maĥşer dîde-i ħurşîd ĥayrânı

3

Esîr-i Ǿaşķıyız bir Yûsuf-ı Mıśr-ı cemâliñ kim
Dil-i ħûbân olur zindânî-i çâh-ı zenaħdânı

4

Şehîd-i ġamze-i cellâdıyız kim bir şeh-i ĥüsnüñ
Olur tâ rûz-ı ferdâ ħûn-çegân dâmân-ı müjgânı

5

Çemen-zâr-ı viśâlinde o şûħuñ bâġbânız kim
Gül-i ħurşîdi şerm-âlûde eyler dâġ-ı hicrânı

6

Ezelden bir şehiñ sîlî-ħor-ı çevgânıyız ey dil
Ki olmuş âfitâb-ı Ǿâlem-ârâ gûy-ı gerdânı

7

Nažîm-âsâ göñül bir bezm-i ħâśu'l-ħâśı cûyândır
Ki Rûĥü'l-ķuds ola pervâne-i şemǾ-i fürûzânı

726 (T: 330b, R: 311b, A: 265b)
(MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün)
1
Ķıyâm-ı nâz ile tâ kim o nev-ħaŧ dil-sitân ķopdı
Ķıyâmet žâhir oldı fitne-i âħir zamân ķopdı
2

Yine bir nev-nihâl-i bâġ-ı Ǿişve virdi şeftâlû
Yetişdi mîve-i naħl-i viśâl-i nev-resân ķopdı
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3

Bulup ķaddi kemâlin serv-i bâġ-ı iǾtidâl olmuş
O ŧıfl-ı nâz-perver bir ser-âmed nev-cüvân ķopdı

4

Görüp dil-dâdesin maħfî nigâh-ı iltifâtından
Göñül virmek o şîrîn-kâra göñlümden hemân ķopdı

5

Nola şehr-i dile âşûb śalsa ol gözi tâtâr
Semend-i nâz ile bilmez nedir yaħşi yaman ķopdı

6

Ħamîde ķadd ile gûş eyleyüp meclisde feryâdım
Büküldi ķâmet-i çeng ü dil-i neyden fiġân ķopdı

7

Nažîmâ dîdemi âh-ı derûnum girye-ħîz itdi
Nola mevc ursa deryâ tünd-bâd-ı nâgehân ķopdı

727 (T: 330b, R: 311b, A: 265b)
(MefǾûlü FâǾilâtün MefǾûlü FâǾilâtün)
1
Vefķ-ı cemâli ol ħaŧ pergâr-vâr çizdi
Devr-i ruħında fitne-i âħir kenâr çizdi
2

Naķş oldı ebruvânı levĥ-i dilimde yâriñ
Ressâm-ı Ǿaşķ gûyâ bir Źü'l-fiķâr çizdi

3

Ŧarĥ itdi üstüħânım metn-i cünûna mısŧar
Žann itme anı ancaķ Ķays-ı nizâr çizdi

4

Peymân idüp benimle bünyân-ı ittiĥâdda
Resm-i binâ-yı Ǿahdi çoķ bozdı yâr çizdi

5

Âġûş itdi âħir dildâre ŧavķ-ı tesħîr
Her ĥalķa-i füsûn kim Ǿuşşâķ-ı zâr çizdi

6

Aĥkâm-ı derdi añla taķvîm-i Ǿaşķdır bu
Ŧûmârını bu fenniñ üstâd-ı kâr çizdi

7

Noķŧa döküp żamîrim bildi o ħâl ü ħaŧla
Reml-i dili Nažîmâ bir gül-Ǿiźâr çizdi

728 (T: 330b, R: 312a, A: 266a)
(MefǾûlü MefâǾîlü MefâǾîlü FeǾûlün)
1
Sevdâ-yı ħaŧıñ baña berât ile virildi
Zülfüñ hevesi ķayd-ı ĥayât ile virildi
2

Hicrâna taĥammül iderek vaślıña irdi
Bu rütbe baña śabr u ŝebât ile virildi

3

Ŧıfl-ı dilimiñ gûşına gülbâng-i maĥabbet
Ĥaķķâ ki ezândır śalavât ile virildi
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4

Ħoy-gerde görüp laǾlini bûs itdim o şûħuñ
Baña o Ǿaraķ ķand-i nebât ile virildi

5

Ħarc ile dükenmez zer-i endîşe Nažîmâ
Saña o ħazîne berekât ile virildi

729 (T: 331a, R: 312a, A: 266a)
(MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün)
1
Benimle Ǿahd-i vefâya ĥabîb el virdi
Yine ĥasedle telâş-ı raķîb el virdi
2

Ĥiżâb-beste kef-i destin öpdüm o mâhıñ
Felekde devlet-i keffü'l-ĥađîb el virdi

3

O ĥüsn-i ĥavśala-sûzı ŧutuşdı gördükde
Çenâra ĥaķ bu ki vażǾ-ı ġarîb el virdi

4

Ne śundı laǾlini cânâ ne ŧutdı nabż-ı dili
O ħasteye ne devâ ne ŧabîb el virdi

5

Pür itdi nâle-i dil kûy-ı dilberi bilmem
O gülşene nice bir Ǿandelîb el virdi

6

ǾAceb mi ĥalķa-i zer olsa ĥâle-i vuślat
O mâh-ŧalǾat-ı Ǿâbid-firîb el virdi

7

Görüp o pençe-i ħurşîdi farŧ-ı ĥayretden
Nažîm'e çâkî-i ceyb-i şekîb el virdi

730 (T: 331a, R: 312a, A: 266a)
(MefǾûlü MefâǾîlü MefâǾîlü FeǾûlün)
1
Dildâra göñül derd-i derûn defterin açdı
Destân-ı ġamıñ girye virir bir yerin açdı
2

Murġ-ı dil ü cân śaydına ebrûları śanma
Şâhîn-i dü-çeşm-i siyehi şeh-perin açdı

3

Sende nažarı žâhir ü bâŧın dil-i zârıñ
Zîrâ ki seni gördi hemân gözlerin açdı

4

Başı yuvalansa ne Ǿaceb derd ile Ķays'ıñ
Ferhâd'ı göre tîşe-i Ǿaşķa serin açdı

5

Meclisde bükâ virdi Nažîm ol şeh-i ĥüsne
Bu şiǾr ile râz-ı dil-i ġam-perverin açdı
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731 (T: 331a, R: 312b, A: 266a)
(FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün)
1
Cânıma geçdi ħadeng-i ġam-ı cânân deldi
Tîşe-i ġamze-i dil-dûz ile çevgân deldi
2

Derd-i dil zülfüñe bend oldı çıķup sînemden
Ŧutulup dâra çekilse nola zindân deldi

3

Cân-ı şîrînini bir tîşeye śaldı Ferhâd
Bî-sütûn-ı ġamı dil tîşesi âsân deldi

4

Dökilüp dîde-i terden ķaŧarât-ı ħûn-âb
Miŝķab-ı her müje bir sübĥa-i mercân deldi

5

Gevher-i nuŧķ-ı Nažîm olmaķ içün âvîze
Gûş-be-gûş-ı süħanı kilk-i dür-efşân deldi

732 (T: 331b, R: 312b, A: 266b)
(MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün)
1
Delik delik dili ġamzeñ ħadengi yâreledi
Ķılıç çeküp nigehiñ pâre pâre pâreledi
2

Dehânıñ ile miyânıñda ķîl u ķâl oldı
O demde ħançeriñ ortaya girdi araladı

3

Yazınca saŧr-ı ħaŧ-ı laǾliñ ol debîr-i cemâl
Śaĥîfe-i ruħını ķıl ķalemle ķaraladı

4

Nihân idi nažarı evvel ol perîye diliñ
Cünûn-ı Ǿaşķ ile gitdikçe âşikâreledi

5

Feżâ-yı Ǿaşķda ġırbâl-i nâz alup eline
Ġubâr-ı cism-i Nažîm'i o şîve-kâr eledi

733 (T: 331b, R: 312b, A: 266b)
(FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
Destine aldıķça ol şûħ-ı cihân âyîneyi
ǾAks-i ruħsârı ider âyînedân âyîneyi
2

Ġamzesi tîġ-ı nigâhından emîn olmaz yine
İtse de Ǿaks-i ruħı dâru'l-emân âyîneyi

3

Her nigâh itdikçe ebrû-yı kemândârı idi
Nâvek-i müjgânı levĥ-i imtiĥân âyîneyi

4

Ħîre-çeşm itdi beni berķ-ı ruħı ŧutmuş meger
Mihre ķarşu ol meh-i nâ-mihribân âyîneyi
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5

Ĥüsn ile mümtâz iken oldı ħaŧ-âver dil-rübâ
Şâneyi itdim hediyye armaġân âyîneyi

6

Sevdigiñ kimdir baña göster dise ol mâh-rû
Destine śad-şerm ile śunsam hemân âyîneyi

7

Ħâllerle Ǿârıż-ı yâra nažar ķıl ey Nažîm
Der-miyân itmiş Ǿacebdir zengiyân âyîneyi

734 (T: 331b, R: 313a, A: 266b)
(MefǾûlü MefâǾîlü MefâǾîlü FeǾûlün)
1
Geh fikr iderim çeşmini ebrûsını gâhî
Gâhî nigehiñ ġamze-i câdûsını gâhî
2

Ĥasret-keş olup kâkülüne çeşmine müştâķ
Geh yâd iderim nâfesin âhûsını gâhî

3

Ĥayret belî pâ-mâl ider añdıķça o şûħuñ
Reftârını geh ķâmet-i dil-cûsını gâhî

4

Bûs eyleyerek gül gül iderdim ķanı ol gün
Geh sîne-i yasemeni bâzûsını gâhî

5

Gitdi o zamân kim şeb-i vuślatda alurdum
Âġûşa miyânın gehî pehlûsını gâhî

6

Maĥbûblarıñ tevǿem imiş hecr ü viśâli
Añsam nola geh derdini devâsını gâhî

7

Dâm itmiş idi murġ-ı dil ü câna Nažîmâ
Gâhî girih-i zülfini gîsûsını gâhî

735 (T: 332a, R: 313a, A: 267a)
(MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün)
1
ǾAksinle olsañ âyînede her zamân iki
Aĥvel baķan görür seni ey nev-cüvân iki
2

Anı cemâliñ ile virirdi ĥayâliñe
Cânâ olaydı Ǿâşıķ-ı şeydâda cân iki

3

Pervâne gibi şemǾ ile olsaķ nola bu şeb
Ben bir seniñle ey meh-i nâ-mihribân iki

4

Cevriñ helâk ider ne belâ ŧaǾne-i raķîb
Birdir ölüm olur mı berây-ı bî-emân iki

5

Mirǿât-ı dilde cilve-nümâ sensin ey perî
Olmaz vilâyet içre şeh-i kâmrân iki
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6

Sükker olursa itme mükerrer maķâlini
Gûş-ı kerâna ey dil oķunmaz ezân iki

7

Şaķķ itseler diliñ ĥaźer ifşâ-yı râzdan
Olsa ķalem gibi deheniñden zebân iki

8

Gel kûhsâra añla mecâz u ĥaķîķati
Söz bir egerçi śavt-ı bedîd ü nihân iki

9

Miŝli bulunmaya nice dîvânda ĥaķ budur
Olmaz bu gûne bir ġazel-i dil-sitân iki

10

İki cihânda luŧfuna muĥtâcız ey Nažîm
Birdir o pâdişâh-ı dü-Ǿâlem cihân iki

736 (T: 332b, R: 313b, A: 267a) (MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün)
1
Teǿŝîr iderdi yâra ciger-sûz sözleri
Var ise yaķdı nâme-i derdim kebûteri
2

Ħaŧŧ-ı ruħun iderse nola ġamzesi terâş
Yâriñ öñünde âyîne yanında berberi

3

Ol mâh-ı zühre-ŧalǾat-ı burc-ı melâĥatiñ
Yâķût-ı laǾli gökde ider mihri müşterî

4

Var ise miŝli âyînede Ǿaksidir yine
Şekl-i beşerde ġayret-i ĥûr olmuş ol perî

5

LaǾlinde ħâl o micmere-gerdân-ı Ǿişveniñ
Döndi o aħkere ola üstünde Ǿanberi

6

Elden ķoma Ǿaśâya düşünce bu bâġda
Zerrîn ķadeĥle nergis ü gül gibi sâġarı

7

Bir mâha Ǿâşıķam ki derûn-sûz ider Nažîm
Pervâne-i maĥabbeti mihr-i münevveri

737 (T: 332b, R: 313b, A: 267a) (FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
Dûd-ı dildir bâġ-ı Ǿaşķıñ sünbül-i müşgîn-demi
Eşk-i terdir gülşen-i mihr ü maĥabbet şebnemi
2

Naħl-i ķaddi dil-rübâdır serv-i bâġ-ı iǾtidâl
Kâküli zülf-i nigâr u śaçlı sünbül perçemi

3

ǾÂşıķ-ı dîdârıyız mest-i ķadeĥ-nûş-ı lebi
Neyleriz âyîne-i İskender'i câm-ı Cem'i

4

Serv-ķadler birbirinden şîvede mümtâzdır
Sâyesinde her nihâliñ başķa birdir Ǿâlemi
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5

Rûĥ-ı ǾÎsâ źevķ-yâb olsa nola evvel bahâr
Göñlüme neşr eyledi bûy-ı buħûr-ı Meryem'i

6

Mažhar-ı luŧf-ı Ǿitâb-âmîz söz kim bir şehiñ
Merheminde zaħmı zaħmında nihândır merhemi

7

Zülf-i müşgîn-târınıñ cân u dili âvâreye
Dâne dâne ħâl ile dâm-ı cünûndur her ħamı

8

Nûş-ı dârû-yı leb-i dilber Ǿaceb terķîb olur
Cevher-i cândır meger var ise cüz-i aǾžamı

9

Ĥüsnüne baķdım şeker-rîz-i maķâl oldum Nažîm
Ŧûŧî-i gûyâ ider âyîne gördüm âdemi

738 (T: 333a, R: 313b, A: 267b) (FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
Śaymaz oldum dâġ-ı hicrân ile baġrım başını
Giryeden çeşmim aġardı bir bilür yoķ yaşını
2

Öyle bir cellâd-ı ĥüsnüñ ol şehîd-i Ǿaşķı kim
Eyleye mirrîħ tîġ-ı çeşminiñ şâbâşını

3

Çeşm-i Ǿibret-bîn ile baķ ol śanem taśvîrine
Naķşını seyr it taśavvur eyleyüp naķķâşını

4

Şâh-ı Ǿaşķıñ ferşine çârûb iken müjgânları
Rûzgâr eyler mi muġber ħâŧır-ı ferrâşını

5

Eylemez śahbâ-yı Ǿömr-i câvidânıñla kerem
Bezm-i Ǿaşķıñ dürd-nûş-ı derd olan Ǿayyâşını

6

Tâ ki maǾmûr olmaya vîrân-serâ-yı ħâŧırım
Görmeyem bünyâd-ı dehriñ ŧaşı üzre ŧaşını

7

Kimseler saña gözüñ üzre ķaşıñ vardır dimez
Kimseniñ vardır dimezseñ gözi üzre ķaşını

8

Seng-i cevr-i rûzgâr anı da eyler münkesir
Dil-şiken bulmaz ķıyâs itme śaķın pâdâşını

9

Aġzınıñ śuyun aķıtdıñ ehl-i nažmıñ ey Nažîm
Mîve-i şiǾr-i laŧîfiñde nedir bu çâşnî

739 (T: 333a, R: 314a, A: 267b) (MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün)
1
ǾArż eyle ĥüsn-i dil-keş-i Ǿâlem-pesendiñi
Mirǿât-ı śâf gibi gözün görme kendüñi
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2

Ruħsârıñ üzre kâkülüñi eyle ħam-be-ħam
Cânâ ġazâl-i mihre daħi śal kemendiñi

3

Ben pâymâl-i Ǿaşķıñı ey şehsüvâr-ı ĥüsn
Çignetme nâz ile çekerek ŧut semendiñi

4

Ħâk-i niyâz-ı naħl-i çemen-zâr-ı nâzıñım
Benden śaķınma sâye-i serv-i bülendiñi

5

Olsun güher-niŝâr-ı vefâ laǾl-i dil-keşiñ
Kân-ı tebessüm eyle leb-i nûş-ħandiñi

6

Ey ħaŧŧ-ı sebzi Ħıżr-ı melâĥat meded yetiş
Gel intižârda ķoma ben derd-mendiñi

7

Ol mest-i nâza derd-i derûnı açıl Nažîm
Başla niyâza vâķıf-ı ĥâl it efendiñi

740 (T: 333a, R: 314a, A: 267b) (MefâǾîlün MefâǾîlün FeǾûlün)
1
Cemâli maŧlaǾıdır ebruvânı
Sevâd-ı ħaŧŧ-ı laǾli beyt-i ŝânî
2

Gül-i bâġ-ı leŧâfetdir dehânı
Gül içre bülbül-i gûyâ zebânı

3

Şarâb-ı şâdmânî bûs-ı laǾli
Zülâl-i vaślı âb-ı zindegânî

4

Hevâ-yı naħl-i ķaddi rûĥ-perver
Ħayâl-i zülfi Ǿömr-i câvidânî

5

Dehânı çeşme-sâr-ı Ǿâlem-i cân
Pül-i cûy-ı Ǿadem mûy-ı miyânı

6

Esîr-i çîn-i zülfi rûĥ-ı Behzâd
Ġubâr-ı ħaŧŧınıñ ĥayrânı Mânî

7

Der-i baħtım ilâhî eyle meftûĥ
Be-ĥaķķ-ı sûre-i SebǾa'l-meŝânî

8

Olup ħâmem Nažîmâ cedvel-i feyż
Muŧarrâ oldı gülzâr-ı maǾânî

741 (T: 333b, R: 314b, A: 269a) (FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
Mažhar-ı gûş-ı ķabûl it nâleñi bülbül gibi
Ġonca-i dest-i duǾâ ey dil açılsun gül gibi
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2

Âteş-i gül şuǾle-i şemǾ ile itmiş ittifâķ
Bülbül ü pervâneniñ beñzi aġardı kül gibi

3

Eyler Eflâŧûn'ı üftâde ħam-ı nîrengine
Görmedim rengiyle sâķî âle mâǿil gül gibi

4

Kâküliyle çeşm-i kûteh-bîne setr eyler ruħun
ǾÖmri olsun ol şeh-i ĥüsnüñ füzûn kâkül gibi

5

Cilve-gerdir Ǿaks-i zülf-i yâr her demde Nažîm
Şîşe-i çeşm-i terimde bir demde sünbül gibi

742 (T: 333b, R: 314b, A: 269a) (FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
Teng-dil olma ķabûl it nîk ü bed ķulzüm gibi
Sîne-sâf ol bâde-i nâb ile memlû ħum gibi
2

Ol meh-i nâ-mihribânıñ seyrine śad-çeşm ile
Dâġ-ber-dâġım ser-â-pâ çarħ-ı pür-encüm gibi

3

Noķŧa-i ħâl-i dilârâ-veş nihân u âşikâr
Hem süveydâ-yı dil ol hem dîdede merdüm gibi

4

Ser-şikendir seng-i pâdâş-ı zamâne eyleme
Kimseyi dil-rîş ser-nîş-i zebân kejdüm gibi

5

Döndürür fikr-i daķîķiñ çarħ-ı maǾnâyı Nažîm
Sen ögünme âsiyâb-ı devrde gendüm gibi

743 (T: 334a, R: 314b, A: 269a) (FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
Bülbüli gördüm çemende ber-murâd olmuş gibi
Nev-şüküfte ġoncalar güllerle şâd olmuş gibi
2

Dîdesi bîdâr olaldan ħâb-ı râĥat görmedi
Nergis-i ter bâġ-ı ĥayretde güşâd olmuş gibi

3

ǾÂrıżında śanma ħaŧ ol zerger-i meh-ŧalǾatıñ
Levĥ-i sîme kilk-i ķudretle sevâd olmuş gibi

4

Naķd-i cân ister metâǾ-ı vuślata dellâl-i nâz
Şevķ-i istiġnâda ol kâlâ mezâd olmuş gibi

5

Defter-i ĥüsni sevâd-ı ħaŧŧ ile görmüş ĥisâb
Noķŧa-i ħâl-i ruħı śıfr-ı ziyâd olmuş gibi

6

Şimdi ħûbân-ı zamâne oldılar Ǿâşıķ-perest
Bender-i ĥüsn ü melâĥatde kesâd olmuş gibi
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7

Bezm-i meyde nâgehân bir hây u hû ķopdı yine
Lebleri yâr ile sâķîniñ fesâd olmuş gibi

8

Şâd buldum gûşe-i ġamda dil-i zârı Nažîm
Meclis-i cânânede var ise yâd olmuş gibi

744 (T: 334a, R: 315a, A: 269b) (MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün)
1
Zülfi ruħında perde-i Beytü'l-ĥarem gibi
Ol iki ebruvân ise nûn ve'l-ķalem gibi
2

Reftâra gelse nâz ile Ǿâlem ħarâb olur
Yâriñ sipâh-ı fitnede ķaddi Ǿalem gibi

3

Gösterdi üstüħân-ı tenim tünd-bâd-ı âh
İtdim ħurûş mevc-i dem-â-demle yem gibi

4

Naķş u nigâr-ı Ǿaks-i cemâl-i bütân ile
ǾAşķ itdi deyr-i sînemi beytü'ś-śanem gibi

5

Rüsvâ-yı Ǿaşķa silsile-i şaħne-i cünûn
Olmaz o zülf-i pür-şiken-i ħam-be-ħam gibi

6

Ey dîde aġladıñ dem-i vaślın ħayâl idüp
Bu naķl-i mâcerâya sebeb eski dem gibi

7

Hicrân-ı yâri yolda ħaber aldım ey Nažîm
Râh-ı viśâlde yarı yoldan dönmem gibi

745 (T: 334a, R: 315a, A: 269b) (FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün)
1
Ŧıfl iken sînem idi cilve-gehiñ dâye gibi
Düşeyim pâyıña ey serv-i sehî sâye gibi
2

Ĥasret-i mûy-ı miyânıñla raķîb-i bed-gû
Yine Ǿuşşâķa doķunmuş sözi ortaya gibi

3

Çoķdan ey Yûsuf-ı gül-çihre ħarîdârıñdır
Naķd-i cânın dil-i kem-mâye saña saya gibi

4

Ne ķadar beźl ü niŝâr itse yine eksilmez
ǾÂşıķa itseñ dü-çeşm-i teri sermâye gibi

5

Gözyaşı dökmeden ümmîd-i viśâl oldı hemân
Müflisiñ ħâbda ķaŧǾ eyledügi pâye gibi

6

Dil-i zühhâd olamaz râtibe-ħâr-ı ġam-ı yâr
Ķısmet-i Ǿaşķdan ol ŧâǿife bî-vâye gibi
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7

Âh-ı şeb-gîriñi yâd eyler imiş yâr Nažîm
Seni mumlar yaķup ol mâh-veş araya gibi

746 (T: 334b, R: 315a, A: 269b) (MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün)
1
Daġıtdı kendüsini zülfi dûd-ı âh gibi
Döküldi gerdenine ħûn-ı bî-günâh gibi
2

Ketân-ı śabrımı virdi fenâya berķ-ı cemâl
Göründi ŧurreden ol ruħ şeb içre mâh gibi

3

İĥâŧa itdi Ǿiźârın o ħaŧŧ-ı Ǿanber-fâm
Ŧavâf-ı KaǾbe iden maġribî sipâh gibi

4

Hilâle ġurre-i ebrûsı dâl-ħançer olur
Ġurûr-ı ĥüsn ile yoķdur o kec-külâh gibi

5

Düşünce Ǿârıżına zülfi çîn çîn oldı
Döküldi baĥr-i sefîde yem-i siyâh gibi

6

Hevâ-yı Ǿaşķa düşüp Ǿaķlım oldı âvâre
Ħayâl-i yâre yeler ķâśıd-ı nigâh gibi

7

Leb-â-leb itdi dili Ǿaks-i ĥüsn-i yâr Nažîm
Fürûġ-ı mihr-i cihântâb-ı śubĥ-gâh gibi

747 (T: 334b, H: 238b, R: 315b, A: 268a)
(FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
Sîneme çekdim yine cânım gibi cânânımı
Hâle-i âġûşuma aldım meh-i tâbânımı
2

Bildiler bir mihr-i ĥüsnüñ Ǿâşıķ-ı dîdârıyam
Ĥayret-âlûde görenler dîde-i giryânımı

3

Fehm ider şerĥ itmeden ĥâl ü dilim seyr eyleyen
Çâk çâk olmuş girîbânım gibi dâmânımı

4

Dûzaħ-ı hicrân olur elbette firdevs-i viśâl
ǾÂķıbet bir gün virir derdim viren dermânımı

5

Geçdim evreng-i beyâna ħusrevâne ey Nažîm
Mülk-i maǾnâda nola ķursam yine dîvânımı

748 (T: 335a, R: 315b, A: 268a)
(MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün)
1
Ruħ-ı yâra döküldi çîn-i zülf-i ħam-be-ħam baśdı
Gelüp Rûm'a Ħuten'den ol ĥarâmî bir ĥarem baśdı
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2

Nola ħurşîdi ser-germ itse ĥüsn-i Ǿâlem-efzûnı
Henüz on dördüne ol mâh-ı tâbânım ķadem baśdı

3

Ten-i zerd ü nizârım ķaldı nîlûfer gibi anda
Feżâ-yı şîşemi seylâb-ı eşk-i dem-be-dem baśdı

4

Zülâli zindegânî-nûşıdır bir meclisiñ dil kim
Ne İskender anı gördi ne aña pây-ı Cem baśdı

5

Śun ey sâķî şarâb-ı câm-ı vaślıñ şâd-kâm eyle
Ħumâr-âlud-ı hecriñdir dil-i şeydâyı ġam baśdı

6

Olur gül-deste-çîn-i ârzû-mendi o kim bî-dil
Çemende baġrına bir gül-Ǿiźâr u ġonca-fem baśdı

7

Aġardı mûy-ı ser gelmez mi saña intibâh ey dil
Şebâb-ı Ǿünfüvânî geçdi eyyâm-ı herem baśdı

8

Ĥaźer kim küşte-gîr-i dehre Rüstemler ĥarîf olmaz
Nice Sührâb'a hem meydân-ı furśat virdi hem baśdı

9

Terâzû-yı süħanla menzil-i bâlâya Ǿazm itdi
Nažîmâ rîsmân-ı nažma kim pây-ı ķalem baśdı
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MÜSTEZÂDLAR
1 (T: 131a, H: 74a, R: 123a, A: 106a)
(MefǾûlü MefâǾîlü MefâǾîlün FaǾ)
(MefǾûlü FeǾûl)
Ey maĥrem-i ħalvet-geh-i râz-ı Mevlâ
Bî-çün ü çirâ
Vey şâhid-i kâşâne-i ķurb-ı aǾlâ
Maĥbûb-ı Ħudâ
Źâtı ile ârâste mülk-i Yeŝrib
Her şâm u seĥer
Şânı ile pîrâste taħt-ı Baŧĥâ
Her śubĥ u mesâ
2 (T: 130b, H: 74b, R: 123a, A: 101a)
(MefǾûlü MefâǾîlü MefâǾîlü FeǾûlün)
(MefǾûlü FeǾûlün)
1
Ey maĥrem-i esrâr-ı nihân-ħâne-i ķudret
Maĥbûb-ı İlâhî
Vey şâhid-i yektâ-yı serâ-perde-i ĥażret
Kevneyn güvâhı
2

Ħalvet-geh-i İsrâda olan şemǾ-i şeb-ârâ
Envâr-ı şerefle
Kâşâne-i MiǾrâca śalan nûr-ı risâlet
Gün gibi kemâhî

3

Râz-ı ezel âyîne-i ķalbinde hüveydâ
Ĥikmet kelimâtı
Ķurb-ı ĥarem-i maǾrifete ŧûŧî-i vaĥdet
Nuŧķ eylese gâhî

4

Mevlâ o şehiñ źât-ı kerem-kârını mâdiĥ
Cibrîl ŝenâ-ħân
AǾlâ ile ednâya deri dâr-ı selâmet
MaǾbûd penâhı

5

Bî-çûn u çirâ zîr-i nigîn itdi cihânı
Ħurşîd cemâli
Maĥbûb-ı Ħudâ kim idüp ebrûsı işâret
Şaķķ eyledi mâhı

6

Źâtı ile pîrâye-dih-i maĥfil-i Ǿirfân
Her ŧâǾati âmir
Şânı ile icrâ-kön-i aĥkâm-ı şerîǾat
Her münkiri nâhî
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7

Ârâste iclâli ile ħıŧŧa-i İslâm
Ol ħüsrev-i dîniñ
Pîrâste iķbâli ile milket ü millet
Maħlûķ sipâhı

8

Mülk-i dü-cihân pâdişehi ħilǾat ü tâcı
Levlâk ü le-Ǿamrük
Taħt-ı dü-serâ cilve-gehi Ǿafv u şefâǾat
Ârâyiş-i câhı

9

Yeŝrib o şehiñ źâtına maħśûś u müsellem
Ħuddâmı melâǿik
Baŧĥâ o şehiñ taħt-gehi leşkeri ümmet
Vaśf eyle o şâhı

10

Her şâm u seĥer ĥüsni cihân ħalķını eyler
Śad ĥâl ile ĥayrân
Her śubĥ u mesâ itse Ǿaceb mi o melâĥat
Biñ Yûsuf-ı câhı

11

Fehm eyleyemez mertebe-i źât-ı şerîfin
Endîşe vü idrâk
Derk eyleyemez pâyesini Ǿaķl u kiyâset
Lâ-büdd ola sâhî

12

Ǿİśyân ile olsa ne ķadar müźnib ü Ǿâśî
Bî-çâre Nažîmiñ
Ol şâh-ı kerem-kârdan olursa Ǿinâyet
ǾAfv ola günâhı
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MUĦAMMESLER

1 (T: 181b, H: 123a, R: 171a, A: 85b)
(FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
Es-selâm ey kârvân-ı râh-ı Ĥaķķa pîşvâ
Es-selâm ey enbiyâ vü mürselîne muķtedâ
Es-selâm ey râyet-efrâz-ı śufûf-ı aśfiyâ
Es-selâm ey seyyidü'l-kevneyn maĥbûb-ı Ħudâ
Faħr-i Ǿâlem Ahmed-i mürsel Muĥammed Muśŧafâ
2

Es-selâm ey perde-dâr-ı râz-ı settârü'l-Ǿuyûb
Es-selâm ey bezm-i Ǿafv-ârâ-yı ġaffarü'ź-źünûb
Es-selâm ey dergehinde bâl-i ķudsî ħâk-rûb
Es-selâm ey cilve-gâh-ı Ǿaşķ-ı pâki her ķulûb
ǾÂşıķ-ı pür-iştiyâķı enbiyâ vü evliyâ

3

Es-selâm ey âfitâb-ı maşrıķ-ı fevz ü necât
Es-selâm ey mâh-tâb-ı leyletü'l-ķadr ü berât
Es-selâm ey Ǿafv u luŧfı maĥv-sâz-ı seyyiǿât
Es-selâm ey müşfiķ-i ĥâl-i diger-gûn-ı Ǿuśât
Server-i cemǾ-i rusül serdâr-ı śaff-ı enbiyâ

4

Es-selâm ey mülzem-i aǾdâ-yı dûn itdikçe baĥŝ
Es-selâm ey Ǿâlem zebûn itdikçe baĥŝ
Es-selâm ey nuŧķ-ı bî-şerĥ ü mütûn itdikçe baĥŝ
Es-selâm ey her hünerde źû-fünûn itdikçe baĥŝ
Ümmî-i nâ-ħânde iken ħâce-i müşkil-güşâ

5

Es-selâm ey mesned-i ķurbı şeh-i levlâk-tâc
Es-selâm ey lî-maǾallâh bezmine rûşen sirâc
Es-selâm ey renc-i cürme dârû-yı Ǿafvı Ǿilâc
Es-selâm ey ŧâlib-i sevdâ-yı Ǿaşķı her mizâc
Cân-ı Ħıżra derdi dermân rûĥ-ı Îsâ'ya devâ

6

Es-selâm ey zâǿirân-ı dergehi ehl-i felâĥ
Es-selâm ey ŧâǿirân-ı ravżası ķuds-i cenâh
Es-selâm ey vird-i ümmet nâmı her şâm u śabâĥ
Es-selâm ey Ǿâciz-i vaśfı luġât u ıśŧılâĥ
Źâtınıñ bi'ź-źât meddâĥı cenâb-ı Kibriyâ

7

Es-selâm ey cevher-i cân dergehinde sen külâħ
Es-selâm ey der-i nuŧķı gûş-vâr-ı her śımâħ
Es-selâm ey bâġ-ı ķadrinde felekler heft-kâħ
Es-selâm ey naħl-i vaśfında leǾamrük berg ü şâħ
Gülbün-i gülzâr-ı teslîm ü gül-i bâġ-ı rıżâ
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178
179

8

Es-selâm ey râz-dâr-ı "ķul huvallâhu aĥad"178
Es-selâm ey vâķıf-ı esrâr-ı "Allâhu'ś-śamed"179
Es-selâm ey Ǿârif-i râz-ı ezel sırr-ı ebed
Es-selâm ey Ǿilm-i lâ-yuĥśâ kemâl-i lâ-yüǾad
Kâşif-i Ǿilm-i ledün ders-i debistân-ı beķâ

9

Es-selâm ey çâşnî-i derdi dermândan leźîź
Es-selâm ey telħî-i Ǿaşķı dile cândan leźîź
Es-selâm ey nuŧķı Ĥıżr'a âb-ı ĥayvândan leźîź
Es-selâm ey ķulluġı mülk-i Süleymân'dan leźîź
Bende-i fermân-ber-i dergâhı sulŧân u gedâ

10

Es-selâm ey Ǿâşıķ-ı dîdârı ġılmân ile ĥûr
Es-selâm ey beyt-i maǾmûra śalan ĥüsn ile nûr
Es-selâm ey tâbiǾ-i şerǾi inâŝ ile źükûr
Es-selâm ey nâsiħ-i Tevrât ü İncîl ü Źebûr
Naśś-ı Ķurǿân ile ŝâbit vaśfı bî-çûn ü çirâ

11

Es-selâm ey tîr-i ķahrında ķażâ peykân-ı tîz
Es-selâm ey dest-i ħışmında ķader tîġ-ı ser-tîz
Es-selâm ey bâd-ı Ǿazmi farķ-ı ħaśma çâk-rîz
Es-selâm ey Ǿarśa-i rezmi ķażâ-yı rüsteħîz
Server-i ħayl-i rüsül serdâr-ı manśûrü'l-livâ

12

Es-selâm ey kişver-i iclâli bî-vehm ü hirâs
Es-selâm ey sâĥa-i iķbâli bî-ĥadd ü ķıyâs
Es-selâm ey ŧâķ-ı ķadri ķubbe-i Ǿarşa mümâs
Es-selâm ey ŧalǾatinden mihr ü meh nûr iķtibâs
Sûre-i vel-leyl o gîsûdur cemâli ve'đ-đuĥâ

13

Es-selâm ey metn-i evśâfı şeref-baħş-ı ħavâş
Es-selâm eyǾaķl-ı küll medĥinde bâ-Ǿacz ü telâş
Es-selâm ey şemǾ-i źâtı bezm-i ķurba nûr-pâş
Es-selâm ey yoluna ķurbân hezârân cân u baş
Yoluna ķurbân olam yalın ayaķ başı ķabâ

14

Es-selâm ey şâm-ı İsrâ'da nedîm-i bezm-i ħâś
Es-selâm ey dergehi Ǿâśîlere cây-ı ħalâś
Es-selâm ey münkir-i Ǿaşķı sezâ-vâr-ı ķıśâś
Es-selâm ey ŧâlib-i derdi Ǿavâm ile ħavâś
Şerbet-i Ǿafvı devâ-yı Ǿillet-i cürm ü ħaŧâ

İhlas Sûresi'nin, "De ki, O Allah birdir" anlamındaki 1. ayeti iktibas edilmiştir.
İhlas Sûresi'nin, "Allah, sameddir" anlamındaki 2. ayeti iktibas edilmiştir.
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15

Es-selâm ey KaǾbe-i kûyı dil-i Ǿuşşâķa farż
Es-selâm ey melce-i ehl-i semâvât ehl-i arż
Es-selâm ey mülk-i ķadri bî-ķıyâs ŧûl u Ǿarż
Es-selâm ey raĥm iden ĥâlin Ǿuśât itdikçe Ǿarż
Mesned-efrûz-ı şefâǾat müşfiķ-i rûz-ı cezâ

16

Es-selâm ey dergehinde ĥûr-ı ħuddâm-ı simâŧ
Es-selâm ey ravżası firdevs-i istebraķ-bisâŧ
Es-selâm ey âsitân-ı ħalķa bâlîn-i neşâŧ
Es-selâm ey gülsitân-ı kûyı bâġ-ı inbisâŧ
Sidre vü ŧûbâya naħl-ı ķaddi cây-ı ilticâ

17

Es-selâm ey žıll-ı râyâtı Ǿuśâta cây-ı ĥıfž
Es-selâm ey ehl-i cürme dergehi meǿvâ-yı ĥıfž
Es-selâm ey kilk-i şefķatle çeken ŧuġrâ-yı ĥıfž
Es-selâm ey nûr-ı Ǿafvı şemǾ-i bezm-ârâ-yı ĥıfž
Sâtir-i Ǿayb-ı ümem kân-ı kerem baĥr-i Ǿaŧâ

18

Es-selâm ey leyletü'l-MiǾrâc'a ĥüsn-i pâkin şemǾ
Es-selâm ey enbiyâ vü mürselîne şemǾ-i cemǾ
Es-selâm ey berķ-ı tîġ-ı saŧveti ħurşîd-i lemǾ
Es-selâm ey heybetinden mülk-i düşmen ķalǾ u ķamǾ
Śaff-şikâf-ı śaĥn-ı heycâ śaff-der-i deşt-i veġâ

19

Es-selâm ey naħl-ı ķaddi gülbün-i levlâk-bâġ
Es-selâm ey bezm-gâh-ı ķurbda rûşen-çerâġ
Es-selâm ey kûyı her âvâreye cây-ı ferâġ
Es-selâm ey şemǾ-i źâtı rehber-i her güm-sürâġ
Hâdî-i râh-ı hüdâ semt-i yaķînde reh-nümâ

20

Es-selâm ey âfitâb-ı âsumân-ı men Ǿaref
Es-selâm ey mâh-tâb-ı burc-ı iķbâl ü şeref
Es-selâm ey ins ü cân derdiyle pür-şûr u şeġaf
Es-selâm ey sîneler mihriyle vefķ-ı tâb u tef
ǾAşķ-ı cân teǿŝîrine ervâĥ-ı ķudsî mübtelâ

21

Es-selâm ey nâzenîn-i Kibriyâ maĥbûb-ı Ĥaķ
Es-selâm ey ŧalǾatinden ĥüsn-i Yûsuf bir sebaķ
Es-selâm ey mihr-i envâr vaśfına zerrîn varaķ
Es-selâm ey ķurś-ı meh îmâ-yı ebrûsıyla şaķķ
Ruħları şems-i dıraħşân cebhesi bedr ü dücâ

22

Es-selâm ey bende-i fermân-beri ins ü melek
Es-selâm ey gûy u çevgân-ı ġamı arż u felek
Es-selâm ey zîr-i fermânı semâdan tâ semek
Es-selâm ey naķd-i câna seng-i dergâhı meĥek
Ŧâlib-i iksîr-i ħâk-i bârgâhı kîmyâ
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23

Es-selâm ey maŧlaǾü'l-envâr-ı ĥüsn-i lâ-yezâl
Es-selâm ey mefħarü'l-esrâr-ı Ǿirfân u kemâl
Es-selâm ey burc-ı ĥüsne âfitâb-ı bî-zevâl
Es-selâm ey ķâbe ķavseyne devâdır bî-miŝâl
Mihr-i çarħ-efrûz-ı ev ednâ meh-i burc-ı hüdâ

24

Es-selâm ey "raĥmeten li'l-Ǿâlemîn" ile Ǿalem180
Es-selâm ey źâtına yeksân ĥudûŝ ile ķıdem
Es-selâm ey baĥr-i Ǿummân-ı ledün genc-i ĥikem
Es-selâm ey ebruvânı sûre-i Nûn ve'l-Ķalem
Kuĥl-i mâ-zâġa'l-baśar nergislerinde tûtiyâ

25

Es-selâm ey ħâk-i pâyi kuĥl-i çeşm-i ins ü cân
Es-selâm ey seng-i âhı zîb-i tâc-ı serverân
Es-selâm ey sâǿil-i dergâhı sulŧân-ı cihân
Es-selâm ey yâr-ı ġârı çâr-yâr-i kâmrân
YaǾni Bû Bekr ü ǾÖmer ǾOŝmân ǾAliyyü'l-Murteżâ

26

Es-selâm ey ravża-i pür-nûrına cennet girev
Es-selâm ey nâr-ı ķahrında cehennem bir Ǿalev
Es-selâm ey ħalķa-i bâb-ı celâli mâh-ı nev
Es-selâm ey kûyına ins ü melâǿik râh-rev
Dergehi ser-menzil-i maķśûd-ı her śubĥ u mesâ

27

Es-selâm ey ħırmen-i cûdında Ǿâlem berg-i kâh
Es-selâm ey ħûşe-çîn-i luŧfı dervîş ile şâh
Es-selâm ey źâtına maħśûś olan Ǿafv-ı günâh
Es-selâm ey bâġ-ı vaśfı kâǿinâta cilve-gâh
ǾAndelîb ol gülşene cân-ı Nažîm-i ħoş-nevâ

28

Es-selâm ey bûstân-ı lî-maǾallâh'ıñ güli
Es-selâm ey gülşen-i gülbün ü Ŧâ-hâ bülbüli
Es-selâm ey gîsûvân-ı bâġ-ı ķurbuñ sünbüli
Es-selâm ey çarħ cûy-ı mihriniñ kemter püli
Reh-revân-ı bâr-gâhı ehl-i arż ehl-i semâ

2 (T: 20a, H: 20a, R: 20a, A: 87a)181
(MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün)
1
Yoġ iken Ǿâlem ü âdem muĥaķķaķ yâ Resûlallâh
Sen olmuşduñ ĥabîb-i ĥażret-i Ĥaķ yâ Resûlallâh
Ne devletdir ķabûl itseñ ķul olmaķ yâ Resûlallâh
ǾUśâta çünki ferdâ sensin eşfaķ yâ Resûlallâh
Saña ķaldı benim de kârım ancaķ yâ Resûlallâh
180

181

Enbiya Sûresi'nin, "Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik" anlamındaki ayetin "âlemlere rahmet olarak" kısmı iktibas edilmiştir.
L nüshasında, "Taħmîs Der-Sitâyiş-i Sulŧânu'ŝ-ŝeĶaleyn ǾAleyhi Efêali'ś-śalât ve Ekmeli's-selâm"
şeklinde bir başlık bulunsa da bu manzume bir tahmis değil muhammestir.
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2

Sipihr-i ķurbe źâtıñ oldı ħurşîd-i cihân-ârâ
Seniñ zîr-i nigîniñdir bütün dünyâ vü mâ-fîhâ
Bu kâra kimde vardır ķuvvet ü ķudret ki bî-pervâ
Sen itdiñ âsumânda mâh-ı bedre eyleyüp îmâ
Beyân-ı muǾcizâtıñla iki şaķķ yâ Resûlallâh

3

Cemâliñ mihr-i ķudret mâh-ı raĥmet cebhe-i śâfıñ
Vücûduñ maŧlaǾı envâr-ı Ǿadl ü dâd u inśâfıñ
Olup ins ü melek biñ cân ile meddâĥ ü vaśśâfıñ
Śabâĥ u şâm dâǿim itseler tâ-ĥaşr evśâfıñ
Degil mümkin sitâyiş saña elyaķ yâ Resûlallâh

4

ŦulûǾ-ı bedr-i źâtıñ rûşen itdi şâm-ı deycûrı
Żiyâ-yı berķ-i şerǾiñ yaķdı ħâşâk-ı şer ü şûrı
Münevver eyledi şemǾ-i cemâliñ beyt-i maǾmûrı
ǾAceb mi pertev-i ĥüsnüñ pür itse Ǿâlem-i nûrı
Fürûġ-ı nûr-ı Ĥaķ'dan oldı müştaķ yâ Resûlallâh

5

Derûnuñ baĥr-i bî-ķaǾr ü kenâr-ı şefķat ü raĥmet
Vücûduñ gevher-i pâk-i muĥîŧ-i ķudret ü ĥikmet
Seni Ĥaķ eylemişken felek-rân-ı ķulzüm-i fıŧrat
Sen olmuşken livâ-bend-i firâz-keştî-i ħilķat
Daħi nâ-bûd idi bu heft-zevraķ yâ Resûlallâh

6

Žuhûra gelmeden ketm-i Ǿademden ħilķat-i Ǿâlem
Sirişte olmadan zîbâ ħamîr-i ŧıynet-i âdem
Sücûd itmezden evvel âdeme ħayl-i melâǿik hem
Daħi maĥfûž iken levĥ u ķalem olmuş idi ol dem
Vücûd-ı kâmiliñ mevcûd-ı muŧlaķ yâ Resûlallâh

7

Debistân-ı ledünde Ǿilm ü Ǿirfân ile aǾlemsin
Rusülden enbiyâdan ķadr ü şân ile mükerremsin
Vücûh-ı tâm ile ĥaķķâ ki mümtâz u müsellemsin
Nola âħirde gelseñ âferînişden muķaddemsin
Bu mevcûdâta źâtıñ oldı esbaķ yâ Resûlallâh

8

Ħıdîv-i ķurb-mesnedsin ħudâvend-i yaķîn-dergâh
Şeh-i levlâk-efser pâdişâh-ı lî-maǾallâh-câh
Dıraħşân eylemişdi şemǾ-i źâtıñ ĥażret-i Allâh
Dikelden câmiǾ-i nüh-ķubbe-i gerdûnda mihr ü mâh
Fürûzân iki ķandîl-i muǾallaķ yâ Resûlallâh

9

ŞefîǾ-i Ǿâśiyânsın Ǿâcizânıñ eyleme maħzûn
Şefîķ-i ümmetânsın eyle luŧfuñla bizi memnûn
Olup şeh-râh-ı Ǿaşķında ezelden Ǿâşıķ-ı mecnûn
Görenler kehkeşân śandı olunca gerden-i gerdûn
Kemend-i derd-i Ǿaşķıñla muŧavvaķ yâ Resûlallâh
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10

Şebân-gâh-ı cihânı nûr-ı teşrîfiñle itdiñ zeyn
Göze çekmek ġubâr-ı âsitânıñ oldı farżü'l-Ǿayn
Ħudâ źât-ı şerîfiñ eylemişken ħüsrev-i kevneyn
Sen olmuşken ħudâvend-i serîr-i kişver-i dâreyn
ǾAdemdeydi bu nüh-çetr-i muǾallaķ yâ Resûlallâh

11

Şeh-i Ǿarş-âsitânsın ķurb-ı Ĥaķ cây-ı ķarârıñdır
Ebû Bekr ü ǾÖmer ǾOŝmân u Ĥaydar çâr-yârıñdır
Ümem râyât-ı şerǾiñde sipâh-ı bî-şümârıñdır
Melekler ġâşiye-dârıñ felekler reh-güzârıñdır
Seniñ-çündür bu mevcûdât śaddaķ yâ Resûlallâh

12

Ħidîv-i lâ-mekânsın źâtıña Ǿarş evvelîn pâye
Zemîn ü âsumâna ĥükm-i şerǾiñ virdi pîrâye
Ġubâr-ı dergehiñ iksîr-i devlet ħalķ-ı dünyâya
Nice şerĥ eylesün evśâfıñı Ǿaķl-ı tenük-mâye
Kitâb-ı midĥatiñ metn-i muǾallaķ yâ Resûlallâh

13

Bu bâzâr-ı fenâda dâġ-ı derdiñdir benim sûdum
Vücûdum ħalķ olaldan ħalķa-i Ǿaşķıñda mevcûdum
Cenâbıñ eylemişken mažhar-ı levlâke maǾbûdum
Ne ĥaddimdir seni taǾrîf idem ben lîk maķśûdum
Bulam tâ-ĥaşr evśâfıñla revnaķ yâ Resûlallâh

14

Der-i vaśf-ı śıfâtıñda olup ben Ǿâcize furśat
O derde Ǿömrüm olduķça idem biñ cân ile ħıdmet
Dem-â-dem midĥatiñde eyleyüp Ǿarż-ı Ǿubûdiyyet
Nola beźl ü niŝâr itsem elimde var iken ruħśat
Dükenmez devlete oldum muvaffaķ yâ Resûlallâh

15

Giriftâr-ı źünûbem ħâŧırım Ǿaķlım perâkende
Dirîġâ şaĥne-i nefs ü hevâ çekdi beni bende
Ķoma zencîr-i Ǿiśyân içre ben maĥzûnı efgende
İdüp vaśfıñda terk-i mâ-sivâ âzâd olam ben de
Ola nâmım benim de Ǿabd-i muǾtaķ yâ Resûlallâh

16

Nihâl-i gülşen-i iħlâśdan ķopdı bu güldeste
Eger ŧarf-ı külâh-ı medĥiñe olursa şâyeste
Kerem senden ķabûl it eyleme redd ile dem-beste
Ümîd oldur ki maĥşerde Nažîm-i žâr u dil-ħaste
Ola zîr-i livâña ol da mülĥaķ yâ Resûlallâh
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TAĦMÎSLER
1 Taħmîs Ber-Ġazel-i ǾAŧâyî182
(T: 183b, H: 125a, R: 173a, A: 170a)
(MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün)
1
Baña ķan aġladup derd-i firâķ-ı laǾl-i ħandânıñ
Daġıtdı Ǿaķlımı evvel nažarda çeşm-i fettânıñ
Ne efsûn itdi bilmem çîn-i zülf-i Ǿanber-efşânıñ
Görünce dilleri baġlandı hep Ǿuşşâķ-ı nâlânıñ
Meger dil baġıdır başındaki zülf-i perîşânıñ
2

Serimden şûriş-i sevdâñ ile dâġ-ı ħûn gitmez
Ħayâlimden firâķ ile o çeşm-i pür-efsûn gitmez
Dilimden ġonca-veş mihriñle ħûn-âb-ı derûn gitmez
Gözümden ĥasret-i ķaddiñle eşk-i lâle-gûn gitmez
Diger-gûndur dem-i firķatde ĥâli çeşm-i giryânıñ

3

Kenâr-ı cûyda geçmiş idi serviñ ayaġı bâġa
Çemen dönmüşdi rengîn lâlelerle cism-i pür-dâġa
MuǾaŧŧar itdi gülzârı gezüp geh śola geh śaġa
Nesîm-i gülşen-i kûyuñ irişdi var ise bâġa
Śabâdan yüz çevirdi gülleri śaĥn-ı gülistânıñ

4

Olup bâġ-ı cünûnda bîd-i mecnûn gibi bî-ĥâśıl
Leb-i cûy-ı çemen-zâr-ı belâda dutmasa menzil
Miŝâl-i naħl-i mâtem Ǿaşķ ile olmazdı pâ-der-gil
Vücûdı şâħ-sâr-ı bâġ-ı miĥnet olmasa ey dil
Başında âşiyân itmezdi murġân Ķays-ı şeydânıñ

5

Nažîm-âsâ görüp mestâne tenhâ yolda ĥâķânı
Ser-i şûrîdeñe cemǾ it biraz Ǿaķl-ı perîşânı
O şûħa Ǿarż ķıl ĥâl-i dil-i âşüfte sâmânı
Ġaraż ižhâr ise yâra ǾAŧâyî râz-ı pinhânı
Açılsun sîneñ üzre yâreler çâk it girîbânıñ

2 Taħmîs Ber-Ġazel-i Neşâŧî183
(T: 184a, H: 125a, R: 173b, A: 170b)
(MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün)
1
Ser-geşte-i müşâhede-i vech-i pâkiñim
Pervâne-i çerâġ-ı ruħ-ı tâb-nâkiñim
Ķurbân-ı Ǿaşķın olmada bî-vehm ü bâkinim
Sevdâ-yı tîġ-ı ġamzeñ ile sîne-çâkiñim
Öldür beni ki teşne-i źevķ-i helâkiñim

182
183

Başlık, A nüshasından alınmıştır.
Başlık, A nüshasından alınmıştır.
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2

Ħurşîd mehcedir ser-i râyât-ı râyıña
Ħûbân sipehdir ey şeh-i ĥüsnüm alayıña
Vardıķça gâhî dergeh-i behcet-serâyıña
Gördükçe düşmemek seni mümkün mi pâyıña
Güstâħî-i maĥabbet ile şerm-nâkiñim

3

Ey ħoş-ħırâm ben olalı yoluña türâb
Tekrâr oldı reşk ile ħûn nâf-ı müşg-tâb
Mânend-i kuĥl-i dîde-i ħûn-âb-ı nîm-ħâb
Olsam Ǿaceb mi zîb-dih-i çeşm-i âfitâb
Naħlinden aña sâye düşen şûre ħâkiñim

4

Ben mest-i Ǿaşķıñım ser-i kârım cünûn ile
Çeşmim miŝâl-i câm-ı mey-âlûde ħûn ile
Śâfî dilim çü şîşe derûn u birûn ile
Pâkîze meşrebim ki śafâ-yı derûn ile
Mirǿât-ı tâb-dâde-i ruħsâr-ı pâkiñim

5

Sûķ-ı ġamıñda bildi ol kim żarar nedir
Śormaz ŧarîķ-i Ǿaşķa ħavf u ħaŧar nedir
Śaymaz Nažîm-i zâr gibi terk-i ser nedir
Bilmez hücûm-ı ġamıñla Neşâŧî keder nedir
Ser-bâz-ı ġuśśa Ǿâşıķ-ı bî-vehm ü pâkiñ

3 Taħmîs Ber-Ġazel-i Âzerî184
(T: 184a, H: 125b, R: 173b, A: 170b)
(MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün)
1
Śalmış beni rikâba seni şeh-levend iden
Cân u dili selâsil-i Ǿaşķıñla bend iden
LaǾl-i lebiñ leŧâfetle reşk-i ķand iden
Telħ itdi Ǿayşımı lebiñi nûş-ħand iden
İtmiş seni ŧabîb beni derd-mend iden

184

2

Bâġ-ı cemâle Ĥaķ seni şâyeste eyledi
LaǾliñ o bâġa ġonca-i nev-reste eyledi
Derdiñle Ǿandelîb-i dili ħaste eyledi
Zencîr-i Ǿaşķıña beni pâ-beste eyledi
Cân gerdeninde ħalķa-i zülfüñ kemend iden

3

Göñlüm fiġân ki düşmedi yâr-ı muvâfıķa
Kârı tamâm ķaldı anıñ luŧf-ı Ħâliķ'a
Aślâ teraĥĥum itmedi ol baġrı yanıķa
Âteş bıraķdı micmere-i ķalb-i Ǿâşıķa
Ruħsârıñ üzre dâne-i ħâliñ sipend iden

Başlık, E nüshasından alınmıştır.
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4

Derd-i ġamıñla gezmede dünyâyı serserî
Bâlîni seng-i miĥnet imiş ħâk pisteri
Düşmüş hevâ-yı Ǿaşķıña ol daħi ey perî
Gitmiş şekîb ü śabrı sevip sen sitem-geri
Śabr it belâ-yı Ǿaşķa diyü baña pend iden

5

Tâb-ı cemâli rûşen iden şemǾ-i ħâveri
Pervâne itdi şevķ ile pür çarħ-ı çenberi
İtmiş Nažîm'i dâmen-i dil-dârdan berî
Dest-i ümîdim eyledi kûtâh Azerî
Yâriñ nihâl-i ķâmetini ser-bülend iden

4 NaǾt-ı Şerîf-i Źâtî Taħmîs-i Nažîm185
(A: 88a)
(FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
Ey vücûduñ Ǿâlem-i dehrde hezârın mâyesi
ǾArş u Kürsî süllem-i câh u celâlin pâyesi
Sidre vü Ŧûbâ nihâl-i ķaddiñiñ hem-sâyesi
Ķâmetiñ ey bûstân-ı lâ-mekân pîrâyesi
Nûrdan bir servdir düşmez zemîne sâyesi

185

2

LemǾa-i şemǾ-i ruħuñ pervânesi şems ü ķamer
ǾÂşıķ-ı bî-ŧâķatiñ gökde melek yerde beşer
Sîne-çâk-i ĥasretiñ aǾlâ vü ednâ ser-be-ser
Yûsuf'ı gerçi görenler ellerini kesdiler
Gün yüzin gördi seniñ şaķķ oldı ayın âyesi

3

Yümn-i teşrîfiñ şeref-baħş-ı serây-ı nüh-sipihr
Sümm-i pây-ı raħş-ı Ǿazmiñ bûse-cây-ı nüh-sipihr
Maķdemiñle müstecâb oldı duǾâ-yı nüh-sipihr
Menziliñ tîr-i duǾâ-veş mâverâ-yı nüh-sipihr
Ķadriñiñ Ǿarş-ı muǾallâdan muǾallâ pâyesi

4

Âferîde ey yüzi ħurşîd źerrâtıñ durur
Dem-be-dem vird-i ümem źikr ü taĥiyyâtıñ durur
Müźnibîne semt-i eslem žıll-i râyâtıñ durur
Evvel ü âħir nažîriñ yoķ seniñ źâtıñ durur
Ħatm-i cümle enbiyâ kevn ü mekânıñ mâyesi

5

Sen şeh-i kevniñ görüp ħurşîd-i ħâver ĥüsnüñi
Mâh-ı bedre eyledi mirǿât-ı enver ĥüsnüñi
Kâfir îmâna gelür görse peyember ĥüsnüñi
Dir görenler sen meh-i bedriñ münevver ĥüsnüñi
Süd yerine nûr emzirmiş meger kim dâyesi

Başlık, A nüshasından alınmıştır.
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6

Cân viren yoluñda bulur rûz-ı maĥşer fâǿide
Tâcir-i sûķ-ı ġamıñ itse nola ger fâǿide
Ŧâlib-i kâlâ-yı derdiñ çünki ister fâǿide
Âħiret bâzârına vardıķda eyler fâǿide
Naķd-i Ǿaşķıñdır anıñ kim serverâ sermâyesi

7

Rehber idüp ümmete şemǾ-i ruħ-ı tâbendesin
Yine Ǿiśyânda ķomaz her Ǿâciz-i şermendesin
Hem-civâr eyler Nažîm-i zâr-veş efgendesin
Bâġ-ı cennetde ümîd oldur ki Źâtî bendesin
Cümle müǿminlerle ol server ide hem-sâyesi
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MÜSEDDESLER
1 (T: 187a, H: 128a, R: 176a, A: 85b)
(FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün)
1
ǾAşķdır naħl-i bâġ-ı lem-yezelî
Her kesiñ ol nihâle irmez eli
ǾAşķdır bezm-i cânda şemǾ-i celî
Oldı pervânesi göñül göreli
ǾAşķdır neşve-güster-i ezelî
Ŧaġlar çaġırır Muĥammed ǾAlî
2

ǾAşķ itdi vücûdımı ifnâ
ǾAşķ mülk-i derûna çekdi livâ
ǾAşķdır eyleyen dili şeydâ
ǾAşķdır câna bâǾiŝ-i ġavġâ
ǾAşķdır neşve-güster-i ezelî
Ŧaġlar çaġırır Muĥammed ǾAlî

3

ǾAşķdır ĥasb-i ĥâl-i her bî-dil
ǾAşķdır cân-ı zâra ser-menzil
Dili Ǿaşķ itdi böyle pâ-der-gil
Cânı cânâna Ǿaşķ ider vâśıl
ǾAşķdır neşve-güster-i ezelî
Ŧaġlar çaġırır Muĥammed ǾAlî

4

ǾAşķa düşdüm şikeste-ĥâl oldum
Derd-i Ǿaşķ ile bî-mecâl oldum
Pûte-i Ǿaşķ içinde ķâl oldum
Feyż-i Ǿaşķ ile pür-kemâl oldum
ǾAşķdır neşve-güster-i ezelî
Ŧaġlar çaġırır Muĥammed ǾAlî

5

Nâgehân dilde Ǿaşķ olup peydâ
Virdi mirǿât-ı câna Ǿaşķ cilâ
Dil ü cân Ǿaşķdan olur mı cüdâ
ǾÂşıķım Ǿâşıķım Nažîm-âsâ
ǾAşķdır neşve-güster-i ezelî
Ŧaġlar çaġırır Muĥammed ǾAlî

2 (T: 187b, H: 128b, R: 176b, A: 169a)
(MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün)
1
Dün vâlih eyledi beni bir şûħ-ı şeh-levend
Kim çeşmi sâĥir idi nigâhı füsûn-pesend
Ruħsârı üzre zülfün idüp deste deste bend
Her târın itdi cân u dile ħalķa-i kemend
Baġlandı dil görüp ne resendir didim didi
Zencîr-i bend-i şîr-i jiyânıñ durur seniñ
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2

Mestâne bezm-i meyde idüp kec-külâhını
Süzmüş şarâb-ı nâz ile çeşm-i siyâhını
Gösterdi gîsuvânı diliñ dâm-gâhını
ǾArż itdi cân-ı zâra zenaħdânı çâhını
Ey şâh-ı ĥüsn bu ne zeķandır didim didi
Ârâm-gâh-ı rûĥ-ı revânıñ durur seniñ

3

Pervâne-veş yaķup dili Ǿaşķı çerâġına
Vaķf oldı sîne âteş-i hicrânı dâġına
Bir bûy-ı âşinâyî gelüp cân demâġına
Baķdım nihâl-i ķâmetine ĥüsni bâġına
Yâ nârven ya naħl-i semendir didim didi
Cân gülşeninde serv-i çemânıñ durur seniñ

4

Fitne nihâl-i ķâmetiniñ pây-der-gili
Ǿİşve ħırâmınıñ dil ü cân ile mâǿili
Dîvâne eyledi beni şekl ü şemâǿili
İtdi sevâd-ı levĥ-i ruħı ŧıfl-ı nev-dili
Ħaŧŧıñ kitâb-ı mekr ü fitendir didim didi
Bâzû-yı dilde ħırâmânıñ durur seniñ

5

Ol dem ki oldı ħaŧŧ-ı ruħ-ı pâki âşikâr
Gülzâr-ı ĥüsnin itdi ser-â-pâ benefşe-zâr
Tekrâr eyledi beni mecnûn o nev-bahâr
Âĥir miŝâl-i cûy olup zâr u bî-ķarâr
Bâġ-ı ruħuñda bu ne çemendir didim didi
Maĥśûl-i çeşm-i eşk-feşânıñ durur seniñ

6

Virdim ķarâr u śabrı leb-i güft-gûyına
Düşdi ħıred hevâ-yı ķad-i fitne-cûyına
Cân nâžır oldı âyîne-i ĥüsn-i rûyına
Göz dikdi dil dü-zülf-i girih-gîri mûyına
Gîsûlarıñda şâne nedendir didim didi
Müjgân-ı dîde-i nigerânıñ durur seniñ

7

Bildim egerçi rişte-i cândır miyânını
Bir nesne yoķ ki beñzedem ammâ dehânını
Çîn-i Ǿitâb ile göricek ebruvânını
Levĥ-i diliñ muķaddem idüp imtiĥânını
Ebrûlarıñda bu ne şikendir didim didi
Meşķ-i cünûnda iki kemânıñ durur seniñ

8

Ol gülbün-i melâĥat gülberg-i pîrehen
ǾArż eyledi şikâf-ı ķabâdan yine beden
Ĥarf-i viśâle meclis-i meyde açup dehen
Mestâne laǾl-i nâbını bûs eyledikde ben
Cennetde śan şarâb-ı lebindir didim didi
Bu ħoş süħan-serâ-yı dehânıñ durur seniñ
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9

Câdû-yı çeşmi eyleyüp efsûn o âfetin
Bend itdi târ-ı zülfi diliñ ħâb-ı râĥatın
Tâ ki ħırâm-ı nâz ile gösterdi ķâmetin
ǾAşķ ehliniñ ķopardı o ķâmet ķıyâmetin
Maĥşerde naħl-i sâye-fikendir didim didi
Ŧûbâ-yı gül-sitân-ı cinânıñ durur seniñ

10

Ol mâh Ǿarż idüp yine mihr-i cemâlini
Źerrât-ı Ǿaşķın itdi perîşân-ĥâlini
Bulmuş tamâm ĥüsn ü melâĥat kemâlini
Seyr eyledikde ĥalķa-i zülfünde ħâlini
Bu nâfe içre müşg-i Ħutendir didim didi
Dâm-ı cünûnda dâne-i ħâliñ durur seniñ

11

Dem-sâz olup o dilber-i ĥâžır-cevâb ile
Oldum nedîm-i meclisi śad-pîç ü tâb ile
Mestâne bezm-i bâdede keyf-i şarâb ile
Ol mest-i nâz-pervere şerm ü ĥicâb ile
Ĥarf-i vaśıl ne gûne süħandır didim didi
Şâm u seĥerde vird-i zebânıñ durur seniñ

12

Vaśf-ı ħaŧ-ı Ǿiźârın idüp başķa bir kitâb
Her śafĥa oldı bir śanem-i Ǿanberîn-niķâb
Dendânı midĥatinde virüp nažma âb u tâb
İtdim niŝâr-ı laǾline bir lücce dürr-i nâb
ŦabǾım meger ki dürr-i ǾAden'dir didim didi
Ĥaķķâ Nažîm genc-i nihânıñ durur seniñ

3 (R: 357a)
(FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün)
1
Pertev-i mihr-i melâĥatle görüp ol mâhı
Ĥüsn-i ĥayret-fikeni Ǿaķlımı ķıldı sâhî
Oldı fikr-i źeķanıyla dil-i şeydâ çâhî
Beni ķul eyledi ol kişver-i ĥüsnüñ şâhı
ŞiǾrime ķâfiye itsem nola mâhı gâhî
Bir bahâne ararım añmaġa ǾAbdullâh'ı
2

O nihâl-i çemen-i nâza hevâdâr olalı
O sehî-ķâmete ĥasret-keş-i reftâr olalı
Zülfi zencîresine bend ü giriftâr olalı
Ĥüsn-i ħulķıyla görüp Ǿâşıķ-ı dîdâr olalı
ŞiǾrime ķâfiye itsem nola mâhı gâhî
Bir bahâne ararım añmaġa ǾAbdullâh'ı
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3

Fikr-i zülfi dili âşüfte-i sevdâ itdi
ǾAķlımı Ǿaşķ ile pür-şûriş ü ġavġâ itdi
Gülşen-i ĥüsni beni bülbül-i şeydâ itdi
ŦabǾımı ķand-i lebi ŧûŧî-i gûyâ itdi
ŞiǾrime ķâfiye itsem nola mâhı gâhî
Bir bahâne ararım añmaġa ǾAbdullâh'ı

4

Gül-i ruħsâr-ı vefâ-bûyına ķurbân olayım
Ġonca-i laǾl-i süħan-gûyına ķurbân olayım
Mihr-i ruħsâr u meh-i rûyına ķurbân olayım
ǾÎd-i ađĥâ-yı ser-i kûyına ķurbân olayım
ŞiǾrime ķâfiye itsem nola mâhı gâhî
Bir bahâne ararım añmaġa ǾAbdullâh'ı

5

Leylî-i kâkül-i müşgînine Mecnûn oldum
Ĥasret-i bûse-i laǾliyle ciger-ħûn oldum
Câdû-yı zülfine dil-beste-i efsûn oldum
Cilve-i nâz ile reftârına meftûn oldum
ŞiǾrime ķâfiye itsem nola mâhı gâhî
Bir bahâne ararım añmaġa ǾAbdullâh'ı

6

Olalı cân-ı ĥazîniñ o perî cânânı
Dil-firîbâne nigâh itmededir pinhânî
Nola olsam dil ü cân ile ķulı ķurbânı
Dil ü cândan severim ben o şeh-i ħûbânı
ŞiǾrime ķâfiye itsem nola mâhı gâhî
Bir bahâne ararım añmaġa ǾAbdullâh'ı

7

Girih-i kâkül-i Ǿanber-şikeni müşg-i şemîm
Nefħa-i zülf-i dil-âvîzine âşüfte nesîm
Ķaddi gülbün lebi gül-ġonca-i ħandân-ı besîm
Görüp ol Ǿârıż-ı raħşân-ı dil-efrûzı Nažîm
ŞiǾrime ķâfiye itsem nola mâhı gâhî
Bir bahâne ararım añmaġa ǾAbdullâh'ı

4 (T: 185a, H: 127b, R: 175b, A: 136b)186
(FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün)
1
ǾAvn-i Ĥaķ pâdişehim eblaķ-ı reh-vârıñ ola
Dest-i tevfîk ü žafer ġâşiye-ber-dârıñ ola
Nuśret-i fetĥiñ iki peyk-i sebük-bârıñ ola
İns ü cân yerde melek gökde ŝenâ-kârıñ ola
Ķande Ǿazm eyler iseñ Ǿavn-i Ħudâ yâriñ ola
Ĥażret-i Ħıżr-ı nebî ķâfile-sâlârıñ ola

186

A nüshasında, "Terkîb-i Bend Der-vaśf-ı Ĥâcî Selîm Girây Ħân" şeklinde başlık olmasına rağmen
bu manzume bir müseddestir.
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2

Ey serîr-i kereme ħân-ı mürüvvet-Kirdâr
Şeref-i dûde-i Cengîz şeh-i pâk-tebâr
Pîş-i raħşında felek peyk ü melek ġâşiye-dâr
Ey feres-rân-ı žafer tevsen-i tevfîķ-süvâr
Ķande Ǿazm eyler iseñ Ǿavn-i Ħudâ yâriñ ola
Ĥażret-i Ħıżr-ı nebî ķâfile-sâlârıñ ola

3

ǾÂleme vird-i zebân olmadadır Ħân Selîm
Ĥükmüne nola Süleymânlar olursa teslîm
Ħâr u ħas-ı leşker-i aǾdâ sipehiñ rîĥ-i Ǿaķîm
Eyle düşmenleriñi tîġ-ı celâliñle dü-nîm
Ķande Ǿazm eyler iseñ Ǿavn-i Ħudâ yâriñ ola
Ĥażret-i Ħıżr-ı nebî ķâfile-sâlârıñ ola

4

Ey ħudâvend-i ĥikem-senc ü Felâŧûn-tedbîr
Śaff-şikâf ķader-endâz u şehen-şâh-ı dilîr
ǾAlem-i nuśret ile nâmıñ olup Ǿâlem-gîr
Ceyş-i iķbâl ile Ǿâlemleri eyle tesħîr
Ķande Ǿazm eyler iseñ Ǿavn-i Ħudâ yâriñ ola
Ĥażret-i Ħıżr-ı nebî ķâfile-sâlârıñ ola

5

Śarśar-ı ķahr ile Ĥaķķ düşmeniñ itsün maķhûr
Râyet-i rezmiñi Mevlâ ide dâǿim manśûr
Ehl-i İslâm bula žıll-i žalîliñde ĥużûr
Müjde-i fetĥ ile Ǿâlemleri eyle mürûr
Ķande Ǿazm eyler iseñ Ǿavn-i Ħudâ yâriñ ola
Ĥażret-i Ħıżr-ı nebî ķâfile-sâlârıñ ola

6

ŦuǾme-i tîġıñ olup düşmen-i bed-girdârıñ
Ħûn-ı aǾdâ ile ķansun sipeh-i ħûn-ħârıñ
Baħt u iķbâl refîķıñ ola ŧâliǾ yâriñ
Dem-be-dem virdi budur şimdi Nažîm-i zârıñ
Ķande Ǿazm eyler iseñ Ǿavn-i Ħudâ yâriñ ola
Ĥażret-i Ħıżr-ı nebî ķâfile-sâlârıñ ola
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MÜSEMMEN
(T: 184b, H: 126a, R: 174a, A: 83b)
(MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün)
1
Ey âfitâb-ı śubĥ-ı ezel mihr-i bî-zevâl
Vey mâh-tâb-ı şâm iden ebed lâ-yezâl
Nûr-ı Ħudâ sirâc-ı hüdâ maŧlaǾ-ı kemâl
Baĥr-i seħâ muĥîŧ-i Ǿaŧâ ķulzüm-i nevâl
Maĥbûb-ı Rabb-i Ǿizzet ü memdûĥ-ı źü'l-celâl
Vaśfında ħüsrev-i cân u dilim oldı bu maķâl
Śallû Ǿaleyhi mâ ŧaleǾa'ş-şemsü ve'l-ķamer
Śallû Ǿaleyhi mâ lemeǾa'l-bedrü ve'l-hilâl
2

Ey dergeh-i celâline Cibrîl perde-dâr
Vey ķaśr-ı dîn ü şerǾiniñ erkânı çâr-yâr
Kâlâ-yı mihrine şütürân-ı felek ķaŧâr
Sevdâ-yı Ǿaşķı revnaķ-ı bâzâr-ı iǾtibâr
Medĥinde ŧabǾım eyler iken cevherin niŝâr
Bu gevher oldı gûş-ı dil ü câna ger süvâr
Śallû Ǿaleyhi mâ ŧaleǾa'ş-şemsü ve'l-ķamer
Śallû Ǿaleyhi mâ lemeǾa'l-bedrü ve'l-hilâl

3

Ey ħüsrev-i yegâne-i eyvân-ı lâ-mekân
Vey pâdişâh-ı mesned-i iķlîm-i kün-fe-kân
Münķâd-ı ĥükm-i şerǾi cihân u cihâniyân
Taŧvîķ-i emri gerden-i teslîm-i ins ü cân
Dîvân-serâ-yı midĥatine zâr u nâtüvân
İtdim bu maŧlaǾı śalavât ile armaġan
Śallû Ǿaleyhi mâ ŧaleǾa'ş-şemsü ve'l-ķamer
Śallû Ǿaleyhi mâ lemeǾa'l-bedrü ve'l-hilâl

4

Ey mesned-i bülend-i ĥaķîķatde pâdişâh
Vey rîze-seng-i dergeh-i iclâli mihr ü mâh
Maĥbûb-ı Kibriyâ vü şehen-şâh-ı dîn-penâh
Sulŧân-ı enbiyâ vü ħidîv-i rusül-penâh
Kürsî-nişîn ü Sidre-mekîn Ǿarş-bâr-gâh
Yoķdur nažîri bu iki mıśraǾ yeter güvâh
Śallû Ǿaleyhi mâ ŧaleǾa'ş-şemsü ve'l-ķamer
Śallû Ǿaleyhi mâ lemeǾa'l-bedrü ve'l-hilâl

5

Ey ħurde-çîn-i süfre-i luŧfı śaf-ı kirâm
Vey kâse-şûy-ı maŧbaħ-ı inǾâmı ħâś u Ǿâm
Ħayrü'l-beşer şefîǾ-i ümem seyyidü'l-enâm
Refref-mekîn ü Ǿarş-mekân ķurb-ı Ĥaķ-maķâm
Vaśf-ı śıfât-ı źât-ı şerîfinde śubĥ u şâm
Lâyıķ bu beyti vird-i zebân eylesem müdâm
Śallû Ǿaleyhi mâ ŧaleǾa'ş-şemsü ve'l-ķamer
Śallû Ǿaleyhi mâ lemeǾa'l-bedrü ve'l-hilâl
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6

Ey şâhid-i cemîl serâ-perde-i celîl
Vey ħâdim-i sürâdıķ-ı iclâli Cebreǿîl
Mihmân-ı ħân-ı Ǿizzeti cân u dil-i ħalîl
Bâġ-ı bihişt-i kûyına tesnîm-i selsebîl
Medĥinde ehl-i Ǿaķl u ħıred Ǿâciz ü źelîl
Besdir bu beyt mertebe-i şânına delîl
Śallû Ǿaleyhi mâ ŧaleǾa'ş-şemsü ve'l-ķamer
Śallû Ǿaleyhi mâ lemeǾa'l-bedrü ve'l-hilâl

7

Ey vaśf-ı ĥüsni sûre-i ve'ş-şemsi ve'đ-đuĥâ
Vey Cebreǿîl ħâdimi meddâĥı Kibriyâ
İtsem nola hezâr dil ü cân ile ŝenâ
Her ķanġı cânibe nažarım olsa âşinâ
Rükn-i çihâr beyt-i dile ĥikmet-i Ħudâ
Yazmış Muĥammed Aĥmed ü Maĥmûd u Muśŧafâ
Śallû Ǿaleyhi mâ ŧaleǾa'ş-şemsü ve'l-ķamer
Śallû Ǿaleyhi mâ lemeǾa'l-bedrü ve'l-hilâl

8

Ey źât-ı evvelîn güher-i kân-ı mümkinât
Vey âħirîn dür-i śadef-i baĥr-i kâǿinât
Ħalķ oldı yüzi śuyuna âbâ vü ümmehât
Heft-âsumân ile se-mevâlîd ü şeş-cihât
Murġ-ı diliñ maķâmı iken gülbün-i ĥayât
Olsa Ǿaceb mi zemzeme perdâz-ı eś-śalât
Śallû Ǿaleyhi mâ ŧaleǾa'ş-şemsü ve'l-ķamer
Śallû Ǿaleyhi mâ lemeǾa'l-bedrü ve'l-hilâl

9

Ey pîşvâ-yı ins ü melek hâdî-i sübül
Vey güm-sürâġ bâdiye-i vaśfı Ǿaķl-ı küll
Gülzâr-ı ķurba ķâmeti gülbün cemâl-i gül
Bülbül riyâż-ı midĥatine enbiyâ vü rusül
Merdûd-ı bâb-ı Ǿizzeti peyġûle-gîr-i źül
Ol śâĥib-i saǾâdeti vaśf eyle ey göñül
Śallû Ǿaleyhi mâ ŧaleǾa'ş-şemsü ve'l-ķamer
Śallû Ǿaleyhi mâ lemeǾa'l-bedrü ve'l-hilâl

10

Ey efser-i le Ǿamrük ü levlâk ile Ǿalem
Vey ħilķat-i şefâǾat ile şâh-ı muĥterem
Şâh u gedâ nevâle-i cûdıyla muġtenem
Yektâ şefîķ-i rûz-ı nedem şâfiǾ-i ümem
Levĥ-i dile sitâyişini eyleyüp raķam
Eyle bu beyti zîver-i evrâd dem-be-dem
Śallû Ǿaleyhi mâ ŧaleǾa'ş-şemsü ve'l-ķamer
Śallû Ǿaleyhi mâ lemeǾa'l-bedrü ve'l-hilâl
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11

Ey âsitân-ı şerǾine mevķûf her śunûf
Vey çetr-i câhına rusül ü enbiyâ śufûf
Mişkât-ı źâtı şemǾ-i serâ-perde-i raǿûf
Meclis-fürûz-ı Ǿâŧıfet-i Îzid-i Ǿaŧûf
Âĥâdını sitâyişiniñ eyleyüp ulûf
İtdi bu beyti vird-i zebân râķımü'l-ĥurûf
Śallû Ǿaleyhi mâ ŧaleǾa'ş-şemsü ve'l-ķamer
Śallû Ǿaleyhi mâ lemeǾa'l-bedrü ve'l-hilâl

12

Ey iki Ǿâlemiñ güneşi maşrıķ-ı yaķîn
Vey neyyir-i sipihr-i hüdâ âsumân-ı dîn
Sâlâr-ı enbiyâ vü sipeh-dâr-ı mürselîn
Ħuddâm-ı bâr-gâh-ı her sürûş-ı muķarrebîn
Âfât-ı her dü-kevnden ol dâǿimâ emîn
Eyle bu beyti ĥırz-ı emân tâ-dem-i pesîn
Śallû Ǿaleyhi mâ ŧaleǾa'ş-şemsü ve'l-ķamer
Śallû Ǿaleyhi mâ lemeǾa'l-bedrü ve'l-hilâl

13

Ey kâǿinât ķaŧre muĥîŧ-i celâline
Vey âfitâb źerre fürûġ-ı cemâline
İns ü melek ŧufeyl simâŧ-ı nevâline
Cismim türâb ola reh-i kûy-ı viśâline
Cânım niŝâr ravża-i cennet miŝâline
Bî-ĥadd selâm rûĥuna aśĥâb u âline
Śallû Ǿaleyhi mâ ŧaleǾa'ş-şemsü ve'l-ķamer
Śallû Ǿaleyhi mâ lemeǾa'l-bedrü ve'l-hilâl

14

Ey ravżası bihişt-i İrem cennet-i naǾîm
Vey naħl-i ķaddi sâyesi miŝli gibi Ǿadîm
Râyât-ı şerǾi bedreķa-i râh-ı müstaķîm
Žıll-i ĥimâyetinde śaf-ı ins ü cân muķîm
Śarf eyleyüp ŝenâsına evķâtı Ǿan-śamîm
Bu beyti ķıl żamîme-i evrâd ey Nažîm
Śallû Ǿaleyhi mâ ŧaleǾa'ş-şemsü ve'l-ķamer
Śallû Ǿaleyhi mâ lemeǾa'l-bedrü ve'l-hilâl
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MUǾAŞŞER
(R: 356a)
(MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün)
1
Görmek olur mı almadan Allâh cânımı
Cânânımı ĥabîbimi ol nev-cüvânımı
ǾAźrâ-Ǿiźâr leylî-i devr-i zamânımı
Şekker-maķâl ħüsrev ü şîrîn-zebânımı
Burc-ı melâĥat üzre meh-i mihribânımı
Ol gülbün-i leŧâfet o ġonca-dehânımı
Gülzâr-ı iǾtidâlde serv-i çemânımı
Maĥśûl-i bâġ-ı Ǿömrümi naħl-i revânımı
Vîrân-serây-ı sînede genc-i nihânımı
MaǾmûre-i dilimde şeh-i kâmrânımı
Sulŧânımı efendimi şâh-ı cihânımı
2

Râm eylemek olur mı o ârâm-ı cânı ben
Ol şûħ-ı nâz-perveri ol nev-cüvânı ben
Müjgânı tîr-i Ǿişve kemân-ebruvânı ben
Peykân-ı çeşminiñ yine olsam nişânı ben
Görsem o gül-Ǿiźârı o ġonca-dehânı ben
Virsem peyâm-ı laǾline naķd-i revânı ben
Añsam melâl-i ĥâl-i dil-i nâtüvânı ben
Alsam selâmını o perîniñ nihânî ben
Olsam hezâr-şevķ ile bülbül-fiġânı ben
ǾArż eylesem görünce bu nev-dâstânı ben
Sulŧânımı efendimi şâh-ı cihânımı

3

Ney gibi oldı nâle işim şâm ile seĥer
Yaķdım derûna âteş-i fürķatle dâġlar
Gitdikçe eyleyüp Ǿalev-i nâr-ı Ǿaşķ eŝer
Dârü'l-emân-ı dil ŧutuşup yandı ser-be-ser
Dâmân u âstînimi pür-ħûn-ı eşk ider
Sildikçe her dü-çeşmimi pergâle-i ciger
Ey burc-ı ĥüsne ŧalǾati şems ü ruħı ķamer
Meh-ŧalǾatân u zühre-cebînân-ı Ǿişve-ger
Ħurşîd olursa itmeyeyim źerrece nažar
Var ise bir daħi göricek gözlerim eger
Sulŧânımı efendimi şâh-ı cihânımı

4

Ey bûstân-ı kûyı baña gülşen-i İrem
Vey serv-i sidre-ķâmet ü gül-rûy u ġonca-fem
Gîsûsı śaçlı sünbül-i âşüfte-veş behem
Zülf-i nigâr o perçem-i pür-çîn ü ħam-be-ħam
Ħâl-i iźârı müşg-i ter-i âhû-yı ĥarem
Lâle-ħad ü benefşe-ħaŧ-ı Ǿanberîn-raķam
Levĥ-i cemâl ü behcete ebrûları ķalem
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Ey serv-ķaddi gibi olan ĥüsn ile Ǿalem
Şekl-i beşerde ĥûr-sirişt ü melek-şiyem
Bu vech ile baña kimi gördüñ diseñ disem
Sulŧânımı efendimi şâh-ı cihânımı
5

Ey bâġ-ı behcete lebi gül-ġonca-i besîm
Vey zülfi sünbül-i siyeh-i Ǿanberîn-şemîm
Gülbün-ŧırâz-ı ravża-i ĥüsn ü vefâ-nesîm
Gülşen-serâ-yı kûyı riyâż-ı İrem-ĥarîm
Çeşm ü dilimde âks-i ruħuñdur Ħudâ Ǿalîm
Ey dürr-i şâhvâr hem itdiñ beni yetîm
Ġayra şikâyet eyle dimişsiñ yine Nažîm
Benden ferâġat itdi o dîrîne-i ķadîm
Âyâ kimiñledir kime oldı Ǿaceb nedîm
YaǾni kimi sever dir iseñ şimdi Ǿan-śamîm
Sulŧânımı efendimi şâh-ı cihânımı
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TERCÎǾ-İ BENDLER
1 TercîǾ-i Bend Der-Medĥ ü Ŝenâ Sulŧân-ı Kevneyn ǾAleyhi'ś-śalâtü ve'sselâm187
(T: 19a, H: 19a, R: 19a, A: 84b)
(MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün)

1

2

Levlâk ħuŧbesiyle olundı nidâ saña
Şâh-ı rusülsün oldı sipeh enbiyâ saña

3

ǾArż eyleyüp bu beyt ile ĥâlim şehâ saña
Oldum deriñde kâse be-kef bir gedâ saña

4

Biñ cân olaydı kâşki ben dil-şikestede
Tâ her biriyle biñ kez olaydım fedâ saña

5

II
Rûĥî fidâke ey şeh-i kerrûbiyân-sipâh
Sulŧân-ı mülk-i şerǾ-i şehenşâh-ı dîn-penâh

6

Muĥtâc-ı dergeh-i keremiñ mîr ü pâdişâh
Bây u gedâya kehf-i emândır o bâr-gâh

7

Bir gün naśîb olur mı olup ben de rû-be-râh
Şâhım diyem ĥużûr-ı şerîfinde âh âh

8

Biñ cân olaydı kâşki ben dil-şikestede
Tâ her biriyle biñ kez olaydım fedâ saña

9

187

I
Meddâĥ olunca Ħâliķ-ı Ǿarż u semâ saña
İns ü melek ne vech ile ķılsun ŝenâ saña

III
Rûĥî fidâke ey meh-i burc-ı peyemberî
Mihr-i sipihr-i serveri vü saǾd-aħterî

10

Eżdâd-ı ĥükmüñ eyler idüp kîneden berî
Bir ħâśiyetde bâd ile ħâk âb u âzerî

11

Cûyâ-yı derdiñim baña luŧf it o gevheri
Oldum tamâm naķd-i revân ile müşterî

12

Biñ cân olaydı kâşki ben dil-şikestede
Tâ her biriyle biñ kez olaydım fedâ saña
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13

IV
Rûĥî fidâke ey dü-cihânda olan Ǿalem
Zînet-ger-i ĥudûŝ u ŧırâzende-i ķıdem

14

Vuślat-serâ-yı ķurb idi ĥaķķâ saña ĥarem
Çeşm-i vücûda perde-i hicrân iken Ǿadem

15

Ey çâre-sâz-ı Ǿillet-i cân u dil-i ümem
Nem vâr efendimiñ yoluna beźl idüp virem

16

Biñ cân olaydı kâşki ben dil-şikestede
Tâ her biriyle biñ kez olaydım fedâ saña

17

V
Rûĥî fidâke ey güher-i evvelîn śadef
Baĥr-i muĥîŧ-i Ǿizzet ü şân ķulzüm-i şeref

18

Ümmî laķab debîr-i debistân-ı men Ǿaref
Ümmet-sipeh ħıdîv-i ķalem-rân-ı lâ teħaf

19

Yanıñda gerçi cevher-i cânpâre-i ĥazef
Ey tîr-i derd-i Ǿaşķına her sîne bir hedef

20

Biñ cân olaydı kâşki ben dil-şikestede
Tâ her biriyle biñ kez olaydım fedâ saña

21

VI
Rûĥî fidâke ey Ǿalem-efrâz-ı baĥr ü ber
Maĥbûb-ı ĥaķ şefîǾ-i ümem şâh-ı tâc-ver

22

Źât-ı şerîfiñe ĥarem-i Kibriyâ maķar
Levlâk saña tâc leǾamrük saña kemer

23

Pervâne-i çerâġ-ı ruħuñ şems ile ķamer
Kim sevmez ey ĥabîb-i ilâhî seni meger

24

Biñ cân olaydı kâşki ben dil-şikestede
Tâ her biriyle biñ kez olaydım fedâ saña

25

VII
Rûĥî fidâke ey gül-i bî-ħâr u bî-ħazân
Nesrîn-i ħuld nesteren-i ravża-i cinân

26

Oldum ķuluñ Nažîm gibi zâr u nâ-tüvân
Vaśf-ı ruħuñda bülbül-i śad-gûne dâstân

27

İtdim saña bu nažmı selâm ile armaġân
Olsun yoluñda cân ile başım daħi revân
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28

Biñ cân olaydı kâşki ben dil-şikestede
Tâ her biriyle biñ kez olaydım fedâ saña

2 (R: 357b)
(MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün)
1

I
Kimdir fiġân iden gül içün zaħm-ı ħârdan
Kim aldı bûy-ı kâm meger rûzgârdan

2

Yoķdur vefâ bu Ǿâlem-i fânîde Ǿibret al
Şeyħü'ş-şüyûħ o mürşid-i Ǿâlî-vaķârdan

3

Gûş eyleyüp vefâtını nâgâh didiler
Kim var ise o demde śıġâr u kibârdan

4

Nâsûtı baśdı kevkebi nâm-ı bülendiniñ
Lâhût ola maķâmı Selâmî Efendi'niñ

5

II
Şeyħ-i güzîn ü pîr-i kerâmet-penâh idi
Ġavŝ-ı zamâne ķuŧb-ı felek-bârgâh idi

6

Çarħ-ı hüdâda mihr-i cihân-tâb-ı maǾrifet
Burc-ı ledünde maŧlaǾ-ı ĥikmetde mâh idi

7

ǾÂlem bilürdi žâhir ü bâŧın velâyetin
Mülk-i kemâle śûret ü maǾnâda şâh idi

8

Nâsûtı baśdı kevkebi nâm-ı bülendiniñ
Lâhût ola maķâmı Selâmî Efendi'niñ

9

III
Virmişdi źâtı śavmaǾa-i Ǿâleme şeref
MaǾlûm idi o Ǿârif içün sırr-ı men-Ǿaref

10

Ĥaķķâ ki mažhar olmaķ içün bir duǾâsına
Pîr ü cüvân śâbâĥ u mesâda çekerdi śaf

11

Biñ cân ile gelürdi pey-â-pey cihâniyân
Rû-mâl-i pâyine o Ǿazîziñ ŧaraf ŧaraf

12

Nâsûtı baśdı kevkebi nâm-ı bülendiniñ
Lâhût ola maķâmı Selâmî Efendi'niñ

13

IV
Nâ-güfte her maķâliñ o ķuŧb idi vâķıfı
Esrâr-ı nâ-şinîdeniñ olmışdı kâşifi
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14

Fażl u kemâl mektebiniñ pîr ü kâmili
Ǿİlm-i ledün mesâǿiliniñ şeyħ-i Ǿârifi

15

Źât-ı şerîfi KaǾbe-i esrâr zâǿiri
Beytü'l-ĥarem-i maǾrifetiñ merd-i Ǿâkifi

16

Nâsûtı baśdı kevkebi nâm-ı bülendiniñ
Lâhût ola maķâmı Selâmî Efendi'niñ

17

V
Gûş eyleyince ġulġule-i rıĥletin Nažîm
Žann eyledim ki ķopdı ķıyâmet Ħudâ Ǿalîm

18

Ayrıldıķ ol śanevber-i gülzâr-ı feyżden
Mânend-i piste olsa nola baġrımız dü-nîm

19

Murġ-ı revânı daǾvet olup bâġ-ı cennete
Oldı o dem revâne-i gülşengeh-i naǾîm

20

Nâsûtı baśdı kevkebi nâm-ı bülendiniñ
Lâhût ola maķâmı Selâmî Efendi'niñ
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TERKÎB-İ BENDLER
1 Terkîb-i Bend NaǾt-ı Şerîf188
(T: 17a, H: 17a, R: 17a, A: 78b)
(MefǾûlü MefâǾilün FeǾûlün)

1

188

I
Tâ key ola ey dil-i cihân-gerd
Kârıñ gehî śulĥ u gâh nâverd

2

Şeş-dergeh-i ġamda zâr u nâlân
Tâ key bu güşâd-bâzî-i nerd

3

Efsürde-i âh-ı serd olup ĥayf
Tâ key geçe saña şiddet-i berd

4

Ħâk ol ki bulur Ǿulüvv-i şânı
Bu Ǿarśada rûzgâr ile gerd

5

Âh-ı seĥer it sirişk-rîzân
Göster yine genc-i bâd-âverd

6

Yaķ âteş-i Ǿaşķ ile derûnuñ
Bîhûde dögülmez âhen-i serd

7

Merdân-ı Ħudâ'dan iste himmet
Baş egme sipihre olma nâmerd

8

Bîmâr-ı ġam-ı maĥabbet olsun
Dâǿim dil ü cân derd-perverd

9

Tecrîd ile bul maķâm-ı tefrîd
ǾÎsî gibi nüh-felekde ol ferd

10

Pür-dâġ-ı maĥabbet it vücûduñ
Ķıl cismiñi reşk-i gül-bün-i verd

11

Murġ-ı seĥer-i riyâż-ı Ǿaşķ ol
Ħuffâş-miŝâl olma şeb-gerd

12

Ol ħastesi bir ŧabîb-i cânıñ
Eyle diliñi leb-â-leb derd

13

Göster ġam-ı ĥasret ile her dem
Sürħî-i sirişk ü çihre-i zerd
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14

Vir cânıñ o ĥâźıķ-ı cihâna
Ķıl nâmıñı Ǿâşıķ-ı cüvân-merd

15

Śay naķd-i revânı tâze cân bul
Öl yaǾni ĥayât-ı câvidân bul

16

II
Faħr-i dü-cihân ĥabîb-i Mevlâ
Maĥbûb-ı cenâb-ı Ĥaķ TeǾâlâ

17

Şâhenşeh-i taħtgâh-ı levlâk
Evreng-ŧırâz-ı Ǿarş-ı aǾlâ

18

Deryâ-yı muħîŧ-i lî-maǾallâh
Müstaġraķ-ı lücce-i tecellâ

19

Mihr-i raħşân-ı ķâbe ķavseyn
Mâh-ı tâbân-ı şâm-ı İsrâ

20

Gül-ġonca-i gülsitân-ı Yeŝrib
Nesrîn-i şükûfe-zâr-ı Baŧĥâ

21

Ârâyiş-i cilve-gâh-ı śûret
Pîrâye-i bezm-gâh-ı maǾnâ

22

Ĥayret-zede-i cemâli Yûsuf
Pervâne-i şemǾ-i ĥüsni Mûsâ

23

Leb-teşne-i feyżi Ĥıżr u İlyâs
Dil-ħaste-i Ǿaşķı rûĥ-ı Îsâ

24

Âvâze-i śadme-i ħurûcı
Ħâk-efgen-i şeh-nişîn-i Kisrâ

25

Âġâz-ı şerîǾat u žuhûrı
Encâm-resân-ı Lât u ǾUzzâ

26

TevķîǾ-i nübüvvet üzre Ǿünvân
Burhân-ı risâlet üzre imżâ

27

Bî-çûn ü çirâ o ħusreviñdir
Mülk-i dünyâ serîre-i Ǿuķbâ

28

Olmuş o şeh-i gedâ-nüvâzıñ
Mecnûn-ı kemend-i Ǿaşķı Leylâ

29

Ķurbânî-i Ǿaşķına yolında
Ölmek śad-reşk-i îd-i ađĥâ
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30

31

Ķurbân olsun aña revânım
Maķbûli olursa işte cânım
III
Ey levĥa-i nüsħa-i nübüvvet
Bismillâh-ı muśĥaf-ı risâlet

32

Sulŧân-ı ķalem-rev-i dü-Ǿâlem
Şâh-ı dü-cihân şefîǾ-i ümmet

33

Gül-çîn-i ĥadîķa-i le-Ǿamrük
Serv-i çemen-i riyâż-ı ķudret

34

Ħurşîd-i vücûb u mâh-ı imkân
Çarħ-ı maǾnâ sipihr-i śûret

35

Yek-dâne dür-i muĥîŧ-i dâniş
ǾÂlî güher-i künûz-ı vaĥdet

36

Ser-ħalķa-i ħayl-i âferîniş
Ser-ķâfile-i feżâ-yı ħilķat

37

Sîrâb-ı źülâl-i Ǿayn-ı bîniş
Deryâ-yı şuhûd u baĥr-i rüǿyet

38

Mirǿât-ı cemâl-i lâ-yezâlî
Manžûr-ı cenâb-ı Rabb-i Ǿizzet

39

Zînet-ger-i kân-ı küntü kenzen
Zîver-dih-i mâ u ŧîn-i fıŧrat

40

Gencîne-i râz-ı ķudret-i Ĥaķ
Gencûr-ı defîne-zâr-ı ĥikmet

41

Olmuş ezelî vücûd-ı pâki
Ìcâd-ı dü-Ǿâleme bidâyet

42

Ey pâdişeh-i sipâh-ı ebrâr
Vey ħüsrev-i kişver-i hidâyet

43

Ey kehf-i emân-ı ehl-i Ǿiśyân
Vey śâĥib-i şefķat ü şefâǾat

44

Bir gün baña da naśîb olur mı
Dergâhıñ ola maķâm-ı ħıdmet

45

Ħâk-i der-i pâkiñi bilüp Ǿarş
Çârûb müjem ola yüzüm ferş
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46

189

IV
Ey ħüsrev-i taħt-gâh-ı levlâķ
Sulŧân-ı serîr-i mâ Ǿarefnâk

47

Maĥbûb-ı Ħudâ ĥabîb-i Mevlâ
Maķśûd u murâd-ı îzid-i pâk

48

Ser-ħayl-i peyamberânsın olmuş
Kim tûde-i şâh-râhıñ eflâk

49

Şemşîr-i celâliñi görelden
Oldı yeri düşmeniñ tih-i ħâk

50

Añdıkça mehâbet-i hücûmuñ
Ħaśmıñ daħi zehresi olur çâķ

51

Sen şâh-süvârın oldı kevneyn
İki tarafında bend-i fitrâk

52

Bir ķatre-i ceyş-i lücce-cûşuñ
Ħayl-i Cemşîd ü cünd-i Daĥĥâk

53

Deryâ-yı sipâhınıñ öñünde
Düşmen mânend-i ħâr u ĥâşâk189

54

Yektâyî-i Kibriyâ-yı źâtıñ
İdrâk-i beşer olur mı derrâk

55

Döksün gözüm eşk-i ĥasretiñle
Mirǿât açılur olunca nem-nâk

56

Cevlân-ı semend-i midĥatiñde
Teng oldı feżâ-yı Ǿaķl u idrâk

57

Ĥaķ mâdih iken seni ne ĥaddim
Vaśfıñda zebânım ola çâlâk

58

Güstâħâne niçe zamândır
Medĥiñde egerçi itdim imsâk

59

Oldum yine resm idüp ŝenâñı
Ol gevher-i pâke ĥakkâk

60

Ben ħâkî ayırma ħıdmetiñden
İmdâd cenâb-ı ĥażretiñden

Burada sekt-i melîh yapılmıştır. Sadece MefǾûlü MefâǾilün FeǾûlün için geçerli olan MefǾûlün
FâǾilün FeǾûlün değişimi gerçekleşmiştir.
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61

V
Ey ħilķat-i kâǿinâta bâdî
Vey iki cihâna źevķ u şâdî

62

Ey bedreķa-i günâh-kârân
Vey ķâfile-i Ǿuśâta hâdî

63

Ey śâliĥ ü ŧâliĥiñ penâhı
Vey bây u gedânıñ istinâdı

64

Âvâre-i deşt-i ġaflet oldum
İtdi beni bî-ķarâr o vâdî

65

Ǿİśyân ile geçdi bilmedik ĥayf
Evķât-ı mesâ vü bâmdâdî

66

Bâzâr-ı ħaŧâma virdi revnaķ
Kâlâ-yı śavâbımıñ kesâdı

67

İķlîm-i derûnum itdi pür-şûr
Nefsiñ žalemi diliñ fesâdı

68

Bilmem niçe menǾ idem hevâdan
Bu nefs-i žalûm ü bed-nihâdı

69

Feryâd ki çâr-sû-yı Ǿaşķıñ
İtdi beni evvel mezâdı

70

İtmezse beyâż Ǿafvıñ eyvâh
Levĥ-i Ǿamelimdeki sevâdı

71

Encüm gibi defter-i ħaŧâmıñ
ǾAdd olmaya noķŧa-i ziyâdı

72

İnśâfa gelüp naśîb olur mı
Rûĥum ile nefsiñ ittiĥâdı

73

Ey râh-ber-i Ǿuśât göster
Çeşm-i cânıma reh-i sedâdı

74

Luŧf u keremiñle ber-murâd it
Ben bî-kes ü zâr u nâ-murâdı

75

Raĥm eyle Nažîm-i derd-mendim
Bâķî fermân seniñ efendim
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2 (T: 55b, R: 51b, A: 77a)
(FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün)

1

I
Ey ĥarîm-i ĥarem-i lem-yezelî
Maĥrem-i perde-serây-ı ezelî

2

Meclis-i ķurb u şeb-i İsrâ'da
Nûr-ı mişkât-ı ruħı şemǾ-i celî

3

Dür-i yek-dâne-i baĥr-i ħilķat
Kân-ı kevniñ güher-i mâ-ĥaśalı

4

CâmiǾ-i şerǾine tâ śubĥ-ı ķıyâm
Śaff-ı ķandîldir aśĥâb-ı velî

5

ŞemǾ ü miĥrâb aña Bû-Bekr ü ǾÖmer
Maĥfil ü minberi ǾOŝmân u ǾAlî

6

Đarb-ı şemşîr-i ser-endâzını Ĥaķ
Düşmeniñ eyledi đarbü'l-meŝeli

7

Encüm-i ŝâbit ü seyyârâtıñ
Raķam-ı cûdınıñ ednâ cümeli

8

Bâġbân-ı ĥarem-i Îzid-i pâk
Çemen-ârâ-yı riyâż-ı levlâk

9

II
Ey ġubâr-ı ķademi müşg-sirişt
Nefħa-i ħâk-i deri bûy-ı bihişt

10

Nâme-i kec-raķam-ı cürm-i ümem
Kilk-i Ǿafv ile olur râst-nüvişt

11

Muķtedâ olalı ol ķıble-i dîn
Mescid oldı ümeme deyr ü künişt

12

Dâs-ı Ǿafv u keremiyle biçilür
Toħm-ı cürm ile olan ĥâśıl-ı kişt

13

Luŧfı meşşâtasınıñ muĥtâcı
ǾAmel-i nîk ü bed ü ħûbla zişt

14

Ħâk-i dergâhını kuĥl itmeyeniñ
Gözine her müje olsun bir ħışt
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15

Ĥarem-i rifǾatine mihr ile mâh
Biri zerrîn biri simîn ħışt

16

Tâ ĥaşr ravżasına śubĥ ile şâm
Ola envâǾ-ı taĥiyyât u selâm

17

III
Ey ħalâyıķ yoluna üftâde
Çâkeri bende eyle âzâde

18

Ŧâlib-i luŧfı kibâr ile śıġâr
Sâǿil-i cûdı şeh ü şehzâde

19

O imâm-ı rusülüñ ümmetine
Vech-i arż olsa nola seccâde

20

Cürm-i ümmetle o şâhıñ Ǿafvı
Oldı mânend-i keh ü bîcâde

21

Nola olsa başı üzre Ŧûbâ
Ħıdmet-i dergehine âmâde

22

Mâye-i şevķ-i dil-i maħlûķât
Câm-ı derdindeki dürd-i bâde

23

Mekteb-i maǾrifetinde Cibrîl
Ŧıfl-ı ebced gibi levĥ-i sâde

24

Kân-ı Ǿirfân u kemâliñ güheri
Enbiyâ vü rusülüñ tâc-ı seri

25

IV
Faħr-i Ǿâlem şeref-i mevcûdât
Şeh-i kevneyn Ǿaleyhi'ś-śalavât

26

Enbiyâ vü rusülüñ sâlârı
Rehber-i ķâfile-i fevz ü necât

27

Nâ-tüvân ümmetiniñ ġam-ħârı
Müşfiķ-i ĥâl-i dil-i zâr-ı Ǿuśât

28

Dest-gîr-i żuǾafâ-yı maĥşer
Sâtirü'l-Ǿayb ü şefîǾü'l-Ǿaraśât

29

Ħâce-i mekteb-i Ǿirfân-ı ledün
Muśĥaf-ı ĥikmet-i muǾciz-âyât
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30

Nuŧk-ı şîrîni şeker-rîz-i kemâl
Ŧûŧî-i efśaĥ-ı âyîne-i źât

31

İki Ǿâlem güneşi nûr-ı Ħudâ
Mihrine cân-ı ħalâyıķ źerrât

32

Gülbün-efrûz-ı riyâż-ı lâ-rayb
Gül-i śad-berg-i çemen-śuffe-i ġayb

33

V
Cûşa geldikçe o deryâ-yı şeref
Nem degil cûdı yanında yem-i jerf

34

İki Ǿâlemde olur ħurrem ü şâd
Oķuyan ders-i ġamından bir ĥarf

35

ǾAfvına nisbet ile cürm ü ħaŧâ
Tâb-ı ħurşîd ile mânende-i berf

36

Emrine ins ü melek fermân-ber
Oldı maĥkûmı cihân ŧarf-be-ŧarf

37

Tengdir Ǿaşķına mülk-i dü-cihân
Baĥr-i Ǿummân ķabûl itmez žarf

38

Feraĥ-âbâd-ı ġamında olsun
Dem-be-dem ħûn dü-çeşmim şingerf

39

Kâşki cismimde biñ olsa cânım
Yoluna her birini itsem śarf

40

Ola bî-çâre Nažîm'iñ cânı
ǾÎd-gâh-ı ġamınıñ ķurbânı

3 Terkîb-i Bend-i Mürettebe Be-Ĥurûf-i Hecâ Der TaǾrîf-i ǾAşķ190
(T: 122a, H: 65b, R: 114b, A: 70b)
(MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün)

1

2

190

I
O cân-ı her dü-cihânıñ yolında ol ki fedâ
Ola maĥabbetiniñ cân-sipârî şâh u gedâ
O deñli mažhar-ı Ǿaşķ ol ki feyż-i teǿŝîri
Ola secencel-i dilden hemîşe reng-zidâ

Başlık, H nüshasından alınmıştır.
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3

O ħân-ı feyżde ol mîhmân ki eylemeye
Teniñde her ser-i mû bir dil olsa şükrin edâ

4

O sûmenâtda zünnâr-bend-i derd ol kim
Gele zebânıña hengâm-ı yâ śanem śamedâ

5

O kârbâna refîķ ol ki bâng-i śûr gibi
Terâne-i ceres-i kemterîni vire śadâ

6

Śafâ-yı Ǿaşķ ile deryâ-miŝâl pür-cûş ol
Śadef gibi güher-i kâm ile hem-âġûş ol

7

II
Bekâ-yı Ǿaşķ iledir Ǿâşıķa şifâ-yı ķulûb
Baķılsa derd-i derûna devâ imiş maĥbûb

8

Benem o câm-ı ĥaķîķatde Ǿâşıķ-ı dîdâr
Ki Ǿaşķdır dil-i şûrîdeme mey-i ruħ-ı ħûb

9

Benem o ħâk-i reh-i dergeh-i maĥabbet kim
Ĥarem-serâyına zülfeyn-i ĥûr der çârûb

10

Cemâl-i Yûsuf-ı maķśûdını görür âħir
İden dü-çeşmini Ǿaynıyla dîde-i YaǾķûb

11

Ĥakîm-i muŧlaķ olur çâre-sâz-ı derd-i diliñ
Gelürse başıña śabr eyle miĥnet-i Eyyûb

12

Ne şevķ-ı sûr ile şâd ol ne sûg ile ġam-nâk
Ne nûşdan müteleźźiź ne nîşden dil-i çâk

13

III
Tamâm-ı daġdaġa-i Ǿaşķ ile olup mebhût
Tebâh olursa da śabr u şekîb ile sükût

14

Hemîşe baġrıñı ķan eyle ķân-ı laǾl gibi
Müdâm ola dil-i ħûn-geşte maǾden-i yâķût

15

Ķo seyr-i Ǿâlem-i nâsûtı ķalbiñi śâf it
Ki ceźb ide seni ķullâb-ı ceźbe-i lâhût

16

O mertebe beşeriyyetde ol ferişte-ħıśâl
Ki reşk ide saña sükkân-ı Ǿâlem-i melekût

17

Nevâ-yı nâleye bir söz ile ser-âġâz it
Ki gûş-ı cân duta murġân-ı gülşen-i ceberût
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18

19

Hümâ-yı ŧabǾıñ olup rû-be-râh-ı evc-i yaķîn
Cenâĥ-ı himmet ile eyle Ǿazm-i Ǿilliyyîn
IV
Ŝebât u śabrımız Ǿinkâra Ǿaşķdır bâǾiŝ
Ŝevâb ü cürmümüz iķrâra Ǿaşķdır bâǾiŝ

20

Śafâ-yı vuślatını iĥtimâldir diyerek
Taĥammül-i sitem-i yâra Ǿaşķdır bâǾiŝ

21

Raķîbe gâh müdârâ idüp gehî düşnâm
Bu deñli derd-i dil-i zâra Ǿaşķdır bâǾiŝ

22

Kemend-i ŧurra-i leylî-veşân ĥayâli ile
Cünûn-ı Ǿâşıķa hemvâre Ǿaşķdır bâǾiŝ

23

Belâ-yı miĥnet-i hicrâna Ǿaşķdır bâdî
Śafâ-yı vuślat-ı dil-dâra Ǿaşķdır bâǾiŝ

24

ǾAceb mi dâġ-ı derûn olsa lâlesi Ǿaşķıñ
Dem-â-dem eşk-i revân oldı jâlesi Ǿaşķıñ

25

V
Cihân-ı Ǿaşķda şîb ü firâz olmaz hîç
Cibâl ü deşt-i bülend ile pestî pîç-â-pîç

26

Döner bu Ǿaşķ-ı mecâzî ĥaķîķate giderek
İder hilâli meh-i bedr Ǿâķıbet tedrîc

27

Kenâr u ķaǾr bulunmaz muĥîŧ-i Ǿaşķ içre
Yanında ne yem-i aĥżar anıñ kemîne ĥalîc

28

Bulunmadı ne ķumâş olduġın bilür Ǿaşķıñ
Bu kâr-gehde bulundı velî hezâr-nesîc

29

Nücûm-ı ŝâbit ü seyyâr Ǿaşķı farķ itmez
Ne hendese ne süŧurlab u reml ü cifr ü ne zîc

30

Ķıyâs u Ǿaķl ile olmaz beyân o keyfiyyet
Bu yolda oldı perîşân hezâr cemǾiyyet

31

32

VI
Ĥakîm-i lem-yezel iĥsân iderse fetĥ ü fütûĥ
Ĥarem-serâ-yı dil ü cânı Ǿaşķ ider meftûĥ
Verâ-yı Ǿaşķdan âgâh olmadı kimse
O lücce olmuş ezelden muĥîŧ-i Ǿâlem-i rûĥ
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33

Nihâyet olmaya devrân-ı Ǿaşķa bir Ǿâşıķ
Eger ki śabr ile Eyyûb olsa Ǿömr ile Nûĥ

34

Şarâb-ı Ǿaşķ ki câmın düşünde görmedi Cem
Fedâ-yı cürǾasıdır tevbe-i hezâr naśûĥ

35

Henûz olmada leb-rîz-i nûr-ı feyż-i cihân
Ezel ki bir ķadeĥ itmişdi nûş o meyden yuĥ

36

Olup o bir ķadeĥiñ neşve-yâb-ı bâdesi mâh
Hilâl iken ten-i Ǿuryânı bedr olur nâ-gâh

37

VII
Ħarâb-ı bâde-i Ǿaşķa necâtdır berzaħ
Ħaŧâsı eyler iśâbet cinâñ olur dûzaħ

38

Ħayâl-i küngüre-i bâr-gâh-ı ĥaşmet-i Ǿaşķ
Dü-dest-i Ǿâlemiyânı ider sütûn-ı zenaħ

39

Gedâ-yı dergeh-i Ǿaşķıñ yanında yeksândır
Palâs-ı köhne ile perniyân u aŧlas u naħ

40

Şükûh-ı Ǿaşķa göre farķı Ǿaķl-ı nâ-çîziñ
Miŝâl-i bâriķa-i âfitâb u pâre-i yaħ

41

ǾAceb mi olsa göñül şâh-ı Ǿaşķa dest-âvîz
Ki derler oldı Süleymân'a tuħfe pây-ı melaħ

42

Ķabûl idüp der-i ĥükmünde bendesi olsun
Benim gibi daħi bir Ǿâşıķıñ nesi olsun

43

VIII
Debîr-i Ǿaşķ yazup ser-nüviştini mesǾûd
Dimiş ki Ǿâķıbet kâr-ı Ǿâşıķân maĥmûd

44

Nevâ-yı Ǿaşķ olur cân-ı zâra nâħun-zen
Miŝâl-i naġme-i nây-ı müǿeŝŝir-i Dâvûd

45

Devâ-yı derd-i derûn feyż-i Ǿaşķ-i pâk iledir
Cerâĥat-i dile Ǿaşķ oldı merhem-i bihbûd

46

Helâk-i Ǿaşķ u maĥabbet bulur ĥayât-ı ebed
Şehîd-i Ǿaşķ olur vâśıl-ı maķâm-ı şühûd

47

Gedâ-yı Ǿaşķ odur kim olup fenâ-fillâh
Ola yanında müsâvî rıżâ-yı bûd ü ne-bûd
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48

49

Mecâz ķanŧarasından geçüp olan Ǿâşıķ
Olur ŧarîķ-i ĥaķîķatde Ǿâşıķ-ı śâdıķ
IX
Źelîl-i Ǿaşķa olur śoĥbet-i ĥabîb-i leźîź
Źübâb telħ-i meźâķı ider źebîb leźîź

50

Revâdır itse dili źevķ-i Ǿaşķ-ı şîrîn-kâm
Gelür Ǿalîl olana şerbet-i ŧabîb leźîź

51

ǾAceb mi źâǿiķa-baħş-ı demâġ-ı cân olsa
Olur mı Ǿaşķ gibi aġreb-ı ġarîb leźîź

52

Nola getürse dili zâra kûy-ı yârda Ǿaşķ
Ki gülsitânda olur śavt-ı Ǿandelîb leźîź

53

Müdâm Ǿâşıķa maŧlûbı Ǿaşķ ider ŧâlib
Belî ayaġına gelse olur naśîb leźîź

54

Ħoşâ piyâle-i śahbâ-yı Ǿaşķ u medhûşî
Ki sâġar-ı Cem'i dil-ħûn ider ķadeĥ-nûşı

55

X
Ruħ-ı niyâzı idüp ferş-i evvel ü âħir
Rıżâ-yı Ǿaşķa boyun virdi müǿmin ü kâfir

56

Śıfât-ı Ǿaşķ u maĥabbet ķalemde şerĥ olmaz
Sitâyişinde zebân lâldir ħıred ķâśır

57

Kemâl-i rütbe-i sulŧân-ı Ǿaşķ eglenmez
Anı beyân idemez nažm u neŝr ile şâǾir

58

O dil ki Ǿaşķ ile ser-şâr ola olur meşhûr
Hemîşe žâhir ü bâŧında bâŧın u žâhir

59

Olup śafâ ile maǾşûķ Ǿâşıķ âyîne
O şevķ ile biri manžûrdur biri nâžır

60

Cihâna sıġmaz iken pâdişâh-ı kişver-i Ǿaşķ
Śıġar göñül gibi bir tengnâya leşker-i Ǿaşķ

61

62

XI
Zebûn-ı Ǿaşķ śunar şîr-i çarħa tîġ-ı sitîz
Zebân-ı Ǿâşıķ olur bî-niyâm ħançer-i tîz
Serin ħalâś idemez pençesinden âħir kâr
Ĥarîf-i Ǿaşķa olursa hezâr pây-i gürîz
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63

Şeb-i celâline bir germ-i tâb-dâde ķamer
Cemâli mihrine ħurşîd źerre-i nâ-çîz

64

Cenâb-ı bâdesinin dâġdârı câm-ı veraǾ
Şikest-i dürdî-i śahbâsı kâse-i perhîz

65

Śabâĥ-ı Ǿîd-i maĥabbetde olmaġa kurbân
Ŧaraf ŧaraf çekilür fevc fevc cân-ı Ǿazîz

66

Şükûh-ı kevkebesinden baśıldı mihr ile mâh
Zehî şükûh u zehî kevkebe teǾâlallâh

67

XII
Sipihr-i Ǿaşķ ki olmaz ķıyâs aña mümâs
Sipâh-ı maġz-ı cünûn itdi Ķays'ı da o ķıyâs

68

Çeker ķavâfil-i Ǿuşşâķ râh-ı Ǿaşķ içre
Hezâr-miĥnet u śad-ıżŧırâb-ı ħavf u hirâs

69

Yegân yegân ser-i Ǿuşşâķı rîze-seng itmiş
Binâ-yı Ǿaşķa ki miǾmâr-ı śunǾ śaldı esâs

70

ǾAceb mi bî-ser ü pâ ŧayy olunsa râĥlesi
Ki oldı rîg-i beyâbânı sûde-i elmâs

71

Şarâb-ı sâġarınıñ dürdi derde dermândır
Ħaŧ-ı kitâbesi düşmüş menâfiǾü li'n-nâs

72

Cem eyler âdemi Ĥâcî Sikender-i Ǿaşķıñ
Göñül nola ŧolusun içse sâġar-ı Ǿaşķıñ

73

XIII
Şükûh-ı Ǿaşķ şeh-i Ǿâlemi ider dervîş
Şekîbi ġâret olur ķalbi münkesir dili rîş

74

Vücûd-ı Ǿâşıķı Ǿaşķ u maĥabbet eyler imiş
Ümîd ü bîm ile hem pür-şükûh u hem bî-ħûş

75

Kemâl-i Ǿaşķ ider olmaz işleri âsân
Ne deñli Ǿâşıķ-ı zâr olsa da mecâl-endîş

76

Derûn-ı sînesine Ǿaşķ-ı Ǿâşıķıñ düşürür
Hezâr-şûriş-i teşvîr ü śad-ġam-ı teşvîş

77

Meźâķ-ı Ǿâşıķa şehd ü şereng yeksândır
Śafâ-yı nûş ile birdir yanında miĥnet-i nîş
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78

79

Dolup maĥabbet ile cümleten tenim yâ Rab
Firâş-ı Ǿaşķda al cânımı benim yâ Rab
XIV
Śabûĥ-ı Ǿaşķ ile vir cân-ı zâra neşve-i ħâś
Śafâ-yı śıdķ ile olsun leb-â-leb iħlâś

80

Be-mevc-i baħr-i maĥabbet be-cûşiş-i yem-i Ǿaşķ
Ki oldılar aña ervâĥ-ı enbiyâ ġavvâś

81

Be-feyż-i neşve śahbâ-yı sâġar-ı cem-i Ǿaşķ
Ki zühre bezmine sâzende çarħdır raķķâś

82

Be-şâdî-i dil-i âzâdegân-ı vâdî-i Ǿaşķ
Reh-i mecâzdan eyle dil-i ħazîni ħalâś

83

Be-ĥaķķ-ı ħân-ı nevâl-i ħudâygân-ı rusül
Ki oldı ŧuǾme-ħor-ı cûdı hep Ǿavâm u ħavâś

84

İdüp sevâd-ı nuǾûtun beyâż-ı şâm u śabâĥ
Olam ĥabîbiñi mâdiĥ diyüp hüve'l-fettâĥ

85

XV
Żamîr-dân-ı ümem çâre-sâz-ı her emrâż
Żiyâ-yı nûr-ı yaķîn sürâdiķ-ı feyyâż

86

Ĥıyâż-ı Ǿizzetine gülşen-i İrem ravża
Riyâż-ı rifǾatine selsebîl-i âb-ı ĥıyâż

87

MuŧîǾ-i silsile-i źevķ u şevķı ehl-i veraǾ
Muŧavvaķ-ı çile-i Ǿaşķı her dil-i murtâż

88

Varaķ nigâr-ı şefâǾat ki kilk-i Ǿafvı ider
Sevâd-ı defter-i Ǿiśyân-ı ümmetânı beyâż

89

Çemen-tırâz-ı risâlet nebiyy-i raĥmet kim
Bahâr-ı vaśfına oldı leǾamrük âb-ı riyâż

90

Ħudâygân-ı dü-Ǿâlem şehenşeh-i kevneyn
Ħıdîv-i kişver-i levlâk seyyidü'ŝ-ŝeķaleyn

91

92

XVI
Ŧufeyl-i şerǾine ĥûr-ı ġulâm ħuld-simâŧ
Ŧahûrdur aña şerbet sitebraķ aña bisâŧ
Sipihr-i cûy-ı celâlinde bir püll-i kemter
Cihân Ǿimâret-i câhında bir kemîne ribâŧ
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93

Vücûd-ı kâmilini itmiş Îzid-i müteǾâl
Ķavâfil-i ümeme reh-ber-i Ǿubûr-ı śırâŧ

94

Ķıyâs u Ǿaķl u ferâsetle olmadı taǾyîn
Henûz o gevher-i yektâya ķıymet u ķırâŧ

95

Ĥabîb-i ĥażret-i Mevlâ ki şevķ-i mihriyle
Dil-i beşerde feraĥ ħâŧır-ı melekde neşâŧ

96

Muĥîŧ-i cûduna nisbetle ķaŧredir Ǿummân
Seĥâb-ı himmeti yanında nem degil bârân

97

XVII
Žahîr-i dîn ki žafer ħıdmeti ile maĥžûž
Žuhûrı bâǾiŝ-i taĥrîr-i defter-i maĥfûż

98

ǾAceb mi elsine-i nâsa düşse evśâfı
Ki gûne gûne edâlarla olmada melfûž

99

Dutar olunca girân-bâr-ı derd-iǾaşķına püşt
Ne deñli olsa dil-i zâr u nâtüvân mebhûž

100

Vücûd-ı ümmeti bulduķca Ǿâfiyetle ĥayât
Revân-ı ħaśmı ola mübtelâ-yı renc-i füyûž

101

Ķabûl iderse eger şâh-râh-ı Ǿaşķında
Niŝâr-ı cân u dil-i Ǿâşıķân ezel melĥûž

102

Ŧavâf-ı kûyını itdikçe tâ mesâkin-i Ǿarş
Müjem türâbına çârûb rûyum olsun ferş

103

XVIII
ǾUmûm-ı ħalķ aña pervâne cemǾ-i ħalķa o şemǾ
ǾAceb mi olsa rusül şemǾ-i bezm-i ħâśa cemǾ

104

Fürûġ-ı mihr-i sipihr-i peyemberî ki virir
Śabâĥ-ı maĥşere dek pertev-i risâleti lemǾ

105

ĶılâǾ-ı râĥat-ı düşmen mehâbeti ile ķalǾ
Ħisâr-ı Ǿâfiyet-i ħaśm heybeti ile ķamǾ

106

Kemîne ķaŧresi yâķût-ı mihre ŧaǾn eyler
O dîde kim aķıda iştiyâķ ile aña demǾ

107

Felekde śubĥ u mesâ âfitâb u mâh degil
Dutar melâǿike âyât-ı naǾt-ı pâkine semǾ
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108

109

Cenâb-ı Aĥmed-i mürsel şeh-i sürûş-sipâh
ŞefîǾ-i küll-i ümem ĥażret-i ĥabîbullâh
XIX
Ġulâm-ı dergehine mihr-i âsumân gül-i bâġ
Ġarîb-i kûyuna gerdûn şeh-nişîn-i ferâġ

110

Cemâli şems-i đuĥâ gîsuvânı leyle-i ķadr
Dü-çeşm-i hûş-rübâsı mükaĥĥal-i mâ-zâġ

111

Elinde sâķî-i mestân-ı Ǿaşķınıñ lâyıķ
Olursa śubĥ u mesâ câm-ı mihr ü mâh ayaġ

112

Fürûġ-ı dürdî-i śahbâ-yı sâġar-ı derdi
Revâdır ursa dil-i âfitâb-ı maĥşere dâġ

113

Simâŧ-ı ķadrine mihr-i münîr kâse-i zer
Bisâŧ-ı câhına mâh-ı sipihr sîm-çerâġ

114

Muĥammed-i ǾArabî ħüsrev-i leǾamrük-tâc
Şeh-i ķalem-rev-i levlâk śâĥibü'l-MiǾrâc

115

XX
Fünûn-ı mekteb-i Ǿaşķında añlayanlar ĥarf
Fenâ bulunca o fende vücûdın eyler śarf

116

ǾAceb ki ķaŧresi kevn ü mekâna sıġmaz iken
Teniñ piyâle-i dildir şarâb-ı Ǿaşķına žarf

117

Fürûġ-ı Ǿaşķına nisbetle źerre mihr-i münîr
Yem-i maĥabbeti yanında ķaŧre baĥr-i şigerf

118

Ĥaķîr źerresi mihr-i kemâliniñ ħurşîd
Faķîr ķaŧresi baĥr-i celâliniñ yem-i jerf

119

ŞefâǾatiyle o şâhıñ źünûb-ı cümle-i ümem
Hemân ki şaǾşaǾa-i tâb-ı âfitâb ile berf

120

Ĥarâm ise nola çeşm-i dil-i nizârıma nevm
Hezâr cân ile ol şâha Ǿâşıķam el-yevm

121

122

XXI
Ķıbâb-ı ķaśr-ı celâli sipihrine eŧbâķ
Ķamer o ķaśra bir âvîze şems şemse-i ŧâķ
Kemîne küngüre-i bâr-gâh-ı rifǾatidir
O ħüsrev-i dü-serânıñ sipihr-i heft-revâķ
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123

Şikâr-gâh-ı ġamında şeh-i maĥabbetiniñ
Hemîşe beste-i fitrâkıdır dil-i Ǿuşşâķ

124

Ŧabîb-i Ǿâlem ü âdem ki cânda itmiş
Mesîĥ ü Ĥıżr'ı dem-i rûĥ-baħşına müştâķ

125

Ĥabîb-i ekrem ü maĥbûb-ı Îzid-i müteǾâl
Yegâne bâr-geh-ârâ-yı ĥażret-i ħallâķ

126

MuǾîn-i ins ü melek yaǾni Aĥmed ü Maĥmûd
Güzîn-i Ǿâlem ü âdem ħulâśa-i mevcûd

127

XXII
Kerem ĥadîķa-i luŧfında bir gül-i śad-berg
Kemâl-i cûdını Ǿaķl u ķıyâs itmez derk

128

Gedâ-yı sünbüle ĥüsn-i rıżâsı olmazsa
Ĥayâtı ħırmenine ħaśmıñ ola merg-i tegerg

129

Bulup iśâbet ile dûstân-ı şerǾi necât
Naśîb-i düşmen-i dîni ola muśîbet-i merg

130

Simâŧ-ı Ǿaşķınıñ olsun nevâle-çîni göñül
Görünse çeşm-i maĥabbetdir olmasun mı berg

131

Ayırma vaśf-ı cemîlinden ol şehiñ yâ Rab
Ten-i żaǾîfimi mâdâm cânım itmeye terk

132

Ķabûl olursa gedâdan bu tuħfe-i nâ-çîz
Yolında olsun o şâhıñ niŝâr-ı cân-ı Ǿazîz

133

XXIII
Livâ-yı Ǿazmine ümmet sipâh u nuśret-źeyl
Leked-ħor-ı ġażabı düşmen-i hezîmet-i ħayl

134
Dem-i ĥaśâd ider kişt-zâr-ı cûdında
Kemâl-i Ǿâŧıfeti her dü-Ǿâlem iki keyl
135

Bisâŧ-ı cûdına ervâĥ-ı enbiyâ mihmân
Simâŧ-ı luŧfuna ser-cümle kâǿinât ŧufeyl

136

Beyân-ı vaśf-ı kemâl-i melâĥati ve'ş-şems
Sevâd-ı gîsû-yı müşgîni sûre-i ve'l-leyl

137

Fürûġ-ı pertev-i ruħsâr-ı lemǾa-bârı sühâ
ŞuǾâǾ-ı neyyir-i dîdâr-ı tâb-dârı süheyl
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138

139

Yegâne ķâfile-sâlâr-ı şâh-râh-ı hüdâ
Ŧırâz-ı mesned-i aǾlâ-yı Yeŝrib ü Baŧĥâ
XXIV
Melek-ĥaşem melik-i mülket-i ĥudûŝ u ķıdem
MuǾîn-i nevǾ-i beşer faħr-i Ǿâlem ü âdem

140

Ǿİźârı necm-i Sühâ Ǿârıżı süheyl-i Yemen
Meh-i sipihr-i ǾArab âfitâb-ı burc-ı ǾAcem

141

Penâh-ı Ǿâlem ü insân ħulâśa-i dü-cihân
Ĥabîb-i ĥażret-i Raĥmân şefîǾ-i küll-i ümem

142

ŞefîǾ-i ümmet-i şâhâ bihişt-dergâhâ
Dem-i pesînde baña eyle źikriñi hem-dem

143

Nola bu meclis-i âħirde eyleseñ teşrîf
Ĥaķ eylemiş seni maǾnîde cümleden aķdem

144

Sebeb bu ħilķate źât-ı ĥikem-nümûduñdur
Bu âferînişe bâǾiŝ olan vücûduñdur

145

XXV
Nesîm-i Ǿafv ile eyle ĥarâretin teskîn
Nažîm-i zârı ķoma şerm-i cürmde ġam-gîn

146

Be-sûz-ı sîne-i şûrîde-gân-ı gûşe-i Ǿaşķ
Be-âb-ı dîde-i ħûnîn delâl-ı künc-i enîn

147

Be-ĥaķķ-ı ķurb-ı viśâl ü be-leyle-i MiǾrâc
Be-ĥaķķ-ı meclis-i İsrâ vü bezm-i ħâś-ı yaķîn

148

Be-ĥaķķ-ı tâc-ı leǾamrük be-ħilǾat-i levlâk
Be-ĥaķķ-ı mühr-i nübüvvet be-nûr-ı şerǾ-i mübîn

149

Be-ĥaķķ-ı śıdķ u be-Ǿadl ü be-ĥaķķ-ı ĥilm ü be-Ǿilm
Be-śaĥb u âl-i Betûl ü be-çâr-yâr-ı güzîn

150

Be-ĥaķķ-ı ħûn-ı ciger-gûşegân Ĥasan ü Ĥüseyn
O pây-mâl-i maǾâśîye merĥamet senden

151

152

XXVI
Velâ-yı źâtıñ ile câna vir ĥarâret-i nev
Velâyet-i dile śal nûr-ı Ǿaşķ ile pertev
Ħalâyıķ olsa nola ħûşe-çîn-i enǾâmıñ
Sipihr-i mezraǾa-i himmetiñdir dâne-i cev
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153

Simâŧ-ı rifǾatiñe ķurś şems-i Ǿâlem-tâb
Tenûr-ı cûdıña encüm şerâr-ı mâh-ı Ǿalev

154

Śabâĥ u şâm ümîdim budur cenâbıñdan
Olam ölünce feżâ-yı ġamıñda bâdiye-rev

155

ǾAceb olur mı o gün ravżaña idüp rû-mâl
Diyem ki ey dil ü cânım maĥabbetiñde girev

156

Olursa her bün-i mûyumda biñ dil ü cân
Ola ĥużûr-ı şerîfiñde cümleten ķurbân

157

XXVII
Hezâr bencileyin var ŝenâña dil-beste
Hediyye-i süħanım ķıl ķabûle şâyeste

158

Zamân-ı maĥşere dek pîş-gâh-ı Ǿizzetiñe
Ola niŝâr bu gûne hezâr gül-deste

159

ǾUśâta merĥamet itse nola dil-i pâkin
Ki cûy-bârıñ olur meyli dâǿimâ peste

160

Ümîd-i dârû-yı dârü'ş-şifâ-yı luŧfuñdur
Beden şikeste vü cân mużŧarib göñül ħaste

161

Hezâr sehv ile pâ-laġziş olmada kârı
Bu bezm-gâh-ı menâhîde döndüm ol meste

162

Ola ħumâr-ı keder ġam-zidâ vü şevķ-efzâ
ŚudâǾ-ı cürmüme Ǿafvıñ olursa śandal-sâ

163

XXVIII
Yolumda olsa nice berzaħ u nice vâdî
Yabanda ķalmam olursa Ǿinâyetiñ hâdî

164

Çekerse Ǿafvıñ eger defter-i ħatâma ķalem
Ne ġam ulûf u miǿâtı geçerse aĥâdı

165

ǾAceb mi gülşen-i vaśfında nâle-senc olsam
Çemende źevķ virir Ǿandelîb feryâdı

166

Çeküp ŝelâŝe-i ġassâle-i ŝenâñı göñül
Henûz üçerlemedir ıżŧırâbına bâdî

167

Dilimde naǾt-ı cemîliñle midĥat-i pâkin
Serimde mestî-i Ǿaşķıñla naǾra-i şâdî
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168

Şarâb-ı midĥatiñiñ dil olup ķadeĥ-pûşı
Tamâm ŧutdı yükin oldı mest-i medĥûşı

4 (T: 126b, H: 70a, R: 119a, A: 80a)
(FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün)
1

I
Yine bismillâh ey debîr-i ķalem
Śalavât ile eyle vażǾ-ı raķam

2

Ĥamd-ħân ol simâŧ-ı maǾnâda
Ey bisâŧ-ı beyânda ġarķ-ı niǾam

3

Ħân-ı endîşede ŝenâ eyle
Demdir ey mîz-bân-ı feyż ü ĥikem

4

Ey serâyende murġ-ı dest-âmûz
Bülbül-i ħoş-śafîr-i âteş-dem

5

Ǿİlm-i edvârda müsellemsin
Nola gün gibi nâmıñ olsa Ǿalem

6

Rûmiyâna gehi ser-âġâz it
Ola Ǿuşşâķ-ı bî-nevâ ħurrem

7

ǾArabâna gehi ĥicâz eyle
Teşne şeh-nâzıña seniñ Ǿâlem

8

Gâh göster hevâ-yı evce çıķup
Nicedir naġme-i ǾIrâķ u ǾAcem

9

Ney-i nažmıñda itsün âmîziş
Śavt-ı Rûm u ǾArab u ǾAcem bâ-hem

10

Dem-be-dem seyr idüp maķâmâtı
Yine çıķsañ Ĥüseyniye görsem

11

Neġamât itmede muħayyersin
Eyler icrâ demiñ ne pîş ü ne kem

12

Eyle ħûnîn terâneler şeb ü rûz
Dil-figârıñ büzürg ü kûçek hem

13

Tâze bir śavt-ı dil-firîb it kim
Zühreyi ĥayret eylesün ebkem

14

Midĥat-i çâr-yâra ķıl âheng
Śal o gül-zâr-ı bî-ħazâna neġam
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15

Nefesiñ var ola disün işidüp
Çarħ-ı çârümde ǾÎsî-i Meryem

16

Olsun evvel terâne-i taĥķîķ
Naġme-i vaśf-ı ĥayret-i Śıddîķ

Midĥat-i Ĥażret-i Ebû-Bekr-i Śıddîķ Rađiyallâhu ǾAnh
II
17
Ehl-i İslâma server ü sâlâr
Ħâce-i ser-ķavâfil-i aĥrâr

191

18

Yâr-ı ġâr-ı ĥabîb-i ĥażret-i Ĥaķ
Ŝânîye'ŝneyni iź-hümâ fi'l-ġâr191

19

Pâdişâh-ı ķalem-rev-i taĥķîķ
ǾAlem-efrâz-ı leşker-i ebrâr

20

Yem-i śıdķ u śafâ muĥîŧ-i vefâ
Kân-ı Ǿirfân u maǾden-i esrâr

21

Śubĥ-ı śâdıķ-nihâd u rûşen-dil
MaŧlaǾ-ı nûr u maşrıķ-ı envâr

22

Ravża-i kûyı cennetü'l-meǿvâ
Sidre-i ķaddi naħl-i Ŧûbâ-bâr

23

O iki dîde-i ĥaķîķat-bîn
Bâġ-ı śıdķa dü-nergis-i bîdâr

24

Çemenistân-ı Ǿilm ü Ǿirfânda
Gülbün-i bî-ħazân gül-i bî-ħâr

25

Źerre-i âfitâb-ı maǾrifeti
Śubĥ-ı tâbân u neyyir-i nevvâr

26

Ķaŧre-i baĥr-i cûd u mekrümeti
Yem-i Ǿummân u ķulzüm-i zeħħâr

27

Tûde-i şâh-râh-ı iķbâli
Çarħ-ı gerdûn u gerdiş-i devvâr

28

Rîze-seng-i ĥarîm-i iclâli
Mihr ü mâh u ŝevâbit ü seyyâr

Tevbe Sûresi 40. ayetinin "mağarada bulunan ikinin biri iken" anlamındaki kısmı iktibas edilmiştir.
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29

Ħâk-i pâk-i der-i muǾallâsı
Sürme-i dîde-i ûlü'l-ebśâr

30

Vaśf-ı gülşen-serâ-yı rifǾatidir
Cennetün tecrî taĥtehâ'l-enhâr

31

Merkez-i Ǿizzetinde devr-i felek
Pây-ber-câ çü noķŧa-i pergâr

32

Evvelîn çâr-yâr-ı bî-hem-tâ
Maĥrem-i ħâś-ı nâzenîn-i Ħudâ

Midĥat-i Ĥażret-i ǾÖmerü'l-Fârûķ Rađiyallâhu ǾAnh
III
33
Biri sulŧân-ı maǾdelet-güster
Zîb-i evreng-i dâd yaǾni ǾÖmer
34

Śâĥib-i ķabża ĥażret-i Fârûķ
Seyf-i meslûk-ı dîn-i peyġamber

35

Pîşvâ-yı ķavâfil-i İslâm
Şeh-i nuśret-livâ žafer-leşker

36

Dürretü't-tâc-ı cümle-i aśĥâb
Server-i dîn ħıdîv-i pâk-siyer

37

ŞemǾ-i meclis-fürûz-ı dîn-i mübîn
ǾÂķıbet-sûz-ı ehl-i žulmet u şer

38

Pâdişâh-ı memâlik-i Ǿirfân
Şehr-bend-i kemâle şeh-bender

39

Ķadr ile rîze-seng-i dergâhı
Tâc-dârâna gevher-i efser

40

Tîr-i ħûn-rîzine ķader peykân
Tîġ-ı ser-tîzine ķażâ cevher

41

Bîşe-zâr-ı śalâbetiñ şîri
Heybet-i tâm ile ġażanfer-fer

42

Âferîn-ħân-ı rûz-ı peykârî
Gökde fevc-i sürûş yerde beşer

43

Düşmenâna ŧılısm-ı heycâda
Nîze-i ħışmı heft-ser ejder
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44

Nažar-ı ħışmına maǾâźâllâh
Olmasun kimse ol şehiñ mażhar

45

Eŝer-i âfitâbı az ķaldı
İde muĥtâc-ı nûr-ı cürm-i ķamer

46

Ķâmet-i ser-firâzın itmiş Ĥaķ
Bûstân-ı Ǿadâlete ǾarǾar

47

Žıll-ı Ǿadlinde ħalķ râĥat iken
Sâyesinden recîm iderdi ħaźer

48

ŞemǾ-i İslâm'a pertev-i evvel
Yâr-ı ŝânî-i Aĥmed-i mürsel

Midĥat-i Ĥażret-i ǾOŝmân-ı Źü'n-Nureyn Rađiyallâhu ǾAnh
IV
49
Birisi menbaǾ-ı ĥayâ ǾOŝmân
MecmaǾ-ı ĥilm ü câmiǾ-i Ķurǿân
50

Śâĥib-i ĥüsn-i ħulķ źi'n-nûreyn
Kân-ı Ǿilm-i hüner yem-i Ǿirfân

51

Mâh-ı tâbân-ı âsumân-ı hüdâ
Mihr-i gerdûn-ı raĥmet-i Raĥmân

52

Bâġ-bân-ı ĥadîķa-i tevĥîd
Çemen-ârâ-yı gülşen-i îmân

53

Maĥrem-i râz-ı seyyidü'l-kevneyn
Hem-dem-i pâdişâh-ı her dü-cihân

54

ǾÂlem-i Ǿâŧıfet cihân-ı kerem
Maĥzen-i cûd maǾden-i iĥsân

55

Şerm-sâr-ı cemâli ins ü melek
Vâlih-i ĥüsn-i ħulķı pîr ü cüvân

56

Ķâmet-i naħl-i bûstân-ı ĥayâ
Gülsitân-ı edebde serv ü çemân

57

Gül ruħından iderdi istiĥyâ
Bâġ-ı Ǿâlemde cân-ı Ǿâlemiyân

58

Gülbün-i ravża-i kerâmetde
Nuŧķı bülbül ruħı gül-i ĥandân
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59

Süħanı dil-güşâ vü rûĥ-fezâ
Deheni ġayb-gû-yı Ǿâlem-i cân

60

Düşmen ol şâhı eyledikde şehîd
Ditredi Ǿarş u kürs ü kevn ü mekân

61

Olıcaķ vâśıl-ı maķâm-ı şühûd
ǾÎd idüp cânın eyledi ķurbân

62

Şâħ-ı Ŧûbâda âşiyânın añup
Murġ-ı rûĥ-ı revânı oldı revân

63

DaǾvet olup żiyâfete rûĥı
Gitdi dâru'n-naǾîme cilve-künân

64

Hem-nişîn-i Muĥammed-i ǾArabî
Yâr-ı ŝâliŝ nedîm-i bezm-i nebî

Midĥat-i Ĥażret-i ǾAliyyü'l-Murteżâ Rađiyallâhu ǾAnh
V
65
Birisi ħusrev ü ħuceste-ħıśâl
Yâr-ı maĥbûb-ı Îzid-i müteǾâl
66

Şîr-i Yezdân ǾAlî veliyyullâh
Şâh-ı Düldül-süvâr-ı ferruħ-fâl

67

Lâ-fetâ-şân u hel-etâ-Ǿünvân
Śâĥib-i Źü'l-feķâr u câh u celâl

68

ǾArş-mesned şeh-i saǾâdet-taħt
Şehriyâr-ı ķalem-rev-i iķbâl

69

Şâh-ı merdân u ĥaydar-ı kerrâr
Pâdişâh-ı serîr-i cûd u nevâl

70

ǾÂlem-i maǾrifet cihân-ı hüner
Baĥr-i Ǿilm-i ledün muĥîŧ-i kemâl

71

Râyet-efrâz-ı Ǿarśa-i Ǿizzet
Mesned-efrûz-ı kişver-i iclâl

72

Deheninde maķâl-i pür-ĥikemi
Dürc-i yâķût içinde dürr-i leǿâl

73

Sînesi maħzen-i kerâmet-feyż
Vâridâtıyla ķalbi mâl-â-mâl
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74

Vech-i pâkin gören olur meftûn
Kerremallâhu vecheh aña dâl

75

Miŝlini heybet ü śalâbetde
Görmemiş çeşm-i çarħ-ı dîrîn-sâl

76

Yine âyîne-i şecâǾatde
Var ise Ǿaksidir o şâha miŝâl

77

Levĥ-i esrârı ŧabǾıdır Ǿârif
Râz-ı taĥķîķi nuŧķıdır ĥallâl

78

Evvelîn baĥŝ-i ĥikmetinde olur
Bû ǾAlî ebkem ü Felâŧûn lâl

79

Muśĥaf-ı ĥüsn aña śunulmuşdur
Nola ħatm olsa anda ħulķ u cemâl

80

Hem-dem-i bezm-i ħâś-ı peyġamber
Çârümîn yâr u sâķî-i kevŝer

Midĥat-i Ĥażret-i İmâmeyn Rađiyallâhu ǾAnhumâ
VI
81
İki serv-i revân-ı bâġ-ı saǾîd
İki nev-naħl-i gülşen-i câvîd
82

İki şeh-zâde-i Ǿažîmü'ş-şân
İki sulŧân-ı mesned-i tevĥîd

83

Cân-ı Ǿâlem biri İmâm-ı Ĥasan
ǾÂlem-i cân biri Ĥüseyn-i şehîd

84

Biri dil-çâk çâk-ı semm-i sitem
Câm-ı zehr-âba nûş-ı ħaśm-ı Ǿanîd

85

Biri leb-teşne vü derûn pür-tâb
Ġarķ-ı ħûn-âb-ı tîġ-ı cevr-i Yezîd

86

Birisi ŧûŧî-i maĥâfil-i ķuds
Birisi Ǿandelîb-i Ǿarş-ı mecîd

87

Biriniñ śubĥ u şâmı Ǿîd ile ķadr
Biriniñ şâm u śubĥı ķadr ile Ǿîd

88

Birisi serv-i gülsitân-ı emel
Birisi naħl-i bûstân-ı ümîd
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89

Biri kân-ı seħâda gevher-i pâk
Biri baĥr-i Ǿaŧâda mürvârîd

90

Birisi ķuŧb-ı çarħ-ı fażl u ĥüner
Birisi mürşid-i kemâl-i mürîd

91

Bir śadefde iki dür-i yektâ
Bir felekde iki meh ü ħurşîd

92

Gülbün-i ravża-i şehâdetde
Bî-ħazân iki verd-i sürħ ü sefîd

93

Śadr-ı eyvân-ı Ǿilm ü Ǿirfânda
İki şâhen-şeh-i vaĥîd ü ferîd

94

İtdi lerzende cism-i aǾdâyı
Biriniñ tünd-bâd-ı ħışmı çü bîd

95

Çekdi Yeǿcûc-ı küfre ĥaķķâ kim
Biriniñ tîġ-ı ķahrı sedd-i sedîd

96

Ķurretü'l-Ǿayn-ı seyyidü'ŝ-ŝeķaleyn
Nûr-ı çeşm-i ǾAlî vü Zehrâveyn

97

VII
Cümle aśĥâb u âl-i ħusrev-i dîn
Maĥremân-ı sürâdıķât-ı yaķîn

98

Daħi cümle muhâcir ü enśâr
TebaǾ-ı tâbiǾîn-i bâ-temkîn

99

Daħi Zeyne'l-Ǿâbidîn ile Bâķır
Śâdıķ u Kâžım u Rıżâ âyîn

100

Naķî-i muttaķî İmâm-ı Taķî
ǾAsker ü Mehdî-i Muĥammed Emîn

101

Daħi cümle eǿimme-i İslâm
Evliyâ-yı kirâm u müctehidîn

102

Cümlesi hep şeh-i bülend-nişân
Cümlesi hep ħıdîv-i śadr-nişîn

103

Leşker-i dîne her birisi žahîr
Ceyş-i İslâm'a her birisi muǾîn

104

Her biri mihr-i âsumân-ı şeref
Her biri mâh-ı burc-ı Ǿillîyyîn
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105

Her biri reh-nümâ-yı śıdķ u sedâd
Her biri pîşvâ-yı dîn-i mübîn

106

Her biri pâdişâh-ı Ǿarş-mekân
Her biri şehriyâr-ı sidre-mekîn

107

Rehberân-ı ķavâfil-i Ǿirfân
Serverân-ı kemâl-i ĥikmet-bîn

108

Hâdimân-ı binâ-yı küfr ü đalâl
Ħâdimân-ı serâ-yı şerǾ-i metîn

109

Baĥr-i źât-ı Muĥammedîde ezel
Çâr mevc oldı çâr-yâr-ı güzîn

110

Ĥasan ile Ĥüseyn o deryâda
Bir śadef içre iki dürr-i ŝemîn

111

Oldılar hep şinâveri o yemiñ
Âl ü evlâdı śaĥb-ı feyż-i ķarîn

112

Demdir olsa bu nažm-ı tâze nižâm
Rađıyallâhu Ǿanhum ile tamâm

113

VIII
Yâ İlâhî be-ĥaķķ-ı źât u śıfât
Be-žuhûr-ı žahîr-i mevcûdât

114

Be-ĥaķ-ı lâ ilâhe illallâh
Be-śalât u be-śavm u ĥacc u zekât

115

Be-śaf-ı enbiyâ vü ħayl-i rusül
Be-livâ-yı şefîǾ-i maħlûķât

116

Be-leb-i zemzem ü be-saǾy ü śafâ
Be-maķâmât-ı KaǾbe vü ǾArafât

117

Be-revân-ı çihâr-yâr-ı güzîn
Be-dürûd-ı śalât u teslîmât

118

Be-cemâl-i Ĥasan be-ĥüsn-i Ĥüseyn
Be-kemâl-i düvâzdeh-sâdât

119

Be-şebistân-ı ehl-i beyt-i resûl
Be-ĥarem-gâh-ı Ǿiśmet-i zevcât

120

Be-kerâmât-ı śaĥb u âl-i kirâm
Be-münâcât-ı ehl-i fevz ü necât
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121

Be-dem-i ictihâd-ı müctehidîn
Be-ħulûś-ı Ǿibâdet ü ŧâǾât

122

Be-ķıyâm u ķuǾûd-ı ŧâǾatiyân
Be-rükûǾ u sücûd-ı ehl-i śalât

123

Be-şehîdân-ı Ǿarśa-gâh-ı cihâd
Be-ġuzât u be-ħûn-ı tîġ-ı ġuzât

124

Baķma rûy-ı siyâhıma yâ Rab
Olıcaķ śubĥ-ı Ǿarśa-i Ǿaraśât

125

Ǿİlm ü Ǿirfân ile ser-efrâz it
Keremiñden Nažîm'i de bi'ź-źât

126

Bî-kesiñdir o nâ-murâd olsun
Vâśıl-ı śad-merâtib u derecât

127

Luŧf idüp vir murâd-ı maķśûdın
Ey berârende-i heme ĥâcât

128

İki Ǿâlemde eyle ħurrem u şâd
Bi'n-nebiyyi ve âlihi'l-emcâd

5 (T: 171a, H: 112b, R: 161a, A: 68b)
(MefǾûlü MefâǾîlü MefâǾîlü FeǾûlün)

1

I
Evvel ķademe gitdi Ǿinân-ı dilim elden
Yâ Rab baña yol vir geçeyim sehv ü źelelden

2

Ħûn-âbe gibi ħaclet ile yerlere geçdim
Her ĥâl ile şermende olup sû-i Ǿamelden

3

Ǿİśyân ile hemvâre güźâr eyledi Ǿömrüm
Yaźıķ başımıñ yazusı bu ise ezelden

4

Ķayd-ı ser-i gîsû-yı bütân ile muķayyed
Ķurtulmadı dil keşmekeş-i ŧûl-i emelden

5

Her vech ile müstaġraķ-ı çirk-âb-ı ħaŧâyım
Yoķ bir Ǿamelim kendimi ĥayfâ ki bilelden

6

Allâh meded senden olur luŧf u Ǿinâyet
Nüzhet-geh-i taĥķîķi baña eyle hidâyet
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7

II
Efsürde-i dem-serdî-i Ǿiśyân olup eyvâh
Bir laĥža ısınmaz baña şimdi dil-i gümrâh

8

Ne hem-dem ü ne hem-reh ü ne bedreķa feryâd
Žulmet-geh-i Ǿiśyâna düşürdüm dili nâgâh

9

Şâm u seĥerim maǾśiyet ü cürm ile geçdi
Bî-hûde güźâr itdi nice sâl ü nice mâh

10

Pür ħaŧŧ-ı ħaŧâdır śafaĥât-ı Ǿamelim hep
Aña ķalem-i Ǿafvı meger kim çeke Allâh

11

Ey ĥıżr-ı hidâyet yetiş Allâh içün olsun
Ķaldım reh-i târîk-i maǾâśîde meded âh

12

Ĥâl-i dilimi sû-i Ǿamel itdi müşevveş
Yaş yerine demdir aķıdırsa gözüm âteş

13

III
Uydum heves-i nefs-i žalûm ile hevâya
Esbâb-ı dili bâd-ı hevâ virdi fenâya

14

Ârâm-gehim ħalķa-i bezm-i mey olup ĥayf
Sehv ile düşürdüm yolı girdâb-ı ħaŧâya

15

Her laĥža śudûr itmede śad-gûne maǾâśî
Ķaldı işim ancaķ kerem ü luŧf-ı Ħudâya

16

Emr itdüginiñ biñde birin itmedim icrâ
Nehy itdügi ħoş geldi bu ben bî-ser ü pâya

17

Levĥ-i Ǿamelim gibi siyeh śafĥa-i rûyum
Bilmem ne yüzle varırım bezm-i liķâya

18

ǾAdl eyler ise ĥâlime śad-ĥayf o sulŧân
Luŧf eyler ise cürmüme ola mûcib-i ġufrân

19

IV
Güstâħlıġım ħâŧıra geldikce ġamımdan
Ħacletle geçerdim yere bulsam elemimden

20

Dâmân u girîbânımı farķ eylemem aślâ
İtdiklerim añdıkça kemâl-i nedemimden

21

Yoķ Ĥaķķ'a yarar bir Ǿamelim böyle ķalursa
Baġrım ķara ķan olduġı yeg Ǿayş u demimden
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22

Yaķdı cigerim nâr-ı maǾâśî o ķadar kim
Âteş yaġar âh-ı seĥer-i dem-be-demimden

23

Devr itse eger meclis-i cürm ü günehimde
Ħûn-âb-ı ħacâlet dökülür câm-ı cemimden

24

Yâ Rab beni luŧf eyle geçür râh-ı ħaŧâdan
Ķurtar dil-i güstâħımı sevdâ-yı sivâdan

25

V
Dilbeste-i endûh beden ġamla şikeste
Evķât güźâr itmede işkeste vü beste

26

Derdâ vü śad-efsûn dirîġâ vü śad-efsûs
Ǿİśyân ile geçdi bu ķadar vaķt-i ħuceste

27

Üftâde çeh-i maǾśiyet oldum meded eyvâh
Pâ-laġziş-i sehv ola işi döndüm o meste

28

Cürmüm gelicek ħâŧıra ĥayret beni eyler
Çün śûret-i dîvâr ser-efgende nişeste

29

Sen eyle devâ şerbet-i Ǿafvıñla Ħudâyâ
Oldı dil ü cân tâb-ı teb-i cürm ile ħaste

30

İmdâd şifâ-ħâne-i luŧfuñdan İlâhî
Ey Ǿâciz-i dermândeleriñ dâd u penâhı

31

IV
Ey iki cihânı yaradan ħâlıķ u bî-çûn
Vey muħteriǾ-i ŧarĥ-ı zemîn śâniǾ-i gerdûn

32

Ĥayrân-şüde-i ĥikmetin idrâk-ı Arisŧû
Gümgeşte-reh-i maǾrifetiñ Ǿaķl-ı Felâŧûn

33

İdrâk-i beşer źâtıñı ĥâşâ ola derrâk
Çoķ ehl-i ħıred oldı bu fikr ile ciger-ħûn

34

Ya ben nice taǾrîf ideyim mihr-i śıfâtıñ
ǾAķlım daħi kem źerre-i vaśfıñda diger-gûn

35

Ķıl fażlıñı tevfîķ-i İlâhî baña itsün
Leylâ-yı kemâliñ dil-i dîvânemi Mecnûn

36

Mey-ħâne-i feyżiñde beni merĥametiñden
Mest eyle şarâb-ı ķadeĥ-i maǾrifetiñden
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37

VII
Yâ Rab dil-i maĥzûnumı ķıl ġuśśadan âzâd
Faħr-i dü-serâ Ǿaşķına eyle beni dil-şâd

38

Luŧf u keremiñ ĥürmetine geç günehimden
İĥsânıña ķaldım seniñ ancaķ meded imdâd

39

Âşüfte vü âvâre vü bî-çâre Nažîm'im
Eyle dil-i vîrânımı luŧfuñ ile âbâd

40

Gülzâr-ı ŝenâ-kârî-i źât u śıfatıñda
Cân bülbüli olsun neġam-ı źikriñe muǾtâd

41

Ümmîdim odur rûĥumı ķabż eyledigiñde
Gül-berg-i ĥayâtım olıcaķ mevt ile berbâd

42

Źikrim ola Allâh-ı Ġanî celle celâlüh
Fikrim ola hep zemzeme-i Ǿamme nevâlüh

6 (T: 172a, H: 113b, R: 162a, A: 75b)
(MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün)

1

I
Gel ey muķayyed-i zünnâr-ı bend-i şehvânî
Yeter perestiş-i deyr-i ĥicâb-ı cismânî

2

Gel ey misâfir-i ġaflet-serâ-yı kevn ü fesâd
Yeter bisâŧ-ı simâŧ-ı hevâda mihmânî

3

Gel ey ķażâ-yı maǾâśîde zâr ü ser-geşte
Yeter bu dûrî-i ķurb-ı rıżâ-yı Rabbânî

4

Gel ey fütâde çeh-i bî-bün-i güneh-kârî
Yeter ola dil ü cân-ı Ǿazîz zindânî

5

Gel ey muķîm-i nişîmen-geh-i hevâ vü heves
Yeter bu mestî-i câm-ı şârâb-ı ħüsrânî

6

Gel ey menâzil-i emr-i hevâda ser-gerdân
Yeter o vâdî-i menhîde bu şitâbânî

7

Gel ey girifte-i zencîr-i şaĥne-i Ǿiśyân
Yeter fütâdegî-i bend-i fiǾl-i şeyŧânî

8

Bu beyǾ-gâhda sûduñ zebânı olmaz mı
Bahâr-ı gülşen-i Ǿömrüñ ĥazânı olmaz mı
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9

II
Uyup dile ser-i kârıñ günâh ola tâ-key
Hevâ-yı nefs ile ĥâliñ tebâh ola tâ-key

10

Beyâż-ı defter-i aǾmâl śad-hezâr efsûs
Sevâd-ı sû-i Ǿamelden siyâh ola tâ-key

11

Hevâ ile geçe lâyıķ mıdır sinîn ü şühûr
Reh-i ħaŧâda nice sâl ü mâh ola tâ-key

12

Taĥammül eyleyesiñ bâr-ı cürm ü Ǿiśyâna
Kemâl-i Ǿacz ile ķaddiñ dü-tâh ola tâ-key

13

Belâ-yı Ǿaşķa düşüp daǾvî-i mecâzîde
Güvâh-ı ĥâl-i diliñ âh vâh ola tâ-key

14

Ruħ-ı nedâmeti sürmez mi ħâk-i inśâfa
Dile ĥarîm-i heves secde-gâh ola tâ-key

15

Viśâle perde-i hicrân ĥicâb olup dil ü cân
BaǾîd-i dergeh-i ķurb-ı İlâh ola tâ-key

16

Olup hevâ vü heves ġam-güsâr u meǿnûsuñ
Yazıķ degil mi saña yoķ mı Ǿâr u nâmûsuñ

17

III
Bu Ǿarśada yeter olduñ fütâde-câh-ı mecâz
Revâ mıdır daħi çeşm-i ĥaķîķat olmaya bâz

18

Dirîġ olmadı bî-dâr dîde-i cânıñ
Nedir bu mertebe ħâb-ı girân-ı pister-i nâz

19

Fiġân ki bulmadadır Ǿömr-i nâzenîn encâm
Henûz itmedesiñ sen maǾâśîye âġâz

20

Bu ħâk-dânda yeter eyle üstüħân-çîni
Hümâ-yı cân ķafes-i tenden itmeden pervâz

21

ŞuǾâǾ-ı âh daħi levĥ-i cürmi yaķmaz mı
Derûn-ı dilde bulunmaz ķalur mı sûz u güdâz

22

Yazıķ degil mi muķîm-i künişt-i ġaflet olup
Cebîniñ olmaya pür-gerd-i secde-gâh-ı niyâz

23

Meger śaĥîfe-i Ǿiśyânı eyleye ŧûmâr
Kef-i şefâǾat-i sulŧân-ı ħıŧŧa-i iǾcâz
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24

25

Şeh-i zemîn ü zamân pâdişâh-ı heft-eflâk
Penâh-ı kevn ü mekân şâh-ı mesned-i levlâk
IV
Ħudâygân-ı dü-Ǿâlem şehen-şeh-i kevneyn
Ħıdîv-i her dü-serâ yaǾni seyyidü'ŝ-ŝeķaleyn

26

Ĥabîb-i ĥażret-i Mevlâ Muĥammed-i ǾArabî
Şeh-i serîr-i ŧırâz-ı ķalem-rev-i dâreyn

27

Sütûde źât-ı ħudâvend-i Yeŝrib ü Baŧĥâ
Cenâb-ı Aĥmed-i Muħtâr śâĥibü'l-ĥaremeyn

28

Penâh-ı Ǿâlem ü âdem şeh-i leǾamrük-tâc
Binâ-yı pâk-i ĥasen cedd-i nâzenîn-i Ĥüseyn

29

Yegâne śaf-der-i śâĥib-ķırân-ı kişver-gîr
ǾAlem-ŧırâz-ı śufûf-ı ġuzât-ı bedr-i Ĥuneyn

30

Fürûġ-ı mihr-i hidâyet ki itdi tîre iken
Ĥarem-serâ-yı dili feyż-i nûr-ı Ǿaşķ ile zeyn

31

Ġubâr-ı dergehi kerrûbiyâna kuĥl-i baśar
ǾAceb midir göze çekmek olursa farżü'l-Ǿayn

32

Miyân-ı âb u gil içre nihân iken âdem
Penâh-ı ħilķat idi ol güzîde-i Ǿâlem

33

V
Ħaŧîb-i minber-i refref imâm-ı ķıble-i dîn
Delîl-i râh-ı hüdâ muķtedâ-yı ehl-i yaķîn

34

Žahîr-i Ǿâlem ü insân ħulâśa-i dü-cihân
Ħıdîv-i sidre-mekân pâdişâh-ı Ǿarş-mekîn

35

ŞefîǾ-i külli ümem mültecâ-yı rûz-ı nedem
Penâh-ı Ǿâlem ü âdem ħudâygân-ı güzîn

36

Şeh-i serîr-i nübüvvet peyemberi źî-şân
Güzîde ħusrev-i dîvân-ħâne-i tekvîn

37

Fürûġ-ı mehce-i râyât-ı şân u şevketiniñ
Kemîne lemǾasıdır âfitâb u śubĥ-ı pesîn

38

ǾAzîz-i Mıśr-ı dü-Ǿâlem ki çarħ-ı vâlâya
Fürûġ-ı ĥilmi eger śalsa sâye-i temkîn
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39

Miŝâl-i Yûsuf-ı KenǾân olurdı mihr-i münîr
Śabâĥ-ı maĥşere dek çeh-nişîn-i ķaǾr-ı zemîn

40

Yegâne ķâfile-sâlâr-ı bâmdâd-ı raĥîl
Terâne-i ceresi bâng-i śûr-ı İsrâfîl

41

IV
Bihîn bahâr-ı risâletle itmiş Îzid-i pâk
Vücûdını çemen-ârâ-yı ravża-i levlâk

42

Muĥîŧ-i dâǿire-i şeş-cihât-ı ħilķat kim
Kemîne noķŧa-i pergâr-ı ķadridir eflâk

43

Kirâmî-gevher-i baĥr-i ledün ki vaśfında
Ġarîķ-i mevce-i girdâb-ı Ǿacz olur idrâk

44

Süvâr-ı esb-i saǾâdet ki bend-i şerǾi ider
Hümâ-yı Ǿâlem-i lâhûtı beste-i fitrâk

45

Der-i maĥabbetini baĥr-i dilde bulmayanıñ
Śadef gibi ola yâ Rab derûn-ı sînesi çâk

46

Ġubâr-ı dergehine cebhe-sây olmayanıñ
Ola vücûduna ârâm-gâh ħâk-i helâk

47

O gün olur mı Ǿaceb ħâk-i âsitânında
Leb-i niyâzım ola naġme-senc-i rûĥî fidâk

48

Diyem ĥużûruna vardıķda es-selâmu Ǿaleyk
Ŧavâf-ı KaǾbe-i kûyında söyleyem lebbeyk

49

VII
Penâh idüp o ĥarem-gâh-ı Ǿâlem-ârâyı
Ġubâr-ı dergehine eyleyüp cebîn-sâyı

50

Bir iki beyt ile sevgend idüp ĥużûrında
Diyem cenâbına ĥâl-i Nažîm-i şeydâyı

51

Be-Ǿaşķ-ı pâk-i İlâhî be-feyż-i maĥbûbî
Be-nûr-ı bâriķa-i lemǾa-i tecellâyî

52

Be-śaĥb u âl-i Betûl ü be-çâr-yâr-i güzîn
Be-ĥaķķ-ı ħûn-ı ciger-guşegân-ı Zehrâyî

53

Be-çâk-dârî-i dâmân-ı Ǿiśmet-i Yûsuf
Be-dest-bürden-i güstâħî-i Zelîħâyî
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54

Be-ĥüzn-i ħâŧır-ı Ǿâşıķ be-şâdî-i maǾşûķ
Be-dil şikestî-i Mecnûn be-nâz-ı Mevlâyî

55

Be-sûz-ı sîne-i rindân-ı Ǿaşķ u medhûşî
Be-âb-ı dîde-i mestân-ı bezm-i tenhâyî

56

Nedîm-i bezm-i ĥaķîķat-serâ-yı ħâś eyle
Reh-i mecâzdan ol bî-kesi ħalâś eyle

7 Terkîb-i Bend-i MiǾrâciyye Şâh-ı Risâlet-penâh192
(T: 173b, H: 115a, R: 163b, A: 74b)
(MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün)

1

2

Cihâna Ǿarż-ı cemâl itdi ħüsrev-i ħâver
Açıldı revzen-i kâħ-ı sipihr-i heft-revâķ

3

Yine şehen-şeh-i śubĥ itdi śavlecân-bâzî
Pür oldı şaǾşaǾa-i kûy-ı mihr ile âfâķ

4

Sipihr-i zer-varaķ-ı mihri ĥall idüp itdi
Seĥer felekleri ĥal-kârî sebz-gûn evrâķ

5

Degil şafaķ felegiñ saķf-ı âlin eyledi zeyn
Fürûġ-ı şemse-i şems ile ķudret-i Ħallâķ

6

Miŝâl-i şîşe-i eflâk sîne-śâf olanıñ
Dilinde şâm u seĥer nûr-ı Ĥaķķ ider işrâķ

7

Pür eyledi Ǿaraķ-ı śubĥ câm-ı mihri yine
Ħumâr-ı ħâbını defǾ itdi Rûm u Şâm u ǾIrâķ

8

Nesîm-i śubĥ gül-i âfitâbı açdı nola
Bulur revnaķ anıñ ile bu şîşe-i berrâķ

9

Güşâde oldı gül-i çâr-bâġ-ı çarħ-ı berîn
Gülüp açıldı yine sebze-zâr-ı rûy-ı zemîn

10

192

I
Sepîde-dem ki śalup mihr sâye ŧâķ-be-ŧâķ
Göründi mehce-i zerrîn-i ķaśrına eŧbâķ

II
Çemen geyindi ser-â-ser ķabâ-yı gûn-â-gûn
Basîŧ-i ħâke döşendi bisâŧ-ı bûķalemûn

Başlık, H nüshasından alınmıştır.
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11

Riyâż-ı cennete döndürdi farŧ-ı nâmiyeden
Bu şûre-zârı yine feyż-i ĥikmet-i bî-çûn

12

Hezâr-şevķ ile açdı çemende nergisler
Nigâh-ı ibret ile śunǾ-ı źü'l-celâle Ǿuyûn

13

Bahâr irişdi açıldı şükûfe-zâr görüp
Revâ mı olmayam ey dil-siyâh maġz-ı cünûn

14

Çemende destine zerrîn ķadeĥ alup gül-i âl
Tamâm eyledi mestâne keşf-i râz-ı derûn

15

Ayaġı silsile-i cûda serde lâne-i murġ
Bahâr eyledi her naħl-i bîdi bir mecnûn

16

ǾAceb mi çâk-ı girîbân iderse ġonca-i ter
Görünce sünbüli âşüfte lâleyi dil-ħûn

17

Görüp ruħ-ı güli rîz-i niķâb-ı sebzinden
Terânesin nola bülbüller itse perde-birûn

18

Çemende śavt-ı hezâr ile verd-i âli görüñ
Şükûfe-zâra geliñ śunǾ-ı źü'l-celâli görüñ

19

III
Tebârekallâh eyâ nev-bahâr-ı Ǿâlem-i rûĥ
Ki metn-i gülşen-i râz-ı derûna virdi şürûĥ

20

Zehî bahâr ki görse kenâre-i cûyın
Ola cünûn ile zencîre-rîz-i tevbe-naśûĥ

21

Temevvüc eyledi ŧûfân-ı bâġ oldı yine
Ĥadîķa muħtelif ezhâr ile sefîne-i Nûĥ

22

ǾAceb mi eylese bülbül çemende ehl-i dili
Seĥer şemîm-i gül-i nûş-ħand câm-ı śubûĥ

23

Olurdı şaĥne-i ebr-i bahârî merhem-sâz
Ezelden olmasa ger lâleniñ dili mecrûĥ

24

Dehân-ı ġonca açıldı çemende güftâra
Śımâħ-ı bülbüle ġâǿibden irdi fetĥ ü fütûĥ

25

Der-i ĥadîķa-i ŧabǾım benim de açıldı
Nesîm-i feyż-i Ħudâ eylese nola meftûĥ

26

Ki olmada nefesi Ǿandelîb-i cân u diliñ
Nevâ-yı medĥ-i gül-i bâġ-ı şerǾ ile memdûĥ
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27

28

Ħudâygân-ı dü-Ǿâlem şeh-i leǾamrük-tâc
Ħıdîv-i ħıŧŧa-i levlâk śâĥibü'l-MiǾrâc
IV
Fürûġ-ı mihr-i hüdâ mâh-ı leyletü'l-İsrâ
Penâh-ı her dü-serâ şâh-ı Yeŝrib ü Baŧĥâ

29

O nâzenîn ki ĥarem-gâh-i Ümmühânî'de
Meger saǾâdet ile bir şeb eylemişdi câ

30

Getürdi peyk-i ilâhî o şebde müjde-resân
O şâha Ǿizzet ile bir Burâķ-ı bî-hemtâ

31

Sevâd-ı kâküli sevdâ-fezâ-yı leyle-i ķadr
Żiyâ-yı cebhesi pertev-rübâ-yı şems-i đuĥâ

32

Süvâr olup aña Cibrîl'i itdi ġâşiye-dâr
Maķâmın eyledi bir demde Mescid-i Aķsâ

33

Revân-ı cümle-i peyġamberâna oldı imâm
O muķtedâ-yı ümem ol şefîǾ-i rûz-ı cezâ

34

Basîŧ-i ħâkdan oldı bisâŧ-ı ķurba revân
İdüp Burâķ'ını rûĥü'l-emîn ile hem-pâ

35

Sipihr-i evvel idüp pây-ı raħşını taķbîl
Dem-i laŧîfine virdi şafaķla reng-i ĥınâ

36

Kemâl-i ĥüsnüne ĥayrân olup o sulŧânın
Fürûġ-ı ŧalǾati bildirdi mâha noķśânın

37

V
Ħırâm-ı nâz iderek Burâķ-ı müşgîn-düm
Olunca Ǿâzim-i rifǾat-serâ-yı nüh-ŧârüm

38

Dizüp cevâhir-i teslîmi rişte-i nažma
Ķaśîde sundı o şâha debîr-i çarħ-ı düvüm

39

Hirâs-ı şerǾi ile zühre sâzın itdi şikest
Śadâ-yı Ǿazmi olup lerze-baħş-ı ŧâķ-ı süvüm

40

Nişâne-i süm-i pür-nûrıdır degil ħurşîd
Olunca cilve-geh-i raħşı Ǿarśa-i çârüm

41

Görüp dü-tîġ-ı siyâh-tâb ebruvânın o dem
Düşürdi ħançerin elden müvekkil-i pencüm
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42

Bulup metâǾ-ı ķudûmiyle müşterî devlet
Donandı şemǾ-i nücûm ile çâr-sû-yı şeşüm

43

Fürûġ-ı nûr-ı cemâli pür itdi eflâkı
Baśıldı kevkebe-i şâha kevkeb-i heftüm

44

Gelince Sidre'ye Cibrîl ķaldı nâle-künân
Bu iftirâķ ile Ǿaķl-ı küll itdi Ǿaķlını güm

45

Serîr-i Ǿaşķa vücûd-ı şerîfi virdi şeref
Müşerref oldı ķudûmiyle ol şehiñ refref

46

VI
Maķâm-ı nûrı güźâr eyleyüp o neyyir-i cûd
Vücûd-ı kâmili oldı nedîm-i bezm-i şühûd

47

Miŝâl-i tîr-i duǾâ irdi ķâbe ķavseyne
Maķâmın eyledi âmâc-gâh-ı ķurb-ı Vedûd

48

Tekellüm eyledi bî-ĥarf ü śavt Ħâlıķ ile
Tamâm olup aradan refǾ-i ķayd-ı güft ü şinûd

49

O bezm-i ħâśda hestî vü nistî bir idi
Berâber idi vuślat-serâda bûd u nebûd

50

Ŧaşup dökildi Ǿuyûn-ı tecellî-i dîdâr
Zülâl-i vuślata ķandı o maķśad u maķśûd

51

İcâzet oldı o dem bâr-gâh-ı Ǿizzetden
Murâdı üzre ķażâ itdi ĥâcetin maǾbûd

52

Śabâĥ u şâm o sulŧân-ı Ǿarş-eyvânıñ
Revân-ı pâkine tâ ĥaşr ola śalât ü dürûd

53

Hezâr-şükr ķudûmiyle itdi ümmetine
ǾAŧâ-yı Îzid'i tebşîr o Aĥmed-i Maĥmûd

54

Vücûdı ħilķat-i kevne medâr iken anıñ
Daħi sirişte degildi ħamîri insânıñ

55

56

VII
Eyâ şeh-i seyyid-i ümmet es-selâmu Ǿaleyk
ŞefîǾ-i ümmet olan ĥażret es-selâmu Ǿaleyk
Çihâr-yârıñ iden beyt-i dîne çâr-erkân
Penâh-ı şeş-cihet-i ħilķat es-selâmu Ǿaleyk
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57

Ĥarîm-i bâr-geh-i ķurb-ı Ǿizzet-i Îzid
Nedîm-i bezm-geh-i vaĥdet es-selâmu Ǿaleyk

58

Güzîde gevher-i gencîne-i ŧılısm-ı ezel
Bihîn dürr-i śadef ķudret es-selâmu Ǿaleyk

59

Muĥîŧ-i Ǿâlem-i Ǿirfân cihân-ı Ǿilm-i ledün
Seĥâb-ı pür-güher-i ĥikmet es-selâmu Ǿaleyk

60

Meh-i sipihr-i ezel mihr-i âsumân-ı ebed
Fürûġ-ı bâriķa-i raĥmet es-selâmu Ǿaleyk

61

Zamân-ı maĥşere dek kâǿinâta ser-tâ-ser
ŞerîǾat ile viren zînet es-selâmu Ǿaleyk

62

Görünce ĥâl-i Ǿiśyânı yine şefâǾatle
Cezâ gününde iden şefķat es-selâmu Ǿaleyk

63

Dirîġ eyleme şâhım şefaǾâtiñ benden
Ķuluñ Nažîm-i güneh-kâra merĥamet senden

8 Terkîb-i Bend-i Merŝiyye-i İmâm-ı Ĥüseyn Rađiyallâhu Ǿanh193
(T: 175b, H: 117a, R: 165a, A: 82b)
(MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün)
1

193

I
Demdir fiġâna başla gel ey cân-ı nâ-tüvân
Dutsun cihânı velvele-i nevĥa vü fiġân

2

Demdir firâķ-ı mâtem-i şâh ile Ǿâlemi
Ġarķ eyle eşk-i âl ile ey çeşm-i ħûn-feşân

3

Eyle hücûm-ı ĥasret ile nâleñi bülend
Olsun śadâ-yı âh ile pür çarħ-ı âsumân

4

Düşsün zemîne velvele-i mâtem-i Ĥüseyn
Çıķsun sipihre ġulġule-i âh-ı Ǿâşıķân

5

Ķılsun bu demde sînesini pâre pâre ħalķ
Olsun bu demde ħûn-ı ciger dîdeden revân

6

Ķaddin hemîşe çarħ egüp ķanlar aġlasun
Girsün siyâh câmelere ħayl-i ķudsiyân

7

Mâh-ı muĥarrem oldı göñül mâtem eyle gel
Demdir ki sûz-ı şîven ile yansun ins ü cân

Başlık, H nüshasından alınmıştır.
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8

9

Sûz-ı firâķ-ı şâh-ı şehîdân-ı Kerbelâ
Düşdi cihâna mâtem-i sultân-ı Kerbelâ
II
Yansun derûn-ı sîne-i çarħ-ı sitîze-kâr
Çıķsun sipihre şuǾle-zenân âh-ı pür-şerâr

10

Mâh-ı felek firâk ile zerd ü nizâr olup
Olsun hezâr ĥasret ile mihri bî-ķarâr

11

Ol serv-i sidre-ķâmete śad-iştiyâķ ile
Ser-geşte-ĥâl cûy-ı çemen lâle dâġdâr

12

LaǾlin meger ki ġonca añup oldı baġrı ħûn
Her bir şükûfe ħançer-i mâtemle dil-figâr

13

Ķılsun benefşe-ser-be-zemîn şîven eylesün
Sünbül-veş olsun ol da perîşân-ı rûzgâr

14

Pîrâhenini pârelesün ġoncalar olup
Bâd-ı elemle gülleriñ evrâķı târumâr

15

Merŝiyye-ħânı oldı meger şimdi derd ile
Her gülbün üzre nâlede śad-Ǿandelîb-i zâr

16

Pür-yâre itdi lâleleri tîr-i mâtemi
Śad-pâre ķıldı gülleri şemşîr-i mâtemi

17

III
Ey luŧfı yoķ mürüvveti yoķ çarħ-ı ser-nigûn
Âl-i resûli miĥnet ile eyleyen zebûn

18

Ķıydıñ o şâha nice ihânetler eylediñ
Dâmânıñ oldı Ǿâķıbetü'l-emr ġarķ-ı ħûn

19

Bir ķaŧre śuya teşne idüp eylediñ dirîġ
Cevr ü cefâlar itdiñ aña ey sipihr-i dûn

20

Ħavf itmediñ mi ħışm-ı Ħudâ'dan Ǿaceb o dem
Ey cevr-pîşe dehr-i denî devr-i bâz-gûn

21

Devriñ tamâm olmaġa yaķlaşdı var ise
Kârıñ müdâm olmadadır mekr ile füsûn

22

Śaĥrâ-yı maĥşere gele ħûn-pâş u ser-be-kef
Meydân-ı ĥaşrı eyleye ol dem ki âl-gûn
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23

Âyâ olur mı sende o demde mecâl-i nuŧķ
Ey âl-i Muśŧafâ'ya ķıyan çarħ-ı bî-sükûn

24

Geçsün derûn-ı sîne-i çarħa ħadeng-i âh
Geysün hezâr-zâr iderek âsumân siyâh

25

IV
Ķalmaz bu cürm yanıña ey çarħ-ı pür-şitâb
Mesǿûl olunca rûz-ı cezâda nedir cevâb

26

Ħavf itmediñ mi Ĥaķ'dan idüp böyle cürǿeti
Faħr-i cihândan eylemediñ ŧutalım ĥicâb

27

Cism-i laŧîfin eylediñ âġişte ħûn ile
Ķıydıñ o nâzenîne idüp cevr-i bî-ĥisâb

28

Ħalķ-ı cihân bu vâķıǾadan dil-figâr olup
Girsün siyâha mâtem idüp aġlasun seĥâb

29

Mâtem zamânı geldi geyüp kisve-i siyâh
Dök eşk-i âl-gûnıñı gel ey dil-i ħarâb

30

Şîven zamânı geldi yanup yaķılup müdâm
Sür ħâke rûy-ı zerdiñi mânend-i âfitâb

31

Eyle śadâ-yı nâleñi peyveste-i felek
Teǿŝîr-i sûz-ı âh ile ķıl sînesin kebâb

32

Kimdir bu demde sînesi çâk olmayan göñül
Kimdir bu demde menzili ħâk olmayan göñül

33

V
Gel ey Nažîm-i zâr yeter eyle mâtemi
Ħâkister itdiñ âteş-i nažmıñla Ǿâlemi

34

Gel ey Nažîm-i zâr yeter sûziş-i derûn
Yaķdın şerâr-ı âh ile nüh-ŧâķ-ı ŧâremi

35

Gel ey Nažîm-i zâr yeter âh-ı girye-ħîz
Ġarķ itdiñ eşk-i germ ile mâh-ı muĥarremi

36

Gel ey Nažîm-i zâr yeter eylediñ fiġân
Terk eyle sen de nâle vü âh-ı dem-â-demi

37

Gel ey Nažîm-i zâr yeter śunma fâriġ ol
Ser-mest-i câm-ı mâteme bu kâse-i ġamı
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38

Gel ey Nažîm-i zâr yeter eylediñ yeter
Fevvâre-sâz-ı ķaśr-ı Ǿazâ çeşm-i pür-ġamı

39

Gel ey Nažîm-i zâr yeter nâle vü enîn
Bezm-i fenâda eyle biraz sen de ħurremi

40

Demdir şarâb-ı nažm ile medhûş ol ey ķalem
Oldı tamâm merŝiyye ħâmûş ol ey ķalem

9 Terkîb-i Bend Ĥasb-i Ĥâl-i Ħod194
(T: 176b, H: 118a, R: 166a, A: 67b)
(MefǾûlü MefâǾilün FeǾûlün)

1

2

Ey Ǿâlim-i sırr ve'l-ĥafiyyât
Vey vâķıf-ı ĥâl-i râz-ı mermûz

3

Ey nâfe-güşâ-yı ŧurre-i şeb
Vey nûr-fezâ-yı cebhe-i rûz

4

Ey nâvek-i cân-sitân-ı Ǿaşķı
Çün tîr-i ķażâ iden ciger-dûz

5

Ey ĥüsnini eyleyen bütânıñ
Deyr-i dile şemǾ-i meclis-efrûz

6

Ey Ǿuķde-güşâ-yı ŧâliǾ-i nâz
Bulmaz mı niyâz baħt-ı fîrûz

7

Ey ĥâźıķ-ı dil-figâr-ı ĥasret
Ŧâķat-dih-i cân-ı fürķat-endûz

8

Rencûr-ı maĥabbet oldı göñlüm
Rencîde-i fürķat oldı göñlüm

9

10

194

I
Ey câna olan maĥabbet-âmûz
ǾAşķ âteşin eyleyen ciger-sûz

II
Yaķdı dili itdi câna teǿŝîr
ǾAşķ âteşi âh olup Ǿalev-gîr
Olmazdı göñül bu deñli şeydâ
ǾAşķ urmasa pây-ı Ǿaķla zencîr

Başlık, H nüshasından alınmıştır.
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11

Şerĥ olmaya Ǿaşķı bâġ-ı dehriñ
Her sebzesi olsa kilk-i taĥrîr

12

Keyfiyyet-i ĥâl-i Ǿaşķ-ı pâke
Śûret viremez zebân-ı taķrîr

13

Levĥ-i serime ĥurûf-ı Ǿaşķı
Naķş itmiş ezel debîr-i taķdîr

14

Âvâze-i śayd-ı Ǿaşķıñ itmiş
Gerdûnda ġazâl-i mihri naħcîr

15

Dil uydı imâm-ı Ǿaşķa itdi
Cân gûşını pür-śadâ-yı tekbîr

16

ǾAşķ oldı nedîm-i ġam-güsârım
Hep Ǿaşķ ile geçti rûzgârım

17

III
Ben neyyir-i âsumân-ı Ǿaşķım
Perverde-i ħânedân-ı Ǿaşķım

18

Olsam nola mâh-veş dil-figâr
Ben levĥa-i imtiĥân-ı Ǿaşķım

19

Dem-beste çü sûsenim velîkin
Ez-ser-tâ-pâ zebân-ı Ǿaşķım

20

Ben ĥarf-i śaĥîfe-i cünûnum
Şâyeste-i gûş-ı cân-ı Ǿaşķım

21

Ser-ķâfile-i diyâr-ı derdim
Ser-ħalķa-i kârvân-ı Ǿaşķım

22

Bir şûħuñ olup esîr-i zülfi
Berhem-zen-i ħânumân-ı Ǿaşķım

23

Nüh cürǾa-i câm-ı ĥasretiyle
Mestâne-i ser-girân-ı Ǿaşķım

24

Ser-mest-i müdâm-ı ĥasretim ben
Dürdî-keş-i câm-ı ĥasretim ben

25

IV
İtmekde niŝâr eşk-i gülgûn
Giryân giryân bu çeşm-i pür-ħûn
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26

Olmaķda terâne-senc-i hicrân
Nâlân nâlân bu cân-ı maĥzûn

27

Ķan aġlamadır hemîşe kârım
Ĥâlim ġam-ı Ǿaşķ ile diger-gûn

28

Kâr itdi dile belâ-yı ĥasret
Günden güne derdim oldı efzûn

29

Bir leylî-i ĥüsnüñ oldum eyvâh
Zencîr-i maĥabbetinde mecnûn

30

Bir çeşm-i siyâh mest-i naħvet
İtdi beni bir nigehle meftûn

31

Ey ŧurresi ħâb-gâh-ı fitne
Vey ġamzesi sâĥir-i pür-efsûn

32

Yaķdı beni âteş-i firâķıñ
Çâķ cânıma geçdi iştiyâķıñ

33

V
Çeşmim lebrîz-i eşk-i ĥasret
Cismim pür-dâġ-ı derd-i fürķat

34

Gelmez mi bu ġurbet ilde senden
Ben ħasteñe bir peyâm-ı śıĥĥat

35

Bir şemme vefâña degmediñ mi
Ey ġonca-i gülbün-i melâĥat

36

Ben bî-kese çoķ mı bir selâmet
Ķurbâñıñ olam ķanı mürüvvet

37

Cânâ bu mıdır benimle Ǿahdiñ
İnśâf eyle nedir bu vaĥşet

38

Yaķdı beni tâb u sûz-ı dûrî
Ey neyyir-i âsumân-ı naħvet

39

Tâ key ola câme-i śabûrî
Śad-pâre-i ħâr-zâr-ı ĥayret

40

Ĥâlim ġam-ı Ǿaşķ ile müşevveş
Külħan külħan dilimde âteş
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41

VI
Ĥasret-keş olup o ebruvâna
Döndi yine ķâmetim kemâna

42

Gözyaşı döküldi ķaǾr-ı ħâke
Feryâdım irişdi âsumâna

43

ǾArż itmek olur mı saña çün şemǾ
Sûz-ı dil-i zârı yana yana

44

Kâr itdi dile ħadeng-i fürķat
Tîr-i ġam-ı Ǿaşķ geçdi câna

45

Dil murġı şikâr-ı ĥasretiñdir
Ey zülf ile ħâli dâm u dâne

46

Olsun meh-i ŧalǾatıñ nümâyân
Ey zülfine âfitâb şâne

47

ǾArż eyle kemân ebruvânıñ
Ey tîrine cân u dil nişâne

48

Sensiz tenhâ ġarîb ķaldım
Bîmârım ü bî-ŧabîb ķaldım

49

VII
Göster yine ĥüsn-i bî-miŝâliñ
ǾArż eyle cemâl-i bâ-kemâliñ

50

Bir kerre tecellî-i cemâl it
RefǾ eyle niķâb-ı rûy-ı âliñ

51

Kâşâne-i ķalbim eyle rûşen
Śal pertev-i neyyir-i cemâliñ

52

Maĥv eylemesün sirişk-i ĥasret
Levĥ-i dile naķş olan ĥayâliñ

53

Feryâd ki dâġ-ı fürķat oldı
Âyîne-i dilde Ǿaks-i ħâliñ

54

Besdir yaķa tâb u sûz-ı hicrân
Śun kâse-i şerbet-i viśâliñ

55

Ķurbân-ı Ǿîd-i viśâliñ olsun
Bîçâre Nažîm-i ħaste-ĥâliñ
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56

Śabr eyleyemez göñül firâķa
ǾÂşıķ doyamaz bu iştiyâķa

10 (T: 178a, H: 119b, R: 167b, A: 77b)
(MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün)

1

I
Ķanı o dem ki nişîmen-ŧırâz-ı śoĥbet idim
O mest-i nâz ile mey-nûş-ı bezm-i Ǿişret idim

2

Ķanı o dem ki idüp yâri śubĥa dek der-ber
Miŝâl-i hâle hem-âġûş-ı mâh-ŧalǾat idim

3

Ķanı o dem ki ser-i kûy-ı yâr idi vaŧanım
Hezâr şevķ ile gülçîn-i bâġ-ı vuślat idim

4

Ķanı o dem ki olup ġırre mest-i bâde-i nâz
Ħumâr-ı dürdî-i câm-ı niyâza ĥasret idim

5

Ķanı o dem ki Cem-i meclis-i maĥabbet olup
Şarâb-ı Ǿaşķ ile pür-źevķ ü şevķ ü ĥâlet idim

6

Ķanı o dem ki ruħ-ı yâre eyledikçe nigâh
Ser-â-ser âyîne-veş çeşm-dûz-ı ĥayret idim

7

Ķanı o dem ki śafâdan miŝâl-i pervâne
O şemǾ-i bezm-i leŧâfetle germ-ülfet idim

8

Fiġân ki şimdi olup hecr ile perîşân-ĥâl
Gözümde ķaldı o demler miŝâl-i ħâb u ħayâl

9

II
Görürdi dîde-i dil cilve-i ķadd-i yâri
O serviñ olmuş idim cân ile hevâ-dârı

10

Kemend-i zülfine dil baġlamışdım ol şûħun
Şikenc-i kâkülünüñ cân idi giriftârı

11

Nigâhı siĥr ile itmişdi śabrımı ġâret
ǾIķâl-i Ǿaķlım idi çîn-i zülf-i mekkârı

12

Ħayâl-i ĥüsni cilâ-baħş-i çeşm-i cânım idi
Anıñla egler idim sînede dil-i zârı

13

Musaħħar itmiş idi naǾl ile olup âteş
Dil-i żaǾîfimi ebrûsı ile ruħsârı
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14

Meźâķ-ı Ǿaşķımı telħ itmemişdi sâķî-i hecr
Viśal-i dilber idi bezmimiñ ķadeĥ-kârı

15

ǾAzîz-i taħt-geh-i mıśr-ı vuślat olmuş idim
Tamâm o Yûsuf-ı ĥüsnüñ olup ħarîdârı

16

Revâ mı şimdi olam künc-gîr-i mehcûrı
Ķarar-gâh-ı dil ü cân ola çeh-i dûrı

17

III
Fiġân u ĥayf ki dûrum viśâl-i cânândan
Dirîġ u derd ki źerdim belâ-yı hicrândan

18

Kenâr-ı çeşmimi demdir ki eşk-i şuǾle-feşân
İde nümûne dem-â-dem tenûr u ŧûfândan

19

İdüp o Yûsuf-ı ĥüsnüñ ġamında YaǾķûb'ı
Nişân virir dil ü cân şimdi beyt-i aĥzândan

20

ǾAceb mi fürķati itse cihânı tîre vü târ
Ġubâr-ı kûyı olup dûr dîde-i cândan

21

Bilürse Ǿilletimi nabż-gîr-i derdim olup
Mesîĥ el çeke ħavfım budur ki dermândan

22

Dem-â-dem âteş-i ĥasret ile eşk-i ter yerine
Şerâre cûş ider oldı dü-çeşm-i giryândan

23

Ķabâ-yı gül gibi çâk itdi ħâr-zâr-ı firâķ
Henûz yoķdur eŝer bende ceyb ü dâmândan

24

O şûħı görmeyeli ħâŧır oldı rencîde
Cünûn-ı Ǿaşķ ile oldum bahâra nâ-dîde

25

IV
Bu yolda hem-demim ancaķ dü-çeşm-i pür-nem var
Görünce ĥâlime aġlar gözüm gibi nem var

26

Reh-i firâķda ķaldım yine tek ü tenhâ
Ne bir enîs-i muvâfıķ ne yâr-i hem-dem var

27

Diyâr-ı Ǿaşķda düşdüm ġarîb ü âvâre
Ne ketm-i râzda ŧâķat ne keşfe maĥrem var

28

Kemîne cürǾası eyler derûn-ı Ǿâşıķı ħûn
Şarâb-ı Ǿaşķ ile dem-vâr egerçi Ǿâlem-vâr
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29

Şarâb-ı Ǿaşķıñ olur keyfi terk-i cân itmek
Egerçi biñ yaşar ol meyden içse âdem-vâr

30

O meyden içmiş idim ben de germ olup şimdi
Ħumâr-ı ĥasret imiş nâmı dilde bir ġam var

31

Viśâl-i yârdan efsûs u ĥayf dûr olalı
Serinde cân u diliñ gûne gûne mâtem var

32

Belâ-yı fürķate yâ Rab nihâyet olmaz mı
Bu iştiyâķa daħi ĥadd ü ġâyet olmaz mı

33

V
Gözüm firâķ ile pür-ħûn serimde dâġ-ı cünûn
Hevâ-yı leylî-i zülfiyle cân u dil mecnûn

34

Derûnum âteş-i Ǿaşķ ile külħan-ı ĥasret
Dil ıżŧırâb ile meksûr u ħâŧırım maĥzûn

35

Tenimde nâr-ı maĥabbet kebâb ider cigerim
Hücûm-ı Ǿaşķ ile ĥâlim ħarâb baġrım ħûn

36

Dirîġ oldı ħarâb ol şehen-şeh-i ĥüsniñ
Sipâh-ı Ǿaşķına iķlîm iken derûn u bîrûn

37

Remîde itdi ħayâl-i hümâ-yı kâkülini
Firâz-ı lâne-i çeşmimden âh-ı berķ-ı derûn

38

Dile ħayâl-i zeneħdânı çâh-ı Bâbil idi
İderdi Ǿaķlıma her bir nigehde śad-efsûn

39

Nažîm-i zâr gibi göñlüm ol perî-rûya
Hezâr cân ile olmuşdı Ǿâşıķ-ı meftûn

40

Fiġân ki sürme-i hecr itdi dem-beste
Firâķ-ı yâr ile oldum ölümli bir ħaste

11 (T: 179b, H: 120b, R: 169a, A: 168b)
(MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün)

1

2

I
Gitdi o dem ki dil saña nežžâre-gâh idi
Mirǿât-ı ħâŧırım gibi vakf-ı nigâh idi
Gitdi o dem ki kûyıña itdikçe fikr-i Ǿazm
Şevķ-i ħayâl-i ĥüsn baña zâd-ı râh idi
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3

Gitdi o dem ki tîġ-ı müjeñ eyledikçe çâk
Her zaħm-ı ten dehânın açup Ǿöźr-ħâh idi

4

Gitdi o dem ki eşk-i dü-çeşm-i dem-â-demim
İŝbât-ı derd-i Ǿaşķıma iki güvâh idi

5

Gitdi o dem ki Ǿaks-i cebîniñle Ǿârıżıñ
Burc-ı sipihr-i sînede ħurşîd ü mâh idi

6

Ķan aġlarım firâķıñ ile şimdi ey perî
Ey kâş görmeyeydi gözüm böyle demleri

7

II
Ey dil helâk-i ġamze-i fettânıñ olduġum
Vey sîne-çâk-ı ħançer-i müjgânıñ olduġum

8

Virdiñ ġubâr-ı ħaŧŧ-ı lebiñle baña cünûn
Ķıldıñ rübûde Ǿaķlımı ĥayrânıñ olduġum

9

Kesme nigâh-ı luŧfını Ǿuşşâķ-ı zârdan
Raĥm eyle mübtelâlara ķurbânıñ olduġum

10

Dâmen-keş olma dest-i ümîdimden al elim
Ey pây-mâl-i serv-i ħırâmânıñ olduġum

11

Maĥrûm-ı źevķ-i vuślatıñ olmaķ revâ mıdır
Ey künc-gîr-i kûşe-i hicrânıñ olduġum

12

Ben dil-helâk-i nâvek-i müjgânıñım seniñ
Rûz-ı cezâda dest-be-dâmânıñım seniñ

13

III
Sînemde zaħm-ı tîġ-ı nigâhıñ dikilmedi
Senden henûz bu dil-i şeydâ kesilmedi

14

Sen bâri sil sirişkimi ey âstîn-i ġam
Dâmân-ı merĥametle o bî-raĥm silmedi

15

Ey ħûn-ı dil pür it ķadeĥ-i dâġ-ı sînemi
LaǾlîn piyâle-i leb-i dilber çekilmedi

16

Bir kerre dest-yârî-i bâd-ı viśâl eyle
Rûy-ı murâdıma der-i maķśûd açılmadı

17

Dest-i ümîdim olmadı feryâd-ı mîve-çîn
Beñzer bir bâġa naħl-ı murâdım dikilmedi
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18

19

Gülçîn-i vuślat olmadı cân bir nefes daħi
Naħl-i viśâle bulmadı dil dest-res daħi
IV
Ey mest-i nâz râz-ı dile maĥrem olmadıñ
Bir laĥža derd-mendiñ ile hem-dem olmadıñ

20

Mecrûĥ-ı tîġ-ı derd-i firâķ eylediñ beni
Tedbîr-sâz-ı zaħm-ı dil-i pür-ġam olmadıñ

21

Ey çeşm-i ter ziyâde ola dem-be-dem demiñ
Bir dem mi var ki ĥasret ile pür-nem olmadıñ

22

Derd ile hâle-veş o mehiñ ey ķad-i dü-tâ
Tâ śubh şeb mi var ki ħam-ender-ħam olmadıñ

23

Nâ-şâd-ı Ǿaşķsın bilürüm ey dil-i ĥazîn
Ol nâzenîne meyl ideli ħurrem olmadıñ

24

Ol mest-i nâza itmedi teǿŝîr âh-ı dil
Gûyâ maĥabbet itdügidir hep günâh-ı dil

25

V
Gelmez mi ġurbet ilde baña bir selâm-ı dost
Olmaz mı zîb-i gûş-ı ümîdim peyâm-ı dost

26

Ey bâd-ı śubĥ sür yüziñi ħâk-i pâyine
İtdikçe cilve ķâmet-i ŧûbâ ķıyâm-ı dost

27

Bir şemme yâd idiñ meded ey maĥremân-ı râz
Gelsün meşâm-ı śıĥĥatime bûy-ı nâm-ı dost

28

Mecnûn-ı nev-bahâr-ı firâķım yetişdiriñ
Dârü'ş-şifâ-yı cân u dilimdir maķâm-ı dost

29

Bir pâdişâh-ı ĥüsne ķul oldum Nažîm-veş
Ķayd oldı levĥ-i Ǿaşķına nâmım ġulâm-ı dost

30

Bend-i kemend-i ĥasretine besteyim henûz
Düşdüm firâş-ı fürķatine ħasteyim henûz

12 (T: 180a, H: 121b, R: 169b, A: 69b)
(MüfteǾilün MüfteǾilün FâǾilün)

1

I
Ey gül-i levlâk u leǾamrük-ĥarîm
Mâdiĥi Ĥaķ midĥati nažm-ı kerîm
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2

Ħatm-i rusül ħâtime-i enbiyâ
Fâtiĥa-i muśĥaf-ı dîn-i ķavîm

3

Cilve-gehi kürsî-i Ǿarş-ı mecîd
Bezmine ervâĥ-ı muķaddes nedîm

4

Şibh ü nažîrinde Ħudâ eylemiş
Rûz-ı ezel mâder-i dehri Ǿaķîm

5

Hâdî-i dîn bedreķa-i ins ü cân
Pîş-rev-i câdde-i müstaķîm

6

Ħalķa-be-gûş-ı deri ĥûr-ı cinân
Kûyı İrem ravżası dârü'n-naǾîm

7

Cânımı ķurbân ideyim ol şehiñ
Yoluna maķbûle geçerse Nažîm

Bismillâhirraĥmânirrâĥîm

8

II
Ey ĥarem-i ravżası reşk-i bihişt
Ħâk-i reh-i dergehi Ǿanber-sirişt

9

Mâĥî-i Ǿiśyân u şefîǾ-i Ǿuśât
Ĥâmî-i dîn ŧayy-kön-i ŧûmâr-ı zişt

10

Ħâce-i ħırmen-geh-i toħm-ı Ǿaŧâ
Luŧf u kerem sünbüle vü cûd-ı kişt

11

Eylemiş aĥbâbına aǾdâsına
Cenneti Ĥaķ dûzaħ ile ser-nüvişt

12

Śîŧ-i žuhûr ile olup lerze-nâk
Yerlere geçdi nice deyr ü künişt

13

Dest-i ķażâ sînesine ħaśmınıñ
Merg-i sitemle ura peykân u ħışt

14

ǾAzm idelim kûyına rû-mâl içün
Bister ü bâlîn yetişür ħâk ü ħışt

Bismillâĥirraĥmânirrâĥîm

15

III
Ey sebeb-i ħilķat-i her dü-cihân
BâǾiŝ-i îcâd-ı zemîn ü zamân
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16

Mihr-i cihân-tâb-ı sipihr-i ezel
Mâh-ı żiyâ-baħş-ı ebed-âsumân

17

Server-i sâlâr-ı sipâh-ı rusül
Ķâfile-i ümmete ser-kârvân

18

Sürme-i mâ-zâġ ile virmiş cilâ
Nergis-i raǾnâlarına müsteǾân

19

Źât-ı kirâmı güherin eylemiş
ŚunǾ-ı ezel mâ-ĥaśal-ı baĥr ü kân

20

Ħâr u źelîl itdi beni yâ nebî
Nefs-i žalûmumdan amân el-amân

21

Ħıdmet-i naǾtıñda olup cân ile
Rûz u şeb oldı dile vird-i zebân

Bismillâĥirraĥmânirrâĥîm

22

IV
Ey Ǿalem-efrâz-ı ŧarîķ-i hüdâ
Fevc-ŧırâz-ı rusül ü enbiyâ

23

Şâh-ı rusül-ĥayl ü nübüvvet-penâh
Aĥmed-i muħtâr u ĥabîb-i Ħudâ

24

Ŧûŧî-i mirǿât-ı füyûżât-ı Ĥaķ
Bülbül-i gülşen-geh-i sümme denâ

25

Şâhid-i ħalvet-geh-i ķurb-ı İlâh
Maĥrem-i ħâś-ı ĥarem-i Kibriyâ

26

Sûre-i Nûn ve'l-ķalem ebrûları
ŦalǾat-i saǾd-aħteri bedr-i dücâ

27

Sûre-i ve'l-leyl o iki gîsûvân
Cebhesi ve'ş-şems ruħı ve'đ-đuĥâ

28

Reh-güźerim hep dem-i tîġ olsa da
Baña yeter dergehine reh-nümâ

Bismillâĥirraĥmânirrâĥîm

29

V
Ey dürr-i yek-dâne-i deryâ-yı cûd
Gevher-i Ǿirfân-ı künûz-ı şühûd
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30

Bâr-geh-ârâ-yı ĥarîm-i viśâl
Şâhid-i kâşâne-i ķurb-ı vedûd

31

Ümmete miĥrâb der-i ravżası
Ķıble-i ĥâcât ü maķâm-ı sücûd

32

Ķâfile-i şâh-reh-i Ǿaşķına
Seyl-i zebân-ı elemi Ǿayn-ı sûd

33

Zîr-i livâ-yı žafer-i rezmine
Nuśret ü tevfîķ-i İlâhî cünûd

34

Küşte-i şemşîr-i ķażâ cevheri
Cân u dil-ı ħaśm-ı Ǿanûd u ĥasûd

35

Kûyı ŧavâfında olup ħâk-i râh
Eyleyelim cân ile beźl-i vücûd

Bismillâĥirraĥmânirrâĥîm

36

VI
Ey meh-i saǾd-aħter-i şâm-ı viśâl
Mihr-i celî pertev-i śubĥ u cemâl

37

Faħr-i cihân mefħar-i dünyâ vü dîn
Śadr-ı dü-Ǿâlem şeh-i mülk-i kemâl

38

Naħl-i revân-ı ĥarem-i lem-yezel
Serv-i çemân-ı çemen-i lâ-yezâl

39

Künc-i vefâ ķulzüm-i luŧf-ı Ǿaŧâ
Kân-ı seħâ lücce-i cûd u nevâl

40

ŞemǾ-i cemâli şeb-i İsrâ-fürûz
Bezm-ŧırâz-ı ĥarem-i źü'l-celâl

41

Źât-ı kerem-kârına yoķdur henûz
Źât-ı İlâhî gibi şibh ü miŝâl

42

Nâle-künân bir gün olur mı diyem
Eyler iken ravżasına rûy-mâl

Bismillâĥirraĥmânirrâĥîm

43

VII
Ey dür-i ĥikmet reşeĥât-ı lebi
ǾAyn-ı füyûżât-ı Ħudâ ġabġabı
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44

Ŧâlib ü maŧlûb-ı cihân-âferîn
Ħalķ-ı cihânıñ ŧaleb ü maŧlabı

45

Ey iki Ǿâlem güneşi nûr-ı Ĥaķ
Vey felek-i mihr-i vefâ kevkebi

46

Yoluna ķurbân olanıñ cân ile
ǾÎd ile hep ķadr ola rûz u şebi

47

Gerdenine śal resen-i Ǿafvıñı
Tâ ki Nažîm'iñ geçe tâb-ı tebi

48

Şükr ki düşmez deheninden henûz
Menķabetiñ gerçi demir leblebi

49

Bende sezâ-vâr olıcaķ nesne yoķ
Nem var ise saña fedâ yâ nebî

Bismillâĥirraĥmânirrâĥîm
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LÜGAZLAR
1 (R: 353a)
(pergâr)
(FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün)
1
Nedir ol şaħś-ı lâġar u cerrâr
Bir ayaġ üstine ider reftâr
2

İkidir gerçi ayaġı ammâ
Bir ayaġında aġzı var ĥâlâ

3

Aķ ĥiśâr üzre cemǾ idüp leşker
Leşkere hep o sîm ü zer ħarcar

4

Ķaddini bükse miĥnet-i devrân
Bir ĥiśârı penâh ider ol ân

5

Bu lüġaz ey Nažîm raǾnâdır
Ĥaķ budur kim bilürse dânâdır

2 (R: 353a)
(FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün)
1
Nedir ol vefķ-ı müŝelleŝ üslûb
Bî-Ǿaded ħânesi var cümlesi ħûb
2

Çizdi bir vefķ-ı müŝelleŝ pergâr
Lîk her ħânesiniñ śâĥibi var

3

Şekli bir pîr-i żaǾîfe beñzer
Üstüħânı görinür ser-tâ-ser

4

Bir yere gelse iderler icrâ
ŚanǾatın biri birinden aǾlâ

5

Anı cânı gibi ehli śaķlar
Ele aldıķça gehî mızraķlar

6

ĶalǾa bârûsına beñzer dem-i ceng
Her biri ħaśma atar ŧûb u tüfeng

7

Gûş iden kimse bilür bu lüġazı
Boş bulunursa Nažîm'iñ boġazı

3 (R: 353b)
(kefş)
(FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün)
1
Nedir ol ejdehâ-yı merdüm-ħâr
Yidügin cümle ķayy ider tekrâr
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2

Aġzı vardır başı ayaġı yoķ
Giceler ķarnı aç gündüz ŧoķ

3

Bir degirmi ridâsı var el-ĥaķ
Dişleri var ridâsına mülĥaķ

4

Birisini aśarsa ol bî-dâd
Dişlerini ķırar anıñ üstâd

5

Nola mâh-ı nev olsa aña ķarîn
Dâǿimâ oldı yıldızı pervîn

6

Ne ķadar rind olur o câdû-fen
Gördügini geçirmede yaķadan

7

Ne ķadar olsa da ķavî-endâm
ǾÖmri olur Nažîm üç ayda tamâm

4 (R: 353b)
(mühr-i Süleymân)
(MefâǾîlün MefâǾîlün FeǾûlün)
1
Ne vefķ olur o kim şekl-i müseddes
Yedi ħâne śayar ammâ ki herkes
2

Egerçi śûretâ ber-vefķ-ı žâhir
Yedi gencîne üzre ĥükm-i nâžır

3

O genciñ her biri bir mâra mesken
Velî gerdenlerinde ŧavķ-ı âhen

4

Dutarken her biri bir pâd-zehri
Vücûdın eyler ifnâ zehr-i ķahrı

5

İçinde çâr-Ǿunśurdan üçi var
Yedi genciñ türâb ü âb ile nâr

6

Eger itse derûnından güźer bâd
Ola taħt-ı Süleymân gibi berbâd

7

O genciñ her biri gevher yataġı
Nažîmâ fetĥ idüp al şeb-çerâġı

5 (R: 353b)
(menâre)
(FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün)
1
Nedir ol serv gibi âzâde
Śûretâ ŧoġrı egri maǾnâda
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2

Balŧacı ketħudâsına beñzer
Gâh şâŧır olur belinde kemer

3

Gerçi dâǿim dilinde źikr-i Ħudâ
Yüzi aķdır velîk ķalbi ķara

4

Bir ayaġ üzre Ǿarż idüp hünerin
Ŧutamaz kimseler cihânda yerin

5

Zûr-ı bâzûsına anıñ taĥsîn
Bir ķolı var ķolında beş şâhîn

6

Ne dir ise o ħâce-i dânâ
İşiden dir Nažîm âmennâ

6 (R: 354a)
(Ǿaraķ-bâde)
(MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün)
1
Bir anadan iki ķardaş doġdı dünyâda
Ĥelâl-zâde birisi biri ĥarâm-zâde
2

İki birâderiñ ammâ budur cevâb-ı śaĥîĥ
Ĥarâm-zâdeye nisbet ĥelâl-zâde ķabîĥ

3

Nažîm baña suǿâl itseler anı bî-şek
Ĥelâl-zâdeden evvel ĥarâm-zâde gerek

7 (R: 354a)
(ħâme)
(MefâǾîlün MefâǾîlün FeǾûlün)
1
Nedir ol sîne-çâk u râst-ķâmet
Ki žâhir ķâmetinden istiķâmet
2

Dilinde dâǿimâ tefsîr ü Ķurǿân
Derûnında velî zünnâr pinhân

3

Olur her bir lisânıñ tercemânı
Serin ķaŧǾ itseler söyler zebânı

4

Açup ķara ħaberlerle dehânın
O dem bir mû gelüp baġlar zebânın

5

Geh aġlar geh güler mânende-i şemǾ
Gülerken dîdesinden aķıdır demǾ

6

Başı üzre yürür olduķça mâşî
Başı ayaġıdır ayaġı başı
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7

Nažîmâ bu lüġaz medĥe sezâdır
Anı yazup oķuyana śalâdır

8 (R: 354a)
(ķavs)
(FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
Ol nedir kim yüz vaķıyye ķudreti
Kendi gelmez yüz direm yinmez eti
2

Yimez içmez üstüħânı görinür
Başların açup vücûdın bürinür

3

İki başı iki aġzı var müdâm
İki aġzında birer dâne licâm

4

Pehlevân olmuş miyânında kemer
Pîr iken Rüstemlere bulur žafer

5

Bu lüġazdan tâ bulunca bir nişân
Çoķ çile çekdi Nažîm-i nâtüvân

9 (R: 354b)
(öreke)
(FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün)
1
On ķızı var bir ananıñ nedir ol ŧurfe lüġaz
Onu da olmadadır mâderine cândan eǾazz
2

Beşi bir raħşa binüp itmededir seyr ü sefer
Beşi gâhîce licâmın uzadup gâh çeker

3

On ķızıñ işleri bir her birisi âmâde
Śaçaķ altında beşi lîk beşi śaĥrâda

4

Onu da kârına meşġûl iken olsa bârân
Bu ne sırdır ider herkesi lâ-büd ĥayrân

5

Śaçaķ altında beşi ıślanur anıñ ĥâlâ
Beşi ıślanmaz olurken yeri deşt ü śaĥrâ

6

Śaçını anasınıñ yolar üşüp on duħter
Ne ķadar yolsalar ammâ yine ol demde biter

7

Bu lüġaz ĥaķ bu ki bir ķalǾa gibi oldı metîn
Anı fetĥ eyleyen iħvâna Nažîmâ taĥsîn
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10 (R: 354b)
(mükĥüle)
(FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün)
1
Nedir ol hindû-yı żaǾîf-endâm
Âlet-i ĥarbesi ķılıfda müdâm
2

Görmemiş yoķ cihânda âletini
Bilmemiş yoķ henûz leźźetini

3

Hindîdir kendi Ǿavreti ammâ
Hem ǾArab hem ǾAcem dimiş ĥükemâ

4

Kendi Ǿüryân gezer anıñ ekŝer
ǾAvreti geydügi zer ü zîver

5

Nîze alsa ele ider her gâh
Gözine Ǿâlemiñ cihânı siyâh

6

Kim iderse aña nažar el-ĥaķ
Ola nûr-ı siyâha müstaġraķ

7

Her kişide bulunması ĥâlâ
Farż-ı Ǿayn oldı Nažîm ammâ

8

Olmuş iken bu mertebe merġûb
İkisi de anıñ olur maślûb

11 (R: 354b)
(MefâǾîlün MefâǾîlün FeǾûlün)
1
Nedir ol efǾî-i pür-şûr u teşvîr
Miyân-ı gerdeninde bend-i zencîr
2

Nažarda gerçi efǾîdir liķâsı
Olur bir ejderiñ ammâ ġıdâsı

3

Anı bir aç arıķ şaħś-ı müsellem
Alur ol ejder aġzından dem-â-dem

4

Görinür śûret-i žâhirde sâkin
Dili birdir iki yüzlü velâkin

5

Çıķınca ħânesinden ŧaşra ey dil
Olur bî-câm u mey sermest-i ķanzil

6

Gehî âb-ı revâna nâv-dândır
Gehî belden çıķar âb-ı revândır
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7

Nažîmâ söylenür dillerde nâmı
Yalıñ yüzlü deli ķanlu ĥarâmî

12 (R: 355a)
(sâǾat)
(MefâǾîlün MefâǾîlün FeǾûlün)
1
Nedir ol sîm-ten maĥbûb-ı maślûb
Yine maślûb iken reftâr ider ħûb
2

Zer ü sîm ile pür-zîver şeb ü rûz
Ser-â-ser câmesi zer-beft ü zer-dûz

3

Ya bir gencînedir olmuş bedîdâr
Muŧavvaķ sînesinde bir siyeh mâr

4

Dili yoķ aġzı var ammâ ki her gâh
Hemân söyler yürür şâm u seĥergâh

5

Dönüp bir ħaste-ĥâl-i bî-ķarâra
Götinde cânı cismi pâre pâre

6

Ne ĥâletdir bu kim bulmaz selâmet
Götin parmaķlamazlarsa o sâǾat

7

Nažîmâ bu lüġaz bir ter güzeldir
Anı ķoynuñda śaķlarsañ mahaldir
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MESNEVÎLER
1 (T: 1b, H: 1b, R: 1b, A: 1b)
(MüfteǾilün MüfteǾilün FâǾilün)
1
Mâǿide-i süfre-i luŧf-ı aĥad
Gevher-i gencîne-i feyż-i śamed
2

Sünbül-i sîrâb-ı riyâż-ı ezel
Zülf-i nigâr-ı çemen-i lem-yezel

3

Vesme-i ebrû-yı Ǿarûsân-ı ķuds
Sürme-keş-i çeşm-i ġazâlân-ı ķuds

4

Râyet-i zîbende-i ceyş-i ķıdem
Tûġ-ı serâ-perde-i deşt-i ĥikem

5

Naħl-i bülend-i çemenistân-ı ġayb
Serv-i ser-efrâz-ı ħıyâbân-ı ġayb

6

Levĥa-ŧırâzende-i Nažm-ı Kerîm
Heyǿet-i ŧuġrâ-yı berât-ı ķadîm

7

Tîġ-ı siyeh-tâb-ı śaf-ârâ-yı dîn
Rümĥ-ı siyeh-perçem-i dîn-i mübîn

8

Nâfe-i âhû-yı çemen-zâr-ı vaĥy
Mükĥüle-i dîde-i ebkâr-ı vaĥy

9

Mevce-i müşgîn-i yem-i lâ-yezâl
Mâhî-i deryâ-yı muhîŧ-i kemâl

10

Cedvel-i enhâr-ı füyûżât-ı Ĥaķ
Cevher-i âyîne-i âyât-ı Ĥaķ

11

Vefķ-ŧırâz-ı per-i Rûĥu'l-emîn
Bâzû-yı tevfîķ-i Ḫudâ-yı muǾîn

12

Şâh-per-i ŧâǿir-i evc-i ezel
Râh-ber-i cümle-i fevc-i ezel

13

MaŧlaǾ-ı âyât-ı kelâm-ı Ħudâ
MıśraǾ-ı târîħ-i der-i Kibriyâ

14

Sünbüle-i kişt-i feżâ-yı yaķîn
Ħûşe-i ħırmen-geh-i dîn-i mübîn

15

Zîb-dih-i şemse-i eyvân-ı Ǿarş
Zîver-i tesbîĥ-i sürûşân-ı Ǿarş
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16

Sübĥa-i lûlû-yı rumûz-ı elest
Rişte-keş-i dürr-i künûz-ı elest

17

Kufl-güşâ-yı der-i śıdķ u sedâd
Śûret-i miftâĥ-ı ŧılısm-ı murâd

18

Sünbül-i destâr-ı sipâs-ı Ħudâ
Zülfe-i ŧuġrâ-yı berât-ı Hüdâ

19

Śûret-i imżâ-yı berâhîn-i dîn
Ħâtime-i ĥuccet-i Ǿilmü'l-yaķîn

20

Râbıŧa-i dîn-i resûl-i enâm
Vâsıŧa-i sâlik-i dâru's-selâm

21

ŞuǾle-i ķandîl-i çerâġân-ı Ǿarş
ŞemǾ-i fürûzân-ı şebistân-ı Ǿarş

22

MaŧlaǾ-ı fihrist-i kitâb-ı kerîm
MıśraǾ-ı pâkîze-i nažm-ı ķadîm

23

Mâh-ı siyeh-çerde-i burc-ı ezel
Mihr-giyâh-ı çemen-i lem-yezel

24

Ebrû-yı garrâ-yı Ǿarûs-ı kemâl
Burc-ı sipihr-i ezel üzre hilâl

25

Perde-rübâyende-i bâb-ı murâd
ǾUķde-güşâyende-i kâr-ı Ǿibâd

26

ŞemǾ-i fürûzende-i râh-ı hüdâ
Nûr-ı siyâh-ı ĥarem-i Kibriyâ

27

Şâh-reh-i vaĥdet-i Rabb-i Raĥîm
Ĥaķķ'a gider câdde-i müstaķîm

28

Ebr-i bahârî-i riyâż-ı ķıdem
Noķŧalar aña ķaŧarât-ı ĥikem

29

ŞemǾ-i şeb-ârâ-yı ŧarab-gâh-ı nûr
Encümen-i vaĥdete śadr-ı śudûr

30

CâmiǾ-i vaĥdetde nevâ-senc-i râz
Ħuŧbe-i pâkîze-i minber-ŧırâz

31

Ŧâǿir-i taĥķîķa cenâĥ-ı necâĥ
Hüdhüd-i tevfîķ-i hümâyûn-cenâĥ
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32

ǾIķd-ı leǿâl-i kereme vâsıŧa
Silk-i dür-i maġfirete râbıŧâ

33

Besmeledir gevher-i genc-i hüdâ
Olmuş o gence yine hem ejdehâ

34

Besmeledir mihr-i cihân-tâb-ı râz
Nûr-dih-i mâh-ı sipihr-i niyâz

35

Besmeledir râh-ı Ħudâ'ya delîl
Nüsħa-i taǾvîź-i per-i Cebreǿîl

36

Besmeledir sâlike rûşen ŧarîķ
Râh-rev-i dergeh-i ĥaķķa refîķ

37

Besmeledir vird-i inâŝ u źükûr
Ĥırz-ı dil ü cân-ı sürûşân u ĥûr

38

Besmeledir sünbül-i bâġ-ı kemâl
Ķaŧreleri noķŧa-i şebnem-miŝâl

39

Besmeledir naħl-i riyâż-ı hüdâ
Şâħdır üstinde anıñ şekl-i bâ

40

Olmuş aña noķŧa miŝâl-i ŝemer
Seyr iden ol naħli olur mîve-ber

41

Nokŧa velî nüsĥa-i râz-ı dü-kevn
Safĥa-i esrâr-ı ŧırâz-ı dü-kevn

42

Noķŧa velî kâşif-i her müşkilât
Noķŧada mevcûd imiş kâǿinât

43

Noķŧa velî merdümek-i çeşm-i cân
Reşk-i süveydâ-yı dil-i ķudsiyân

44

Toħm-feşânende-i kişt-i ebed
Dâne-i ħırmen-geh-i feyż-i śamed

45

Ħâl-i ruħ-ı şâhid-i yektâ-yı dîn
Dâġ-ı dil-i düşmen-i dîn-i mübîn

46

Sîni anıñ erre-i cân-ı Ǿadû
Pençe-zen-i ceyb-i emân-ı Ǿadû

47

Meddi Ǿadû baġrına ser-tîz-i sîħ
Mîmi ser-i müşrik-i dîn üzre mîħ
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48

Dîde-i mîm u elif-i ism-i źât
Ĥalķa-i fevvâre-i âb-ı ĥayât

49

Olmuş ezel ol elif-i râst-ķad
Şâh-reh-i şehr-i celâl-i aĥad

50

Ķaldırup engüştini bî-iştibâh
Vaĥdet-i Ĥaķķ'a o elifdir güvâh

51

Heyǿet-i pâkîze-i ism-i celâl
Pençe-zen-i sîne-i ehl-i đalâl

52

Şâne-keş-i zülf-i Ǿarûsân-ı ġayb
Yâ müje-i Yûsuf-ı KenǾân-ı ġayb

53

Her elifi ħaśma sinân-ı sitem
Lâmları düşmene çengâl-i ġam

54

Śunmuş elif-lâmı daħi tâ ezel
Dâmene-i raĥmet-i Raĥmân'a el

55

Źikr-i Raĥîm'e o ki muǾtâd olur
Raĥmet-i Raĥmân ile dil-şâd olur

56

Şekl-i elif lâmına dirsem maĥal
Serv-i ebed zülf-i nigâr-ı ezel

57

Ol ki ide vird Raĥîm ismini
Bozmaya âsîb-i fenâ cismini

58

Raĥmet-i Raĥmân'ı iderseñ ŧaleb
İsm-i Raĥîm'i idegör zîb-i leb

59

Cân u dile ĥırz-ı emân eyleyüp
Ĥırz-ı emân-ı dil ü cân eyleyüp

60

Nažm idelim ĥamd-ı Ħudâ'yı Nažîm
Bismillâhirraĥmânirraĥîm

Der-Żımn-ı Maĥâmid-i Bârî Edâ-yı NaǾt-ı Ĥażret-i Peyġamberî195
61
Ĥamd-i Ħudâ-râ ki cihân âferîd
Kevn ü mekân kişt-i zi-śunǾeş bedîd
62

195

Vâĥid u Ferd u Aĥad u Lem-yezel
Kes ne-tüvân dâd be-mülkeş ħalel

Başlık, A nüshasından alınmıştır.
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63

Ĥâkim-i iķlîm-güşâ-yı vücûd
YaǾni Ħudâvend-i eķâlîm-i cûd

64

Ķâdir u Ķayyûm-ı cihân-âferîn
Pâdişeh-i Ǿâlem-i cân-âferîn

65

ŚâniǾ-i nüh-ŧâķ-ı zümürrüd-nigâr
Mâlik-i ins ü melek-i bî-şümâr

66

Sâtir ü śâĥib-kerem ü dest-gîr
Dâver-i baħşende-i pûziş-pezîr

67

Nâśır-ı manśûr-kön-i dûstân
Ķâhir-i maķhûr-kön-i düşmenân

68

Ħâliķ-ı ħurşîd ü meh ü müşterî
Ķâsım-ı rûzî-dih-i ins ü perî

69

Pâdişeh-i taħt-geh-i lâ-ilâh
Şâh-ı ezel-çetr ü ebed-bâr-gâh

70

Ķâđi-i ĥâcât-ı śabâĥ-ı nüşûr
Vâhib-i aǾmâl-i inâś u źükûr

71

Dâver-i dârende-i kevn ü mekân
Kâm-berârende-i ħalķ-ı cihân

72

Şuķķa-firâzende-i râyât-ı mihr
Küngüre-perdâz-ı ħıyâm-ı sipihr

73

Bezm-ŧırâzende-i ĥüsn-i cemâl
ŞemǾ-i fürûzende-i bezm-i kemâl

74

Feyż-resânende-i mihr-i münîr
Nûr-dih-i mâh-ı münevver-żamîr

75

Levĥa-nigârende-i arż u felek
Çihre-güşâyende-i ins ü melek

76

Vâĥid-i bî-çûn ü Ħudâvend-i ferd
MübdiǾ-i çarħ-ı felek-i lâceverd

77

Pâdişeh-i Ǿâlem-i Ǿarş-âsitân
MuħteriǾ-i ŧarĥ-ı zemîn ü zamân

78

Taħt-nişîn-i ĥarem-i lâ-yezâl
Ħâliķ-ı kevneyn şeh-i bî-zevâl

866 • Mustafa Sefa Çakır

79

Tâc-dih-i Ħusrev-i ħâver-serîr
Vesme-zen-i ebrû-yı mâh-ı münîr

80

Kâr-geh-ârâ-yı vücûd u Ǿadem
Bâr-geh-ârâ-yı ĥudûŝ u ķıdem

81

Nâmiye-baħşâ-yı bahârân-ı Ǿaşķ
Ġâliye-fersâ-yı gülistân-ı Ǿaşķ

82

Küngüre-ârâ-yı sipihr-i berîn
Bâdiye-pîrâ-yı basîŧ-i zemîn

83

Çetr-ber-efrâħte-i nüh-sipihr
MeşǾale-efrûħte-i mâh u mihr

84

Reng-dih-i rûy u bahâr u ħazân
Mâşıta-i peyker-i pîr ü cüvân

85

LaǾl-ŧırâzende-i tâc-ı mülûk
Ķıble-nümâyende-i ehl-i sülûk

86

Sürme-keş-i dîde-i kerrûbiyân
Şâne-zen-i ŧurra-i ĥûr-i cinân

87

Silsile-peyvend-i nižâm-ı felek
Kâm-dih-i cümle-i ins ü melek

88

Ħâliķ-ı nüh-vâlid ü çâr-ümmehât
Ķâdir-i bî-çûn-ı ĥayât u memât

89

Ĥâkim-i nüh-maĥkeme-i âsumân
Pâdişeh-i Ǿâdil-i kevn ü mekân

90

ǾÂlim ü Ǿallâm-ı nihân ü bedîd
Vâķıf-ı dânende-i güft ü şenîd

91

Nûr-dih-i śubĥ-ı münevver-liķâ
Câme-ŧırâz-ı şeb-i müşgîn-ķabâ

92

Çihre-fürûz-ı gül-i âteş-Ǿiźâr
Ĥavśala-sûz-ı dil ü cân-ı hezâr

93

Câźibe-baħş-ı ruħ-ı her meh-veşân
Tâb-resân-ı dil-i miĥnet-keşân

94

ŦuǾme-ħor-ı süfre-i cûdı Ħalîl
Dergeh-i luŧfında gedâ Cebreǿîl
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95

Cevher-i kül midĥat-ı źâtında lâl
Vaśf-ı śıfâtında ħıred bî-mecâl

96

Künhini idrâk idemez Ǿaķl-ı kül
Güm-şüdedir belki bu yolda rusül

97

Ķulzüm-i śunǾında śadef âfitâb
Ķudreti baĥrinde felek bir ĥabâb

98

Źerre-i ħurşîd-i cemâli güneş
Levĥ-i celâlinde felek noķŧa-veş

99

Hep anı tesbîĥ ider arż u felek
YaǾni odur ħâhiş-i ins ü melek

100

Ey olan üftâdesine dest-gîr
ǾUķde-güşâ-yı dil-i bernâ vü pîr

101

Vey dil-i âvâreye feryâd-res
Ĥâline raĥm itmez iken hîç kes

102

Ŧurra-i cânânı iden müşk-bûy
ǾÂşıķ-ı nâlânı ķılan zerd-rûy

103

Sünbül-i bâġa düşüren pîç ü tâb
Mevce-i enhâra viren ıżŧırâb

104

Mihri iden şemse-i eyvân-ı dehr
Mâhı ķılan şemǾ-i şebistân-ı dehr

105

Gösterüp âşüftelere rûy-ı Ǿafv
Ħaste-i Ǿisyânına dârû-yı Ǿafv

106

Bî-kes u nâkâmı iden ber-murâd
Rûy-ı niyâza der-i luŧfun güşâd

107

Bendelerin luŧfuna maġrûr iden
Devlet-i dâreyn ile mesrûr iden

108

Baķma siyeh-rûy ise de ey kerîm
ǾAfvıña güstâħ ķulundur Nažîm

109

Ķılma nažar cürmine ey źü'l-minen
Aña güneh saña Ǿafvdır düşen

110

Ķaldı reh-i maǾśiyet içre źelîl
Ola meger peyk-i hidâyet delîl
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111

Râh-rev-i Ǿâlem-i taĥķîķ ola
Râh-beri hüdhüd-i tevfîķ ola

112

Gel yine ey kilk-i terennüm-ŧırâz
Ey ney-i âteş-nefes-i bezm-i râz

113

Naġme-ŧırâzende-i râz-ı süħan
Muŧrib-i ķânûn-nüvâz-ı süħan

114

Bülbül-i ħoş-naġme-i bâġ-ı kemâl
Murġ-ı şeker-ħâre-i mıśr-ı maķâl

115

Durma gel ey ħâme-i dil-keş-śarîr
ǾÂleme śal tâze nevâ-yı nefîr

116

Eyle ser-âġâz terennüm-künân
NaǾt-ı şeh-i kevn ile ol ter zebân

117

Faħr-i cihân pîşrev-i enbiyâ
Râh-ber-i bâr-geh-i Kibriyâ

118

Pâdişeh-i tâc-ı nübüvvet be-ser
Ħüsrev-i Ǿâlî-güher-i tâc-ver

119

Taħt-firâzende-i peyġamberî
Çetr-ber-efrâşte-i serverî

120

Çâre-ger-i derd-i dil-i ħastegân
Sâye-ber-endâz-ı ser-i ümmetân

121

Ķâfile-sâlâr-ı ŧarîķ-i hüdâ
Aĥmed-i muħtâr-ı ĥabîb-i Ħudâ

122

Ħatm-i rusül ħüsrev-i evreng-i dîn
BâǾiŝ-i îcâd-ı zamân u zemîn

123

ǾArş-mekân dâver-i levlâk-câh
Şâh-ı rusül-ħayl ü nübüvvet-penâh

124

Gevher-i pâk-i śadef-i kâǿinât
Zîb-dih-i çâr-sû-yı şeş-cihât

125

BâǾiŝ-i ġufrân-ı ħaŧâ-pîşegân
Çâre-ger-i maġfiret-endîşegân

126

ŞâfiǾ-i yektâ-yı źünûb-ı Ǿibâd
Bedreķa-i Ǿâlem-i rüşd ü sedâd
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127

Melce-i ebrâr u penâh-ı rusül
Server-i serdâr-ı sipâh-ı rusül

128

Mihr-i cihân-tâb-ı sipihr-i kerem
Mâh-ı żiyâ-güster-i burc-ı ĥikem

129

Velvele-endâħte-i nüh-sipihr
Şuķķa-ŧırâz-ı Ǿalem-i mâh u mihr

130

Küngüre-efrâħte-i ķaśr-ı dîn
Ġulġule-endâz-ı zamân u zemîn

131

Ħân-ı kerem-güster-i ħalķ-ı cihân
Süfre-güşâ-yı niǾam-ı bî-kerân

132

Mertebe-baħşende-i arż u felek
ǾUkde-güşâyende-i ins ü melek

133

ŞemǾ-i fürûzende-i miĥrâb-ı râz
Ķıble-nümâyende-i ehl-i niyâz

134

Dâd-ger ü nâm-ver ü nâm-dâr
Pâdişeh-i Ǿâdil ü Ǿâlî-tebâr

135

Neyyir-i eflâk-ı nübüvvet-fürûz
LemǾa-i dîn bâriķa-i küfr-sûz

136

Şuķķa-firâz-ı Ǿalem-i burc-ı dîn
Fevc-ŧırâz-ı reh-i dîn-i mübîn

137

Dürr-i girân-mâye-i deryâ-yı cûd
Gevher-i źî-ķıymet-i genc-i vücûd

138

Faħr-i cihân mefħar-ı kevn ü mekân
Ħatm-i rusül ħâtem-i peyġamberân

139

Fâtiĥa-i muśĥaf-ı şerǾ-i mübîn
Hâdi-i dîn ħâtime-i mürselîn

140

Seyyid-i kevneyn imâm-ı sübül
Gevher-i tâc-ı ser-i ħayl-i rusül

141

Ħâce-i dânâ-yı ledünnî-sebaķ
Mažhar-ı envâr-ı tecellâ-yı Ĥaķ

142

Şâh-süvâr-ı reh-i śıdķ u śafâ
Śadr-nişîn-i ĥarem-i ıśŧıfâ
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143

Śâĥib-i miǾrâc şeh-i taħt u tâc
Ĥâźıķ-ı yektâ-yı şefâǾat-Ǿilâc

144

Pâdişeh-i dehr u felek-bâr-gâh
Ħüsrev-i kevneyn-i melâǿik-sipâh

145

Âyine-i ķudret ü manžûr-ı Ĥaķ
ŞaǾşaǾa-i nâśıye-i nûr-ı Ĥaķ

146

Melce-i her şâh u gedâ dergehi
Kehf-i emân-ı żuǾafâ dergehi

147

Ħayl-i melek Ǿaşk ile bî-hûşıdır
Rûĥü'l-emîn ġâşiye-ber-dûşıdır

148

Cevher-i kül bende-i ħâk-i deri
İns ü perî cân ile fermân-beri

149

Câddesi refref ü Ǿarş-ı berîn
Tûde-i râhı felek-i heftümîn

150

Ey sebeb-i ħilķat-i kevn ü mekân
Yolına ķurbân ola cân u cihân

151

Baķma benim cürmüme Ǿiśyânıma
ǾArż ideyim ĥâlimi sulŧânıma

152

Ben de Nažîmin gibi nâ-çârıñım
MaǾśiyet-âlûd-ı güneh-kârıñım

153

Eyle düşen her ne ise şânıña
Ķaldı işim luŧfuña iĥsânıña

154

Kâm-ı dilim sen de dirîġ eyleme
Luŧfuñı benden de dirîġ eyleme

155

Eyle şefâǾat baña ey şâh-ı dîn
Hem-rehim îmân ola rûz-ı pesîn

156

Rûĥ-ı pür-envârına her śubĥ u şâm
Ola taĥiyyât u śalât u selâm

Medîĥa-sencî-i Ebû-Bekri'ś-Śıddîķ Rađiye Anhu'r-Rab ve Hüve NiǾme'rRefîķ196
157
Gel yine ey ħâme-i merġûle-kâr
Ķıl naġam-ı menķabet-i çâr-yâr
196
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158

Hem-dem olup zemzeme-i bülbüle
Gülşen-i âfâķa düşer ġulġule

159

Midĥat-i Śıddîķ'ı edâ eyle gel
Ravża-i vaśfında nevâ eyle gel

160

Ĥażret-i Śıddîķ-ı śadâķat-serîr
YaǾni Ebû Bekr-i münevver-żamîr

161

ŞemǾ-i fürûzân-ı şebistân-ı śıdķ
Bedreķa-i bâdiye-pûyân-ı śıdķ

162

Mihr-i celî pertev-i burc-ı vefâ
Gevher-i gencîne-i śıdķ u śafâ

163

Baĥr-i Ǿaŧâ ķulzüm-i luŧf u kerem
Kân-ı seħâ maǾden-i cûd u niǾam

164

Mihr-i cihân-tâb-ı śabâĥ-ı saǾîd
Mâh-ı şeb-ârâ-yı sipihr-i ümîd

165

ǾÂrif-i rûşen-dil ü ferħunde-źât
Fâżıl-ı dânâ-yı ħuceste-śıfât

166

Seyyid-i kevneyne olup yâr-ı ġâr
Ķulluġın itdi o şehiñ iħtiyâr

Sitâyiş-gerî-i ǾÖmer İbnü'l-Ħaŧŧâb Rađiye ǾAnhu Rabbü'l-Vehhâb197
167
Biri de şâhen-şeh-i Ǿâlî-güher
Bâr-geh-ârâ-yı Ǿadâlet ǾÖmer

197

168

Bedreķa-i menzil-i śıdķ u sedâd
Ħâce-i ser-ķâfile-i Ǿadl u dâd

169

Ĥâkim-i seccâde-i şerǾ-i mübîn
Śafĥa-ŧırâzende-i aĥkâm-ı dîn

170

Ħâdim-i dergâh-ı ĥabîb-i Ħudâ
Maĥrem-i bezm-i ĥarem-i Muśŧafâ

171

Gevher-i genc-i hüner ü maǾrifet
Lüǿlüǿ-i şeh-vâr-ı yem-i maǾdelet

172

ǾAdl ile Ǿirfân ile meşhûr idi
Gün gibi ser-tâ-be-ķadem nûr idi
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173

Maĥrem idüp bezmine anı Resûl
Ħıdmetini cân ile ķıldı ķabûl

174

Biri daħi câmiǾ-i vaĥy-i Ǿalîm
Ĥażret-i ǾOsmân-ı şehîd ü ĥalîm

175

Fâżıl-ı deryâ-dil ü Ǿâlî-güher
Ħüsrev-i śâĥib-nažar u nâm-ver

176

Gevher-i gencîne-i ĥilm ü ĥayâ
Dürr-i girân-mâye-i baĥr-i śafâ

177

Server-i evreng-ŧırâz-ı kerem
Eşref-i âdem melekiyyü'ş-şiyem

178

ǾÂrif-i dânâ-yı kerâmet-mesîr
Ħusrev-i yektâ-yı velâyet-serîr

179

Luŧf ile olduķça tekellüm-niŝâr
İns ü melek olur idi şerm-sâr

180

Olsa nola ol şeh-i Ǿâlî-maķâm
Ħıdmet-i peyġamber ile şâd-kâm

Vaśf-ı Ĥażret-i Şîr-i Merdân Kerremallâhu Vechehu Rabbü'd-Deyyân198
181
Birisi dâmâd-ı şeh-i enbiyâ
Şîr-i Ħudâ yaǾni ǾAlî Murtażâ

198

182

Śâĥib-i gencîne-i Ǿirfân u ĥilm
Ĥâcib-i yektâ-yı der-i şehr-i Ǿilm

183

Server-i dîn pâdişeh-i nâm-dâr
Ĥaydar-ı ħaśm-efgen-i Düldül-süvâr

184

Şîr-i ġazâ śaf-der-i aǾdâ-yı dîn
Śâf-şiken-i düşmen-i dîn-i mübîn

185

Mest-i şarâb-ı ķadeĥ-i vâridât
Sâķi-i kevŝer şeh-i ferħunde-źât

186

Sînesi baĥr-i kerem u Ǿâŧıfet
Ķalbi künûz-ı gevher-i merĥamet

187

Oldı o sulŧân kerâmet-penâh
Ħâdim-i dergâh-ı resûl-i ilâh
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Tavśîf-i Reyĥâneyn-i Bâġ-ı Cinân Rađiye ǾAnhumâ Rabbü'l-Mennân199
188
İki gül-i gülbün-i bâġ-ı saǾîd
Biri Ĥasan biri Ĥüseyn-i şehîd
189

Birine ħayyâŧ-ı ķażâ bî-direng
Kesmiş idi câme-i sebzîn-reng

190

Ŧûŧi-i Firdevs idi o ħayr-i nâs
Olsa nola giydigi sebzîn libâs

191

Sebz-ķabâ ġonca-i cennet Ĥasan
Serv-i çemen-zâr-ı siyâdet Ĥasan

192

Birisiniñ mâderi çarħ-ı kühen
Biçmiş idi cismine gül pîrehen

193

MaǾrekede cevşeni pür-ħûn idi
Ġonca gibi giydigi gül-gûn idi

194

Sürħ-ķabâ pâdişeh-i Kerbelâ
YaǾni Ĥüseyn ibn-i ǾAlî Murtażâ

Taĥiyyat-güźârî-i Aśĥâb-ı Güzîn Rıđvânullâhi TeǾâlâ ǾAleyhim EcmaǾîn200
195
Zümre-i aśĥâb-ı Resûl-i enâm
Oldılar ol ħüsrev-i dîne ġulâm

199
200

196

Mažhar olup luŧfına iĥsânına
TâbiǾ olup emrine fermânına

197

Devlet-i dâreyn ile şâd oldılar
Vâśıl-ı maķśûd-ı murâd oldılar

198

Her biri bir mâh-ı sipihr-i himem
Her biri bir neyyir-i burc-ı kerem

199

Her biri bir gevher-i kân-ı vücûd
Her biri pâkîze-dür-i baĥr-i cûd

200

Ol şeh-i kevneyne idüp intisâb
Oldılar ol devlet ile kâm-yâb

201

Ola selâm ol şehiñ aśĥâbına
Âline evlâdına ensâbına

Başlık, A nüshasından alınmıştır.
Başlık, A nüshasından alınmıştır.
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Ķalemiyye-i RaǾnâ Berây-ı İmlâ-yı NaǾt-ı Şâh-ı Her Dü-serâ201
202
Gel yine ey hâme-i muǾciz-beyân
Gülşen-i iǾcâza olup nâv-dân

201

203

Ravża-i endîşede güller bitür
Bâġ-ı taħayyülde śanavber bitür

204

Dik çemen-i nažma nihâl-i ĥikem
Ur yine gülzâr-ı beyâna ķalem

205

Gel yine ey ħâme-i câdû-firîb
Bâġçe-i siĥre olup Ǿandelîb

206

Śal felege śavt-ı nefîr-i kemâl
Naġmeñi ķıl gevher-i gûş-ı hilâl

207

Zemzemeñi gül gibi itdikçe gûş
Ġonca gibi çâk ola ceyb-i sürûş

208

Gel yine ey ħâme-i siĥr-âferîn
Nâdire-perdâz-ı belâġat-zemîn

209

Vaķtidir ey edhem-i müşgîn licâm
ǾArśa-i endîşede eyle ħırâm

210

Vâdi-i maǾnâyı idüp zîr-i pây
Eyle beyâna ķademiñ bûse-cây

211

Gel yine ey ħâme-i iǾcâz-ı fen
Ŧûŧi-i ħoş-lehce-i bâġ-ı süħan

212

Bülbül-i destân-zen-i bustân-ı feyż
Zemzeme-perdâz-ı gülistân-ı feyż

213

Esb-i sebük-ceyş-i çâpük-Ǿinân
Lerze-ber-endâz-ı basîŧ-i beyân

214

Edhem-i şeb-dîz-i muǾanber ķuŧâs
Raħş-ı sebük-ħîz-i feżâ-yı sipâs

215

Sâķi-i nâzende-i bezm-i süħan
Râyet-i zîbende-i rezm-i süħan

216

Bülbül-i gûyende-i naħl-ı maķâl
Murġ-ı serâyende-i bâġ-ı kemâl

Başlık, A nüshasından alınmıştır.
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217

Mâhî-i deryâ-yı muĥîŧ-i hüner
Ġavŧa-ħor-ı baĥr-i belâġat-güher

218

Lûle-i ser-çeşme-i feyż-i ilâh
Cedvel-i gül-zâr-ı maǾânî-giyâh

219

Gülbün-i bâġ-ı hüner-i şâǾirî
Sünbül-i ŧarf-ı küleh-i sâĥirî

220

Münşi-i dîvân-ı belâġat-serâ
Nâžım-ı manžûme-i ĥüsn-i edâ

221

Mûnis-i bezm-i ŧarab-ı ġam-güsil
Murġ-ı kef âmûħte-i ehl-i dil

222

Perde-nüvâzende-i ķanûn-ı źevķ
Muŧrib-i şâdî-neġam-ı bezm-i şevķ

223

ŞemǾ-i celî pertev-i bezm-i neşâŧ
Nûr-ı sirâc-ı ĥarem-i inbisâŧ

224

Serv-i çemân-ı çemen-i meŝnevî
Naħl-i revân-ı ĥarem-i maǾnevî

225

Fevc-ŧırâzende-i śaff-ı süŧûr
Râyet-i nâzende-i burc-ı şuǾûr

226

Mükĥüle-i dîde-i ehl-i beyân
Sürme-keş-i çeşm-i süħan-perverân

227

Zemzeme-güster ney-i âteş-nefes
Naġme-güzârende-i gûş-ı heves

228

Nâm-zed-i duħter-i maǾnâ-tütuķ
ŞaǾşaǾa-i mihr-i belâġat-ufuķ

229

Bülbül-i destân-zen-i maǾnâ-çemen
Ŧûŧi-i muǾciz-dem ü şîrîn-süħan

230

Çûb-süvâr-ı büt-i ŧıfl-ı edâ
MâǾni resen-bâzına çûpîn-i pâ

231

Bikr-i ĥarîm-i süħana sürme-dân
Şâhid-i maǾnâya benân-ı beyân

232

Sâlik-i râh-ı hünere reh-nümâ
Mürşid-i endîşeye lâyıķ Ǿaśâ
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233

Fâħte-i serv-i ser-efrâz-ı nažm
Murġ-ı niyâz-ı çemen-i nâz-ı nažm

234

Nažm degil gevher-i genc-i Ǿažîm
Ħâme degil ejder-i çûb-ı kelîm

235

Nažm degil ħûşe-i kişt-i süħan
Ħâme degil naħl-ı bihişt-i süħan

236

Gel yürüt ey ħâme-i müşgîn-raķam
Dem-be-dem engüşt-i beyâna ķalem

237

Ey çemen-i feyżde naħl-i bülend
Gülşen-i maǾnîde gel ol naħl-bend

238

Eyle gel ey Ĥıżr-ı ŧarîķ-i beyân
ĶâǾide-i âb-ı ĥayâtı beyân

239

Ol yine mîzâb-ı çemen-zâr-ı naǾt
Cûş u ħurûş eylesün enhâr-ı naǾt

240

Ķulzüm-i naǾt ile olup âşinâ
Ġavŧa-zenân durma serin eyle pâ

241

NaǾt-ı şeh-i kevn ile âġâze ķıl
Ķubbe-i eflâkı pür-âvâze ķıl

242

Zemzemeñi gûş idelim gül gibi
Eyle terennüm yine bülbül gibi

2 İžhâr-ı Vecd ü Ĥâl Der-Beyân-ı MiǾrâc-ı Peyġamber MuǾcize-i İştimâl202
(T: 7b, H: 7b, R: 7b, A: 6a)
(MefǾûlü MefâǾilün FeǾûlün)
1
Bir şeb ki Ǿiźâr-ı şâhid-i hûr
Zülf-i siyeh ile oldı mestûr

202

2

Virmişdi o şebde dest-i ķudret
Ruħsâr-ı Ǿarûs-ı dehre zînet

3

Ol şebde nücûm olup hüveydâ
Dîbâ-yı siyâh geydi gûyâ

4

Meclis ķurılup felekde nâ-gâh
Gerdişde idi piyâle-i mâh

Başlık, A nüshasından alınmıştır.
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203

5

Hem câm idi mâh o bezme hem def
Nâhîd idi anda çeng-der-kef

6

Mestâne idüp terâne-i nerm
Bezm ehlini eylemişdi ser-germ

7

Bir çetr-i siyeh ķurup bu devrân
Zer mîħ idi hep nücûm-ı raħşân

8

Almışdı olup zamâneden kâm
Tecdîd-i berât-ı manśıb-ı şâm

9

Olmuşdı hilâl şekl-i ŧuġrâ
Encüm aña rîg idi ser-â-pâ

10

ŞemǾ-i mehi itmege fürûzân
Kibrîtini itdi çarħ sûzân

11

Âteş-zene-i hilâl der-çeng
Encümle şafaķ şerâre-i seng

12

Yer yer felek üzre necm-i pür-tâb203
Bir ŧâs-ı nigûnda naķş-ı sîm-âb

13

Ķaśr-ı felege hilâl-i ġarrâ
Sîmîn Ǿalem olmuş idi gûyâ

14

Naķķâş-ı ķażâ virüp ser-â-ser
Encüm ile ŧâķ-ı çarħa zîver

15

Sulŧân-ı serîr-i ħıŧŧa-i reng
Oldı yine zîb-baħş-ı evreng

16

Döndi meh-i nev kemâna ol şeb
Ŧoz olmuş idi nücûm aña hep

17

Ferħunde zehî şeb-i feraĥ-zâ
Śan nûr-ı siyâh idi ser-â-pâ

18

Ol şebde meger cenâb-ı ĥażret
Ol ħüsrev-i kişver-i şefâǾat

19

Ol şebde o pâdişâh-ı ekrem
Ol bâǾiŝ-i ħilķat-ı dü-Ǿâlem

yer yer, H: bir bir
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20

Ol taħt-nişîn-i mülk-i sermed
YaǾni şeh-i enbiyâ Muĥammed

21

Ol şebde aña żiyâfet oldı
MiǾrâc-ı şerîfe daǾvet oldı

22

İtmişdi o şeb be-kâmrânî
Teşrîf-i sarây-ı Ümmühânî

23

Geldi o maĥalde peyk-i Mevlâ
Destinde Burâķ-ı Ǿarş-peymâ

24

Pâkîze-ħırâm u Ǿanberîn-süm
Şîrîn-ĥarekât u sünbülîn-düm

25

Pâyin nola çarħ iderse taķbîl
Meftûn-şüde-i ħırâmı Cibrîl

26

Aĥsente zehî Burâķ-ı raǾnâ
Kim peyk-i Ħudâ'ya ola hem-pâ

27

Devletle süvâr olup Burâķ'a
Śad-velvele śaldı nüh-revâķa

28

Hem-râhı ile o şâh-ı Ǿâdil
Bir laĥžada Ķuds'e oldı vâśıl

29

Teşrîfi ile idüp o sulŧân
Ervâĥ-ı peyem-berânı şâdân

30

Śad-şevķ ile oldılar cemâǾat
Ol ķıble-i dîn idüp iķâmet

31

Bindi yine ol Burâķ'a bî-bâk
Ol şâh-ı serîr-i mâ-Ǿarefnâk

32

MiǾrâc-ı şerîfe niyyet itdi
Tâ-sûy-ı Ĥaķ'a Ǿazîmet itdi

33

Baśdı ķademin sipihre evvel
ǾArż eyledi mâh-ı bedr meşǾal

34

İtdi o semend-i şûħa devrân
Mâh-ı nev-i sîm-naǾl-i raħşân

35

Ŧaķdı o şeh-i serîr-i iclâl
Śan sâk-ı Burâķ'a sîm-ħalħâl
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36

Encüm śanma sipihr-i mînâ
Ħoy-gerde-i şerm idi ser-â-pâ

37

Bir demde yine o raħş-ı çâlâk
Çarħ-ı düvüme irişdi bî-bâk

38

Aldı ele ħâmesin Ǿuŧârid
Zeyn eyledi nâmesin Ǿuŧârid

39

Pür-şevķ u feraĥ bi-emr-i taķdîr
MiǾrâc-ı şerîfin itdi taĥrîr

40

Śundı o şehen-şeh-i ferîde
Śad-Ǿöźr ile bir güzel ķaśîde

41

Virdi o ħıdîv-i pâk-gevher
Çarħ-ı siyüme şeref ser-â-ser

42

Sâzende-i bezm-gâh-ı eflâķ
İtdi defini ĥicâbdan çâk

43

Evtârını eyledi şikeste
Gûyâ ki alındı cân-ı ħaste

44

Ħam-geşte olup o sâz çün yâ
Şerm ile rukûǾa vardı gûyâ

45

İtdi o Burâķ-ı sünbülîn-düm
ǾAzm-i ŧaraf-ı sipihr-i çârüm

46

Pâyına düşüp Buraķ'ıñ ol ân
ǾArż eyledi ķurś-ı mihr-i devrân

47

Ol çeşm-i çerâġ-ı âferîniş
İtdi anı da Mesîĥ'e baħşiş

48

Bir gül idi âfitâb-ı pür-tâb
Feyż-i keremiyle oldı sîr-âb

49

Ol germ-Ǿinân o pâdişâhıñ
Pencüm felek itdi cilve-gâhın

50

Pîşinde gelüp bi-farŧ-ı ikrâm
Yer öpdi teber-be-dûş Behrâm

51

Ol pâdişeh-i sipâh-ı aĥrâr
İtdi felege anı silaĥ-dâr
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52

Ħançer-be-miyân u dil feraĥ-nâk
Oldı reh-i ħıdmetinde çâlâk

53

Sûķ-i şeşüme idüp Ǿazîmet
Ķondı ser-i müşterîye devlet

54

Biñ cân ile olmış idi her bâr
Kâlâ-yı ķudûmına ħarîdâr

55

Teşrîfine itdi bezl varın
Ħâk-i rehi ķıldı cân-ı zârın

56

Envâr-ı ruħıyla ķalbi doldı
Biñ cân ile müşterîsi oldı

57

Oldı o sebük-rev-i yegâne
Cevlân-geh-i heftüme revâne

58

Baħtı züĥalin olup güşâde
Oldı ķademinde ser-nihâde

59

ǾArż itdi o şeh-süvâra devrân
Śan bir Ĥabeşî ġulâmı ol ân

60

Ol pâdişeh-i serîr-i levlâk
İtdi anı pâs-bân-ı eflâk

61

Ķıldı o Ĥabîb-i Rabb-i Ǿizzet
Menzil-geh-i Sidre'ye Ǿazîmet

62

Bâlâya revân olup o sulŧân
Cibrîl de ķaldı zâr u giryân

63

Bûs itdi rikâb-ı pâdişâhı
ǾArş oldı feżâ-yı cilve-gâhı

64

Ol şâh ile olmaġa müşerref
Ĥasret-keş idi tamâm Refref

65

Pâ-bûsı ile olup şeref-yâb
Ber-sîne nihâde dest-i âdâb

66

Ŧayy eyledi ol mekânı mesrûr
Tâ oldı maķâmı Ǿâlem-i nûr

67

Geçdi anı da o şâh-ı kevneyn
Menzil-gehi oldı ķâbe ķavseyn
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204
205

68

Sîrâb-ı zülâl-i Ǿayn-ı vuślat
Gül-çîn-i riyâż-ı ķurb-ı Ǿizzet

69

Cân maĥrem-i bâr-gâh-ı Mevlâ
Dil ġarķa-i lücce-i tecellâ

70

Vâśıl-ı baĥr-i serâ-yı maǾbûd
Ĥâśıl heme-i murâd u maķśûd204

71

Ey maĥrem-i râz-ı ķurb-ı Ǿizzet
Vey hem-dem-i bezm-gâh-ı vaĥdet

72

Ey nâsıħ-ı dîn-i ǾÎseviyye
Mensûħ-kön-i Ǿale's-seviyye

73

Sen Ǿârif-i nükte-i ķıdemsin
Sen vâķıf-ı sırr-ı her ĥikemsin

74

Müştâķ-ı cemâl-i pâkinim ben
Biñ cân ile dil-helâkinim ben

75

Luŧf eyle ķuluñ Nažîm-i zâra
Śad-dâġ-be-dil o bî-ķarâra

76

Dil murġı esîr-i Ǿaşķıñ olsun
Cân ŧabla-i tîr-i Ǿaşķıñ olsun

77

Gül-çîn-i riyâż-ı Ǿâŧıfet ķıl
Mesrûr-ı nigâh-ı merĥamet ķıl

78

Redd itme ķapuñdan ol faķîri
Üftâdedir eyle dest-gîri

79

Luŧf eyle ķoma ġarîb u tenhâ
Âzürde-dilim be-ĥaķķ-ı Mevlâ

80

Ey şâfiǾ-i ümmetân şefâǾat
Yolında fedâ revân-ı ümmet

81

Ey ŧabǾ-ı süħan-ŧırâz-ı pür-cûş
Besdir besdir ħamûş ħâmûş205

Ĥâśıl, H, R: Taĥśîl
Burada sekt-i melîh yapılmıştır. Sadece MefǾûlü MefâǾilün FeǾûlün için geçerli olan MefǾûlün
FâǾilün FeǾûlün değişimi gerçekleşmiştir.
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3 Ĥamd-i Bârî ǾAzze İsmuhu ve TeǾâlâ Şânuhu206
(T: 20b, H: 21a, R: 20b)
(FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün)

206

1

Ĥamd-i bî-ĥad sipâs-ı bî-ġâye
Mâlikü'l-mülk Ĥaķ TeǾâlâya

2

Ki odur bî-Ǿadîl ü bî-hemtâ
Râzıķu'l-ħalķ ħâliķu'l-eşyâ

3

Kâm-baħş-ı cemîǾ-i mevcûdât
Dâǿimü'l-luŧf ķâđiyü'l-ĥâcât

4

MübdiǾ-i iħtirâǾ-ı kün fe-yekûn
Ĥayy ü Ķayyûm u vâĥid-i bî-çûn

5

Pâdişâh-ı ķalem-rev-i ezelî
Dâver-i bârgâh-ı lem-yezelî

6

Mesned-efrûz-ı kişver-i dâreyn
ǾAlem-efrâz-ı Ǿarśa-i kevneyn

7

Çemen-ârâ-yı ravża-i dü-cihân
Çihre-pîrâ-yı nev-bahâr ü ħazân

8

Vâķıf-ı ĥâl-i her kemîne vücûd
ǾÂlimü's-sırr-ı cümle-i mevcûd

9

Naķş-pîrâ-yı levĥ-i arż u felek
Çihre-perdâz-ı cümle ins ü melek

10

Erĥamü'r-Râĥimîn olan sensin
Ekremü'l-ekremîn olan sensin

11

Ĥażret-i źü'l-celâli ve'l-ikrâm
Vâhib-i ħalķ-ı kâm-baħş-ı enâm

12

Ey Ġafûr u Raĥîm olan Allâh
Vey Cevâd u Kerîm olan Allâh

13

Bizi mülk-i ġınâya ķıl mâlik
İnneke ķâdirun Ǿalâ źâlik

14

Yâ ilâhî be-ĥaķķ-ı çâr-kitâb
Be-žuhûr-ı resûl-i Ǿarş-cenâb

Başlık, L nüshasından alınmıştır.
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15

Be-revân-ı çehâr-yâr-ı Resûl
Be-Ĥüseyn ü Ĥasen be-âl-i Betûl

16

Bize luŧfuñdan eyle fetĥü'l-bâb
Kerem it yâ müfettiĥa'l-ebvâb

4 Berây-ı Gerdûne207
(T: 195b, H: 137a, R: 184a, A: 158b)
(FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün)
1
Bârekallâh zehî gerdûne
Lerze virdi revişi gerdûna
2

Döndi gerdûna bu gerdûne meger
İki âyînesidir şems ü ķamer

3

Seyr iden iki ķanâdın gûyâ
Žann ider şehperin açmış Ǿanķâ

4

Sürħ-pûş olsa śorarlar el-ĥaķ
Çarħ-ı gerdûn ile mânend-i şafaķ

5

Gün gibi anda vücûd-ı sulŧân
Oldı gerdûn ile mihr-i raħşân

6

İtdi ol şâh-ı saǾâdet meǿnûs
Gûyiyâ taħt-ı Süleymân'a cülûs

7

Olsa şâyeste bu gerdûne Nažîm
Ŧârem-i çarħ gibi miŝli Ǿadîm

5 ǾArż-ı Ĥâl Berây-ı İstidǾâ-yı Aķçe208
(T: 195b, H: 137a, R: 184a, A: 157b)
(FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün)
1
Ey kerîmü'ş-şiyem veliyy-i niǾam
Vey Ǿazîz ü mükerrem-i Ǿâlem

207
208

2

Mekrümet-kâr ü Ǿâŧıfet-pîşe
Ħayr-ı maĥż u ŝevâb-endîşe

3

Bânî-i beyt-i ķalb-i dervîşân
Merhem-i zaħm-ı cân u dil-rîşân

4

Câh u iķbâl ile müsellemsin
Ķadr ü iclâl ile mükerremsin

Başlık, A nüshasından alınmıştır.
Başlık, A nüshasından alınmıştır.
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5

ǾArż-ı ĥâl-i Nažîm'e eyle nigâh
Ki nigeh-dâr ola śaña Allâh

6

Oķuyup ĥâcetin revâ eyle
Luŧfuña cûduña sezâ eyle

7

On yedi aķçe ķâdir-i źü'l-men
Baña luŧf eyledi müşâhereden

8

Yedi on olsa baña yetmiş olur
Himmetim yetmişe yetişmiş olur

9

Ķıl teraķķî važîfeme iĥsân
İdeler gûş idenler istiĥsân

10

Ramażân ayı ol meh-i fîrûz
Ya yigirmi ŧoķuz olur ya otuz

11

Eyle luŧf it be-ĥaķķ-ı mâh-ı śiyâm
On yedi aķçemi otuzla tamâm

12

Devlet ü Ǿizzet ile Rabb-i Mecîd
Şebiñi ķadr ide rûzuñı Ǿîd

13

Bî-riyâ bî-ħilâf ü bî-kîne
ǾAbd-i kemter Nažîm-i dîrîne

6 Berây-ı Devât209
(T: 196a, H: 137b, R: 184b, A: 158b)
(FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün)
1
Bârekallâh zehî devât-ı güzîn
Seyr iden ŧarĥını ider taĥsîn

209

2

Bu ķalem-dânı eyleyen îcâd
Virdi zerrîn devât mihr-i kesâd

3

Görse naķş-ı kitâbesin Mânî
Ola evvel nažarda ĥayrânı

4

İtse gerdûn şihâbı ħâme-miŝâl
Eger olsa ķalem-terâş hilâl

5

Mihri zer ĥoķķa eylese devrân
Bu ķalem-dâna olmaya şâyân

Başlık, A nüshasından alınmıştır.
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6

VażǾ iden ħâme-i güher-bârıñ
İde dürr-i Nažîm güftârın

7 Münâcât-ı Dîger Li-Cenâb-ı Rabb-i Ekber210
(T: 196a, H: 137b, R: 184b, A: 9a)
(MefâǾîlün MefâǾîlün FeǾûlün)
1
Leke'l-ĥamd ey simâŧ-ı cûd-güster
Cenâb-ı Kibriyâ Allâhu ekber

210

2

Leke'ş-şükr ey mühim-sâz-ı ħalâyıķ
Kefîl-i muŧlaķ u maǾbûd u ħâliķ

3

Münezzeh źâtı bî-çûnuñ mekândan
Müberrâ her ķıyâs u her gümândan

4

Ezel âġâz-ı mülk-i lâ-yezâliñ
İder ser-ĥadd-i iķlîm-i celâliñ

5

Nola ižhâr-ı Ǿacz itsem dem-â-dem
Zebânım midĥatiñde lâl ü ebkem

6

Nedir sermâyesi bir ķaŧre âbıñ
Yine cânâ cenâbıñdır cenâbıñ

7

Melek ser-geşte-i evśâf-ı źâtıñ
Beşer âşüfte-i şerĥ-i śıfâtıñ

8

ǾAŧâ-baħşâ ħaŧâ-pûşâ İlâhâ
Kerîmâ bî-niyâzâ pâdişâhâ

9

İlâhî sen ġanîsin biz faķîriz
İlâhî sen tüvânâ biz ĥaķîriz

10

İlâhî sen Ǿazîz ü biz źelîliz
İlâhî sen ĥakîm ü biz Ǿalîliz

11

İlâhî çâre-sâz ol dil-figârız
İlâhî fażlıña ümmîd-vârız

12

Güneh-kârız fesâd u žulmümüz çoķ
Kerem ķıl senden özge kimsemiz yoķ

13

Muĥammed ümmetin ħâr itme yâ Rab
Zebûn-ı ħayl-i küffâr itme yâ Rab

Başlık, A nüshasından alınmıştır.
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14

Şeh-i İslâm'ı yâ Rab ķıl mužaffer
Ola aǾdâsı maķhûr u müdemmer

15

İlâhî baĥr ü berde dest-gîr ol
Ġuzât-ı dîn-i İslâm'a žahîr ol

16

İdüp fetĥ ü žafer imdâd imdâd
ǾAdû-yı ħâk-sârı eyle berbâd

17

Livâ-yı ħaśm-ı dûnı vâz-gûn it
Perîşân leşkerin baħtın nigûn it

18

ǾAdûyı eyle ķahrıñla ciger-ħûn
Seniñdir ġayret ey ķahhâr-ı bî-çûn

19

İlâhî ķuvvet ü ķudret seniñdir
Esirge merĥamet şefķat seniñdir

20

Ķabûl eyle duǾâmız şefķatiñden
Bizi redd itme bâb-ı merĥametiñden

21

İlâhî ķâđiyü'l-ĥâcât sensin
ǾAŧıyye-baħş-ı mevcûdât sensin

22

Ne idem neyleyem ne eyledim ben
İden sen eyleyen sen itdüren sen

23

Çü sensin sâtir-i her Ǿayb yâ Rab
Bizim de Ǿaybımız ķıl ġayb yâ Rab

24

İlâhî ben sezâ-yı her cezâyım
İlâhî her cezâya ben sezâyım

25

Olup ser-mest-i śahbâ-yı maǾâśî
İlâhî tevbe oldum saña Ǿâśî

26

İşim dâǿim ħaŧâ estaġfirullâh
Ħaŧâma dâǿimâ estaġfirullâh

27

Baġışla itdigim cürmi günâhı
Ħaŧâ benden Ǿaŧâ senden İlâhî

28

İlâhî nûr-ı źâtıñ ĥürmetî-çün
Münezzeh her śıfâŧın ĥürmetî-çün

29

Cemâl-i bâ-kemâliñ ĥaķķı yâ Rab
Sûzân-ı nevâliñ ĥaķķı yâ Rab
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30

Saña ķurbı içün rûĥü'l-emîniñ
CemîǾ-i enbiyâ vü mürselîniñ

31

Yüzi śuyına ervâĥ-ı kirâmıñ
Feleklerde sürûşân-ı Ǿižâmıñ

32

Be-ĥaķķ-ı rütbe-i sulŧân-ı kevneyn
Be-ĥaķķ-ı Ǿarş u kürs ü ķâbe ķavseyn

33

Be-âyât ü süver tefsîr ü Ķurǿân
Be-Tevrât ü Zebûr İncîl ü Furķân

34

Be-rûĥ-ı çâr-yâr-i faħr-i Ǿâlem
Ebû Bekr ü ǾÖmer ǾOŝmân ǾAlî hem

35

Be-nûr-ı dîde-i Zehrâ vü Ĥaydar
Ĥasan ile Ĥüseyn iki birâder

36

Be-śaĥb u âl ü evlâd-ı Muĥammed
Be-zevcât-ı ĥarîm-i ħâś-ı Aĥmed

37

Be-feyż-i meclis-i tehlîl ü temcîd
Be-devr-i ħalķa-i tesbîĥ ü tevĥîd

38

Be-vecd-i ĥâlet-i śâĥib kerâmât
Be-yâ Rab yâ Rab ehl-i münâcât

39

Be-teǿŝîr-i duǾâ-yı śubĥ-ħîzân
Be-âh u nâle-i şeb-zinde-dârân

40

Be-bî-dermânî-i derd-i maĥabbet
Be-renc-i ħâŧır-ı merd-i maĥabbet

41

Be-ħûnîn-girye-i mestâne-i Ǿaşķ
Be-sûz-ı sîne-i pervâne-i Ǿaşķ

42

Be-ĥüzn-i ķalb-i meksûr-ı yetîmân
Be-vaķt-i şâm-ı teşvîş-i ġarîbân

43

Be-dâġ-ı ıżŧırâb-ı sîne-rîşân
Ķoma ben zâr-ı mecrûĥı perîşân

44

Ġarîb ü bî-kesim sensin ilâhım
Ķapuñdan ġayrı yoķ cây-ı penâhım

45

Bilürsiñ ĥâlimi ey Ĥayy-i dânâ
Saña maħfî degil pinhân ü peydâ
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46

Meded ey vâķıf-ı peydâ vü pinhân
Żamîrim sen bilürsiñ eyle iĥsân

47

Nažîm-i nâ-murâdım ber-murâd it
Dil-i maĥzûnımı luŧfuñla şâd it

48

Budur senden ümîdim rûz ile şeb
Ķapuñdan ġayra muĥtâc itme yâ Rab

49

Ola bostân-ı maķśûd içre gül-çîn
DuǾâmı gûş idüp kim dirse âmîn

8 Berây-ı ĶâǾide-i Naĥv211
(T: 197b, H: 139a, R: 186a, A: 159b)
(FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün)
1
Ĥamd-i bî-ġâyet ü şükr-i bî-ĥadd
Fażlıña cûduña ey ferd ü aĥad

211

2

Ĥikmet ü ķudretiñe irmez Ǿaķl
ǾAķl ile maǾrifetiñ olmaz naķl

3

Vaśf u źât-ı śıfatıñda yâ Rab
Bir âlây Ǿâciz ü ĥayrânız hep

4

Rûĥ-ı pâk-i şeh-i kevneyne müdâm
Ola teslîm taĥiyyât ü selâm

5

Çâr-yâr ile ola śubĥ u mesâ
Śaĥb u âline dürûd ile ŝenâ

6

Oldılar çarħ-ı Ħudâ'da encüm
Rađiyallâhu teǾâlâ Ǿanhum

7

Diñle ey ŧâlib-i Ǿilm ü Ǿirfân
Eyle bu ķâǾideyi vird-i zebân

8

Oķuyup añlayaraķ ĥarf-be-ĥarf
Ǿİlm-i śarfa idegör źihniñi śarf

9

Nicedir ķâǾide-i Ǿilm-i binâ
Saña resm eyleyeyim icmâlâ

10

Bil ŝülâŝî-i mücerred evvel
Altı bâb oldı anı añla güzel

Başlık, A nüshasından alınmıştır.
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11

Ħâceler böylece idüp taśĥîĥ
Altısından gelür didi śaĥîĥ

12

Hem mużâǾaf gelür ey ŧâlib-i fen
Evvel ü ŝânî ile râbiǾden

13

Añla bu resm ile mehmûzü'l-fâ
İdeyim anı daħi saña edâ

14

Evvel ü ŝânî vü ŝâliŝden hem
RâbiǾ ü ħâmis olur anlara żam

15

Geldi bu vech ile mehmûzü'l-Ǿayn
Fehm idüp Ǿilm ile ķıl ķalbiñi zeyn

16

Ŝânî vü ŝâliŝ ü râbiǾden bil
Daħi ħâmisle olurmuş kâmil

17

Hem bu tertîb ile mehmûzü'l-lâm
Ķanġısından gelür ey merd-i tamâm

18

Ŝânî vü ŝâliŝ ile râbiǾden
Daħi ħâmisden imiş bil anı sen

19

Bu miŝâl üstüne muǾtellü'l-fâ
Didiler nice gelirmiş üdebâ

20

Evvel ü ŝânî vü ŝâliŝ bâ-hem
Aña râbiǾ ile sâdis munżam

21

Ecvefi ol ki ŧaleb itdi bulur
Evvel ü ŝânî vü râbiǾden olur

22

Fehm idüp nâķıśıñ aĥvâlin bil
Sen de noķśânıñı eyle kâmil

23

Evvel ü ŝânî vü ŝâliŝle hemân
RâbiǾ vü ħâmis imiş bî-noķśân

24

Hemzeli olsa lefîf-i maķrûn
Bâb-ı râbiǾde bulur ehl-i fünûn

25

Hemzesiz lîk lefîf-i maķrûn
Ŝânî vü râbiǾa oldı merhûn

26

Olsa yâ hemze lefîf-i mefrûķ
Bâb-ı râbiǾde ide ey maǾşûķ
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27

Hemzesiz cây-ı lefîf-i mefrûķ
Ŝânî vü râbiǾ ü sâdis daħi yoķ

28

Ĥamd ü minnet ki o Ĥayy-i źü'l-men
Feyż-i nuŧķ itdi bize luŧfından

29

Eyleyüp feyż-i ilâhî yârî
Ter-zebân itdi Nažîm-i zârı

30

Virdi bu sübĥa-i lûlûya nižâm
Oldı biñ ŧoķsân üç irince tamâm

31

Oķuyup kim ki ide ħayr duǾâ
Ħayr ide Ǿâķıbetini Mevlâ

9 (H: 139b)
(MefâǾîlün MefâǾîlün FeǾûlün)
1
Sipâs-ı bî-ķıyâs u ĥamd-i bî-ĥad
Saña ey pâdişâh-ı mülk-i sermed
2

Ķadîm ü Ĥayy ü Bâķî Dâǿim ü Ĥaķ
Beķâ ancaķ saña maħśûś muŧlaķ

3

Ne miŝliñ var ne mânend ü nažîriñ
Ne mîr ü müsteşâr ü ne vezîriñ

4

Dehânım bî-zebân-ı künh-i źâtıñ
Lisânım Ǿâciz-i şerĥ-i śıfâtıñ

5

Ĥabîbiñ faħr-i Ǿâlem ĥürmeti-çün
O maĥbûb-ı mükerrem ĥürmeti-çün

6

Şeb-i İsrâ'da olan ĥâlet içün
O şemǾ-i bezm-gâh-ı rüǿyet içün

7

ǾUśâta raĥmı içün ol ĥabîbiñ
Devâ-yı Ǿafvı içün ol ŧabîbiñ

8

ǾUluvv-i ķadri içün çâr-yâriñ
Binâ-yı dîne ol rükn-i çihârıñ

9

İmâmeyniñ cemâli ĥaķķı yâ Rab
Cemâl-i bâ-kemâli ĥaķķı yâ Rab

10

Yüzi śuyı içün âl-i kirâmıñ
Daħi evlâd u aśĥâb-ı Ǿižâmıñ
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11

Nažîm-i Ǿâcize luŧf it ilâhî
Ki her bir Ǿâciziñ sensin penâhı

12

Yine bir kâr-ı ħayra itdi niyyet
Tamâmında diye bi'l-ħayri temmet

13

Temennâsın tamâm itdikde ħâme
Geze elden ele yâ Rab bu nâme

14

Ola bu nâmeniñ mühr-i ħıtâmı
Resûlüñ źikr-i esmâ-yı Ǿižâmı

15

Ħudâvend-i serîr-i mülk-i sermed
Muĥammed Muśŧafâ Maĥmûd u Aĥmed

16

Ĥamîd ü ĥâmid ü ķâsım u Ǿâķıb
Beyân ü ĥüccet ü burhân u śâĥib

17

Sirâc oldur münîr oldur beşîr ol
Mübeşşir münźir oldur hem nezîr ol

18

Ħalîl ü hem ĥabîb ü hem ŧabîb ol
Ķarîb ü hem münîb ü hem ħaŧîb ol

19

Śafâ Ŧâ-hâ vü Yâsîn murteżâ hem
Müzekkâ vü muǾallâ müctebâ hem

20

Nebiyy ü mürsel ü mehdî vü ĥâşır
Şehîd ü şâhid ü muħtâr u nâśır

21

Raķîb ü âmir ü nâhî vü Ǿâlim
Muĥallil mâĥî vü dâǾî muĥarrim

22

Žahîr ü Ǿâdil ü hâdî vü ħâtim
Cevâd ü hem ġanî fettâĥ ü ķâǿim

23

ǾAzîz oldur raǿûf oldur raĥîm ol
Ĥalîm oldur Ǿalîm oldur ĥakîm ol

24

Mübîn nûr-ı imâm ümmî vü ĥâfıž
MuŧîǾ ü muķteśid meźkûr u vâǿiž

25

Mütevassıŧ ĥaķ u hem sâbıķ oldur
Muśaddıķ mühtedî hem śâdıķ oldur

26

Śabûr u hem şekûr u şâkir oldur
Daħi müzzemmil ü müddeŝŝir oldur
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27

Reşîd ü ŧâhir oldur hem muŧahhar
Faśîĥ ü nâŧıķ oldur hem mužaffer

28

MüşeffiǾ şâfiǾ evvel âħir oldur
O bâŧın yine hem žâhir oldur

29

Medennî Baŧĥî vü Mekkîdir ol şâh
Fedâ cân-ı ümem yolında her gâh

30

Ķureyşî hem ǾArâbî Hâşimî hem
Śalât ile selâm ola dem-â-dem

10 Dâstân-ı Hecr ü Viśâl
(R: 358a)
(FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün)
1
Ey muǾîn ü žahîr olan Allâh
ǾÂcize dest-gîr olan Allâh
2

Sen muǾîn ü žahîrim ol yâ Rab
ǾÂcizim dest-gîrim ol yâ Rab

3

Şeref-i ĥażret-i Muĥammed içün
Śaĥb u evlâd u âl-i Aĥmed içün

4

O ĥabîbiñ cemâli ĥürmetine
Saña ķurb u viśâli ĥürmetine

5

O resûlüñ çihâr-yârı içün
Bezm-i ħâśında yâr-ı ġârı içün

6

Ĥasan ile Ĥüseyn ĥürmetine
Veled ü vâlideyn ĥürmetine

7

Baña luŧf it murâd u maķśûdum
Ey Kerîm ü Raĥîm maǾbûdum

8

Şâdumân it beni ĥabîbim ile
Ħastesi olduġum ŧabîbim ile

9

Cânı cânânıma mülâķî ķıl
Beni ser-mest anı sâķî ķıl

10

Nâǿil eyle viśâl-i Aĥmedime
Serv-i âzâdıma sehî-ķadime

11

Yine bir kez cemâlini göreyim
Yüzümi ħâk-i pâyine süreyim
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12

Gelsün âġûş-ı câna cânânım
Yerine Ǿavdet eylesün cânım

13

Beni böyle ġarîb ü âvâre
Ķomasun fürķatiyle bîçâre

14

Yoldadır çeşm-i ĥasretim yâ Rab
Ķalmadı śabra ŧâķatim yâ Rab

15

Bir zamân ben de bâġ-ı dünyâda
Her ŧaraf geşt iderdim âzâde

16

Pây-ı Ǿaķlımda yoġ idi ķaydım
Şâhbâzân-ı nâz idi śaydım

17

Śubĥum olmuşdı gün gibi tâbân
Şebim eylerdi meh-veşân raħşân

18

Ħûblar ŧâlib idi ülfetime
Dilberân râġıb idi śoĥbetime

19

Ķande bir ġonca olsa bülbül idim
Naġme-perdâz-ı meclis-i gül idim

20

Leb-i dilber śunardı maǾcûnum
Ĥabbe-i ħâl-i rûyı efyûnum

21

Germ-bâzâr idim şarâb gibi
Ħâne-ber-dûş idim ĥabâb gibi

22

Dem-be-dem mecmaǾ-ı hüner-mendân
Baña olmışdı mekteb-i Ǿirfân

23

Ĥâśılı bî-niyâz idim meŝelâ
Nâz-ı dehre iderdim istiġnâ

24

Bî-ġam-ı rûzgâr idi nâmım
Kâmrâne geçerdi eyyâmım

25

Çarħ yanımda berg-i terre idi
Gözüme âfitâb źerre idi

26

Nažarımda felek degildi kelek
ǾAynıma gelmez idi ĥûr u melek

27

Cebel-i Ķâf idi hemân kef-i ħas
Baña Ǿanķâ gelürdi perr-i meges
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28

Ġamdan olmuşdı cân u dil Ǿârî
Germ idi źevķ u şevķ bâzârı

29

Pür-neşâŧ idi meclis-i ŧarabım
ǾÎd ü ķadr olmış idi rûz u şebim

30

Meskenim bâġ u râġ idi evvel
Baña ŧâġ üsti bâġ idi evvel

31

Çarħ-ı kec-rev degildi nâ-hemvâr
ŦâliǾim yâver idi baħtım yâr

32

ǾAyş u Ǿişretde şâd u ħurrem iken
Bezm-i Ǿâlemde böyle bî-ġam iken

33

Nâgehân bir belâya dûş oldum
Yem-i pür-cûş iken ħamûş oldum

34

Dil-i zârı belâya uġratdım
Ne belâya ķażâya uġratdım

35

Şâh-ı Ǿaşķa dil oldı dest-âvîz
Mihre gûyâ ki źerre-i nâçîz

36

Źerreden de ĥaķîr iken dil-i zâr
Ŧaġlarca henûz ġuśśası var

37

Mülk-i cân u dil oldı pür-teşvîr
Fitne-i Ǿaşķ itdi şûr-pezîr

38

Sipeh-i Ǿaşķa pâymâl oldum
Kevkeb-i mevkibiyle lâl oldum

39

Câna kâr itdi derd-i miĥnet-i Ǿaşķ
Beni dem-beste ķıldı heybet-i Ǿaşķ

40

Âh ey derd-i Ǿaşķ-ı Ǿâlem-gîr
Ki ider şîri gürbe gürbeyi şîr

41

Göñlüme derd-i Ǿaşķ maĥremdir
Gözüme ħûn-ı eşk hem-demdir

42

Der-i dilberde derde düşdi tenim
Düşmenim düşmeye o derde benim

43

Bir şeh-i ĥüsne mübtelâ oldum
Dergeh-i Ǿaşķına gedâ oldum

Yahyâ Nazîm Divanı • 895

44

Mihr-i enver ħacil cemâlinden
Mâh şermende rûy-ı âlinden

45

Ġam-ı zülfiyle Leylî bir miskîn
Hecr-i laǾliyle teşne-leb Şîrîn

46

Lebi Ǿayniyle çeşme-i ĥayvân
Bir içim śudur ol şeh-i ħûbân

47

Deheninde gören o dendânı
Śadefinde güher śanur anı

48

Süħanı tercemân-ı rûĥ-ı revân
Cân baġışlar ne söylese o zebân

49

Deheni çeşme-sâr-ı Ǿâlem-i ġayb
Mû-miyânında ķıl ķadar yoķ Ǿayb

50

Zülfi sünbül ħaŧı benefşe-i ter
Lâle-ħad gül-Ǿiźâr u nesrîn-ber

51

Cebhesi mâh-ı bedr-i şâm-ı ümîd
ǾÂrıżı âfitâb-ı śubĥ-ı saǾîd

52

Źeķanı gûyiyâ çeh-i Zemzem
Kisve zülfi cemâli Beyt-i Ĥarem

53

Ebruvânı keşîde iki kemân
Nâvek-i çeşmine hedef dil ü cân

54

Ħâl-i müşgîni ĥabbetü's-sevdâ
Ġayret-i âhuvân-ı Çîn ü Ħıŧâ

55

Kef-i desti ile o beş parmaķ
Pençe-i âfitâbdır el-ĥaķ

56

Ķaddi serv-i cinân-ı ĥüsn ü bahâ
SâǾidi şâh-ı Sidre vü Ŧûbâ

57

ŞemǾ-i kâfûra nâz ider bedeni
Aña fânûs-ı Ǿişve pîreheni

58

Deyr-i ĥüsn ü melâĥat içre müdâm
Kâfir-i zülfi düşmen-i İslâm

59

Pîşesi nâz ü Ǿişve-endîşe
Hem cefâ-kâr u hem vefâ-pîşe
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60

Gerçi maĥbûb-ı şûħ u şengüldür
Âşinâsı hezâr bir güldür

61

Çekilür yâr içün ġam-ı aġyâr
Ħârsız gül bulunmaz ey dil-i zâr

62

Böyledir rûzgârıñ aĥvâli
Ki degil nûş nîşden ħâlî

63

Evvel eylerken iltifât baña
Ĥased eylerdi kâǿinât baña

64

Girye itsem teraĥĥum eylerdi
Her nigehde tebessüm eylerdi

65

Ĥüsn ile ħulķ ile olup meşhûr
Beni itmişdi luŧfına maġrûr

66

Bilmiş iken o şûħ-ı mekkârı
Cânımıñ cânı Ǿömrümüñ varı

67

Rukebâ ĥayf ittifâķ itmiş
Ħaberim yoġ iken nifâķ itmiş

68

İçlerinde o demde bir bî-dîn
Yoġ iken beynimizde kibr ile kîn

69

Yer içerken anıñla şâm u seĥer
Baña dirken peder ben aña püser

70

Sebeb oldı firâķ-ı cânâna
Dil ü cânımda dâġ-ı hicrâna

71

O melekden beni ayırdı ĥasûd
Ola iblîs-i ġûl-veş merdûd

72

ǾÖmri nâķıś ġamı ziyâd olsun
İki Ǿâlemde nâ-murâd olsun

73

Yârdan Ǿâķıbet cüdâ düşdüm
Derd-i hicrâna mübtelâ düşdüm

74

Cânıma geçdi fürķat-ı cânân
Baġrımı yaķdı âteş-i hicrân

75

Derd-i dûrî esîr-i künc itdi
Beni Ǿâlemlere gülünc itdi
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76

Ĥasretiyle gözüm döker ķan yaş
Görmeyeydim bu demleri ey kâş

77

ǾAksine ķâǿil oldum âb içre
Yâri görsem nolaydı ħâb içre

78

El-amân ey maĥabbet-i cânân
El-amân ey meşaķķat-i hicrân

79

Ĥasret-i yâre ġâyet olmaz mı
Bu firâķa nihâyet olmaz mı

80

Bilmezem neyleyim nice edeyim
Nereye başımı alup gideyim

81

Nice günler ġarîb ü âvâre
Bî-dil ü bî-ķarâr u bî-çâre

82

Künc-i ġamda dem-â-dem aġlar iken
Nâr-ı ĥasretle sîne daġlar iken

83

Var idi bir ħabîr-i aĥvâlim
Aña maǾlûm idi benim ĥâlim

84

Maĥrem-i râz u yâr-i ġârım idi
Gûşe-i ġamda ġam-güsârım idi

85

Varup aĥvâlimi dimiş yâre
O cefâ-cûya ol sitem-kâre

86

Saña bir mübtelâ selâm eyler
ǾArż-ı ĥâl ile iĥtirâm eyler

87

Cân u dilden muĥibb u śâdıķdır
Mažhar-ı luŧfuñ olsa lâyıķdır

88

Śadme-i âhı Ǿâlemi yıķdı
Nâlesi çâķ feleklere çıķdı

89

Saña inśâf virsün Allâh'ım
Ġarażıñ cevr ise yeter şâhım

90

Gûş idüp sözlerin śûret-i çîn
Gösterüp nâzikâne çîn-i cebîn

91

Dimiş aña tecâhülâne o dem
Baña ne virdi alımaz bilsem
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92

İtmesün Ǿâşıķım diyü beni yâd
Ķulum olursa eyledim âzâd

93

Böyle söyle dimiş o hem-râza
Başlamış nice şîve vü nâza

94

Gâh nâz u gehî niyâz olmuş
Arada çoķ niyâz u nâz olmuş

95

Ķaśd-ı cevr ile çoķ kelâm itmiş
Âħirinde velî selâm itmiş

96

Dimiş ol ġuśśa-mendi şâd ideyim
Yine vaślımla ber-murâd ideyim

97

Ķalbini ġamdan eyleyüp âzâd
İdeyim ħâŧır-ı ĥazînini şâd

98

Nicedir ol ġarîbimiñ ĥâli
ǾAceb ol derd-mendiñ aĥvâli

99

İntižârı irişdi pâyâna
Eylesün el-vedâǾ hicrâna

100

Bu ħaberle o dilber-i ŧannâž
Eylemiş bendesin yine mümtâz

101

Ķâmeti serv-i ser-firâz olsun
ǾÖmri zülfi gibi dırâz olsun

102

Luŧf-ı yâre olınca erzânî
Eyledim şevķ ile ġazel-ħânı

Ġazel
103

(FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
Gözlerim yaşını sil Aĥmed Muĥammed Ǿaşķına
Ķadrimi bir kerre bil Aĥmed Muĥammed Ǿaşķına

104

Bâde-i âl olmasun ruħsârıña reng-i ĥayâ
Kendüñi itme ħacil Aĥmed Muĥammed Ǿaşķına

105

Serv-i dâmen-çîde ol seyl-i Ǿalâyıķdan ĥaźer
Cûy-ı śâfî-veş çekil Aĥmed Muĥammed Ǿaşķına

106

El-ĥaźer şemşîr-i cân-teǾŝîr-i âhımdan benim
Ġayr bezminden kesil Aĥmed Muĥammed Ǿaşķına
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107

Olmasun âlûde-i çirkâb-ı töhmet dâmeniñ
Pâk-rû ol muttaśıl Aĥmed Muĥammed Ǿaşķına

108

Maĥfil-i vaślıñda yansun tünd-bâd-ı hecr ile
Sönmesün ķandîl-i dil Aĥmed Muĥammed Ǿaşķına

109

Merĥamet eyle Nažîm-i zâra aĥvâl-i dilin
Söylemek lâzım degil Aĥmed Muĥammed Ǿaşķına

110

KaǾbe-i kûy-ı yâre ŧâlib idim
Görmege ol maķâmı râġıb idim

111

Cûy-veş sû-be-sû revân oldum
Cüst u cû eyleyüp anı buldum

112

Nerede olduġın maĥalle-i yâr
Bu rubâǾîle eyledüm işǾâr

RubâǾî
(ahreb)
113
Ĥayretde iken firâk ile dîde-i cân
ǾArż itdi yine Ǿiźâr-ı pâkin cânân
114

ǾAks eyleyeli cemâli Ǿayniyle Nažîm
Âyîneli çeşme oldı çeşm-i giryân

115

Ey meh-i bedr-i şâm-ı âmâlim
Mihr-i raħşân-ı śubĥ-ı iķbâlim

116

Ey behişt-i melâĥat içre müdâm
Ķaddi ŧûbâ-ķıyâm u sidre-ħırâm

117

Ey cinân-ı cemâle ĥûr-ı sirişt
Lebi kevŝer-nümûn-ı bâġ-ı bihişt

118

Ruħlarıñ verd-i bî-ħazânımdır
Ķâmetiñ naħl-i bâġ-ı cânımdır

119

Burc-ı baħtımda kevkebim sensin
Mihr-i rûzum meh-i şebim sensin

120

Gel gel ey bezm-i şevķime sâķî
Cândan var iken ramaķ bâķî

121

Bâde-i vuślatıñla mest eyle
Bu ħumâr-ı ġamı şikest eyle
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122

Keyf-i câm-ı lebiñle cûş ideyim
Ŧoluñı Ǿâşıķâne nûş ideyim

123

Beni rüsvâ-yı Ǿaşķ iden sensin
Mest-i śahbâ-yı Ǿaşķ iden sensin

124

Ķandesiñ ķande gel gözüm nûrı
Cigerim yaķdı âteş-i dûrî

125

Fürķatiñ cânı derd-nâk itdi
İntižârıñ dili helâk itdi

126

Şâdumân it beni ķudûmüñle
Maķdem-i meymenet-lüzûmuñla

127

Ŧaġ ŧaġa ķavuşmasa meŝelâ
Ķavuşur âdem âdeme cânâ

128

Nice bir fürķatiñle zâr olayım
Nice bir zâr u bî-ķarâr olayım

129

Beni ķıldı nizâr o mûy-miyân
Ķılca ķaldı tenimde hecr ile cân

130

Çeşmime sensiz oldı ħâb ĥarâm
Acebâ li'l-muĥibbi keyfe yenâm

131

Gözümüñ yaşına nigâh eyle
Baġrımıñ başına nigâh eyle

132

Cân u dilden Nažîm-i Ǿâşıķıñam
Bî-riyâ bir muĥibb-i śâdıķıñam

133

Mâǿilim çeşm-i Ǿişve-bâzıña ben
Ķâǿilim bir nigâh-ı nâzıña ben

134

Ĥâlime çeşm-i Ǿişve-bâzıñ içün
Nažar eyle nigâh-ı nâzıñ içün

135

Neyyir-i ĥüsn-i bî-miŝâliñ içün
Mâh-ı tâbân gibi cemâliñ içün

136

Serv-i bâlâ gibi ķıyâmıñ içün
O śanevber-reviş ħırâmıñ içün

137

Baña bildir günâhımı bileyim
ǾÖźrümi biñ ĥicâb ile dileyim
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138

Bilürüm ey cüvân-ı sîm-berim
Cürmüm oldur hemân seni severim

139

Bu güneh besdir ol dil-figâra
Ki saña Ǿâşıķım diye yâra

140

Ey büt-i deyr-i Ǿişve el-ĥâśıl
Seni sevdiyse kâfir olmadı dil

141

Ehl-i buġż u ġarażda dîn olmaz
Ķalb-i müǿminde kibr ü kîn olmaz

142

Nola Ǿafv eyleseñ benim günehim
Ķul ħaŧâsız olur mı pâdişehim

143

Saña lâyıķ mı ey şeh-i ħûbân
Ħaśm-ı dûn eyleye baña bühtân

144

İǾtimâd eyleyüp anıñ sözine
Baķmaz olduñ bu bendeñiñ yüzine

145

Śoĥbetinden seniñ olam maĥrûm
Saña žâlim dine baña mažlûm

146

Yeter Aĥmed bu cevr ile ĥarekât
Rûĥ-ı pâk-i Muĥammed'e śalavât

147

Ĥamdü-lillâh ki ey nažîr-i melek
Gözlerim var imiş seni göricek

148

Şükrü-lillâh cemâliñi gördüm
Dest ü dâmânıña yüzüm sürdüm

149

Bulmuş idi kemâl-i źevķ-i viśâl
Ġam-ı hicrâna da irişdi zevâl

150

Beni refǾ itdi ħâkden keremiñ
Yeridir baśśa dîdeme ķademiñ

151

Cilve-i nâzıña ķumâş-ı niyâz
Olsun ey naħl-i Ǿişve pây-endâz

152

Ben niyâz eyledikçe nâz eyle
Gâh gâh eyle az az eyle

153

Beni senden ayırmış idi Ǿadû
Başına geldi âħir ey meh-rû
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154

Nice dem gerçi nâ-murâd oldum
Śıdķ u kiźbim bilindi şâd oldum

155

Oldılar rû-siyâh ehl-i nifâķ
Oldı alnım açıķ benim yüzüm aķ

156

Ĥâl-i ħaśm-i denî tebâh oldı
Baħtı ber-geşte kârı âh oldı

157

Baña itmişdi itdigin buldı
Şimdi benden o beş beter oldı

158

Baña Ĥaķ Ǿâķıbet o nâ-merdi
Nice istersem öyle gösterdi

159

Yolına geldi uġradı âha
Kendüsi düşdi ķazduġı çâha

160

ǾÂleme ĥasb-i ĥâl olup bu maķâl
Didiler dâstân-ı hecr ü viśâl

11 Münâcât Meŝnevî Berây-ı İtmâmiyye212
(T: 338b, H: 269a, R: 364b, A: 67a)
(FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
Ĥamd-i lâ-yuĥśâ vü şükr-i lâ-yuǾad
Fażlıña ey Vâĥid ü Ferd ü Aĥad

212

2

Rûĥ-ı pâk-i ĥażrete leyl ü nehâr
Biñ śalât ile selâm olsun niŝâr

3

Çâr-yâr-ı bâ-śafâ ile müdâm
Âline aśĥâbına biñ biñ selâm

4

Yâ Rab envâr-ı cemâliñ ĥaķķı-çün
KaǾbe-i Ǿizz ü celâliñ ĥaķķı-çün

5

Faħr-i Ǿâlem yüzi śuyı Ǿaşķına
Enbiyânıñ âb-ı rûyı Ǿaşķına

6

Biñ bir adıñ ĥürmeti-çün yâ Ġanî
Bî-niyâz eyle dü-Ǿâlemde beni

7

Ķâđiyü'l-ĥâcât sensin yâ Kerîm
Ber-murâd eyle faķîriñdir Nažîm

Başlık, A nüshasından alnmıştır.
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ŞARKILAR
1 (R: 362a) (MefâǾîlün MefâǾîlün FeǾûlün)
1
Yine śahbâ-yı vuślat nuş ider dil
Ħumâr-ı câm-ı fürķat böyle ķalmaz
O ĥâletle olur sermest-i ķanzil
Ħumâr-ı câm-ı fürķat böyle ķalmaz
2

Dil-i zâr itmesün ferdâ ħayâlin
Bugün yârın görür lâ-büd cemâlin
Çeker peymâne-i bezm-i viśâlin
Ħumâr-ı câm-ı fürķat böyle ķalmaz

3

Bulur bir gün güşâyiş kâr-ı beste
Olur eyyâm-ı ġam Ǿîd-i ħuceste
İder bir sâġar-ı vuślat şikeste
Ħumâr-ı câm-ı fürķat böyle ķalmaz

4

İder endûh u ġam encâma âġâz
Olur râmiş-ger-i şâdî ŧarab-sâz
Mey-i laǾlin śunar ol sâķî-i nâz
Ħumâr-ı câm-ı fürķat böyle ķalmaz

5

Bu fürķatler bu ĥasretler olup dûr
Dil-i maĥzûn olur elbette mesrûr
Ķomaz sâķî Nažîm-i zârı maħmûr
Ħumâr-ı câm-ı fürķat böyle ķalmaz

2 (R: 362b, A: 172b) (FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün)
1
Yine mânend-i süveydâ-yı derûn
Bir siyeh-çerdeye düşdi göñlüm
Buldı Leylâ'sını gûyâ Mecnûn
Bir siyeh-çerdeye düşdi göñlüm
2

Ĥâl-i aġyâr tebâh oldı yine
Kârı hep nâle vü âh oldı yine
Mažhar-ı nûr-ı siyâh oldı yine
Bir siyeh-çerdeye düşdi göñlüm

3

Źerresi ŧalǾatiniñ mihr ile mâh
Ĥüsnünüñ sûħtesi nûr-ı nigâh
Çeşm-i âhû-veşi bî-sürme siyâh
Bir siyeh-çerdeye düşdi göñlüm

4

Mâǿil oldum o sehî-bâlâya
Raĥm idüp üstüme śaldı sâye
Zülfi uġratdı beni sevdâya
Bir siyeh-çerdeye düşdi göñlüm
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5

Cennet-âbâd-ı ruħı bâġ-ı naǾîm
Şerbet-i laǾli zülâl-i tesnîm
Merdüm-i dîde gibi şimdi Nažîm
Bir siyeh-çerdeye düşdi göñlüm

3 (H: 267a, R: 362b, A: 171a) (FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
Ġayrdan bulmaz tesellî sevdigim
Sendedir dîvâne göñlüm sendedir
ǾÂşıķam eyle tecellî sevdigim
Sendedir dîvâne göñlüm sendedir
2

İĥtirâz it nâle-i cân-kâhdan
Yandı sînem tâb u sûz-ı âhdan
Ben viśâliñ isterim Allâh'dan
Sendedir dîvâne göñlüm sendedir

3

Az degil hecriñde olmuşdum melûl
Çoķ mı beźl-i vaślıña bulsam vuśûl
Sen gerek redd it gerek eyle ķabûl
Sendedir dîvâne göñlüm sendedir

4

Meskenim ey Yûsuf-ı gül-pîrehen
Olsa da YaǾķûb-veş beytü'l-ħazen
Sensin ancaķ mıśr-ı dilde şâh sen
Sendedir dîvâne göñlüm sendedir

5

Berķ-ı ruħsârıñ olaldan dil-fürûz
Cân ile oldum yoluñda sîne-sûz
ǾÂşıķam Ǿâşıķ Nažîm-âsâ henûz
Sendedir dîvâne göñlüm sendedir

4 (H: 267b, R: 363a, A: 171a) (FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün)
1
İntizârıñla dîde-i cânım
Ķan ile ŧoldı sevdigim sensiz
Dil-i zâr u ĥazîn ü nâlânım
Bî-ķarâr oldı sevdigim sensiz
2

Cân fedâ oldı iftirâķıñda
Dil helâk oldı iştiyâķıñda
Rûy-ı zerdim yine firâķıñda
Śararup śoldı sevdigim sensiz

3

Artırup baĥr-i ĥasret emvâcın
İtdi fülk-i şekîb târâcın
Dil-i şeydâ ġamıñla miǾrâcın
ǾÂķıbet buldı sevdigim sensiz
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4

Mihr-i ĥüsnüñ ġamında meh-rûyân
Bülbül-âsâ olup seni cûyân
Gül-ruħuñ yâd idüp semen-bûyân
Sünbülin yoldı sevdigim sensiz

5

Ħâŧırı ĥasretiñle efsürde
Ġonca-i ķalbi ġamla pejmürde
Dil-i zâr-ı Nažîm âzürde
Śormadıñ noldı sevdigim sensiz

5 (H: 267b, R: 363a, A: 171b) (MefâǾîlün MefâǾîlün FeǾûlün)
1
Neler çekdi göñül derd-i ġamında
O kâfir-mâcerânıñ dâd elinden
Beni zâr eyledi nerd-i ġamında
O kâfir-mâcerânıñ dâd elinden
2

Ħadeng-i çeşminiñ cân rîş-nâki
Kemân ebrûsunuñ dil sîne-çâki
Olurken cân ile dilden helâki
O kâfir-mâcerânıñ dâd elinden

3

Tebessüm mâǿil-i laǾl ü dehânı
Tekellüm Ǿâşıķ-ı nuŧķ u beyânı
Teraĥĥum devr-i çeşm-i bî-emânı
O kâfir-mâcerânıñ dâd elinden

4

Hümâ-yı cân esîr-i dâm-ı kâkül
Dil-i şeydâ giriftâr-ı teġâfül
Yine bu ĥâl ile eyler tecâhül
O kâfir-mâcerânıñ dâd elinden

5

Nažîm-i zârı itdi girye-meşreb
Dem-â-dem kârı mekr ü ĥîledir hep
Libâs-ı nâ-müselmânı müretteb
O kâfir-mâcerânıñ dâd elinden

6 (H: 268a, R: 363b, A: 171b) (FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün)
1
Olmasun bâġ-ı ruħuñ pejmürde
Śaķın ey ġonca śaķın âhımdan
Eyleme bülbüliñi âzürde
Śaķın ey ġonca śaķın âhımdan
2

Ķomadıñ sînede tâb u ŧâķat
Ķalmadı cân u dilimde râĥat
Nefesim oldı nesîm-i ĥasret
Śaķın ey ġonca śaķın âhımdan
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3

Ħâr-ı hicrânla deldiñ cigerim
Saña kâr eylemedi nâlelerim
Gûşuña girmedi âh-ı seĥerim
Śaķın ey ġonca śaķın âhımdan

4

Dil ü cân ile olurken bende
Bendeñe eylemediñ bir ħande
Bu mıdır bûy-ı ĥaķîķat sende
Śaķın ey ġonca śaķın âhımdan

5

Yoķdur âşüfte Nažîm'iñde ħilâf
Kîneden eylemediñ sîneñi śâf
Bu cefâlar yeter oldı inśâf
Śaķın ey ġonca śaķın âhımdan

7 (H: 268b, R: 363b, A: 171b)
(MüfteǾilün MüfteǾilün FâǾilün)
1
ǾAhde vefâ eylemediñ durmadıñ
Ancaķ olur sevdigim inśâf ise
Ĥâlini bîçâre diliñ śormadıñ
Ancaķ olur sevdigim inśâf ise
2

Ħaste-i hicrânıñı yâd itmediñ
Ħâŧır-ı maĥzûnını şâd itmediñ
Derdine dermânı murâd itmediñ
Ancaķ olur sevdigim inśâf ise

3

Hem saña biñ cân ile ķurbân olam
Hem yoluña ħâk ile yeksân olam
Hem yine şâyeste-i hicrân olam
Ancaķ olur sevdigim inśâf ise

4

ǾAşķ makâmâtını itdikçe ŧayy
Deldi ġamın sînemi mânend-i ney
Ney gibi nâlânıñ olam tâ-be-key
Ancaķ olur sevdigim inśâf ise

5

Cân u dil-i zârı olup mübtelâ
Eyler iken yoluña varın fedâ
Olmadıñ efsûs Nažîm-âşinâ
Ancaķ olur sevdigim inśâf ise

8 (H: 268b, R: 364a, A: 172a)
(FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün)
1
Çün degil meclis-i Ǿâlem bâķî
Ele al câm-ı mey-i berrâķı
Yine Ǿarż eyle o sîmîn sâķı
Çâremiz luŧfuña ķaldı sâķî
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2

Bezm-i dûşîneyi germ it tekrâr
Düşelim ayaġıña ķıl reftâr
Śubĥ-demdir idelim defǾ-i ħumâr
Çâremiz luŧfuña ķaldı sâķî

3

Oldı dil nâr-ı ħumâr ile kebâb
Virdi câna bu elem şûriş ü tâb
Bizi bir câm ile ķıl mest ü ħarâb
Çâremiz luŧfuña ķaldı sâķî

4

Dil-i âvârede derd-i sitemiñ
Cân-ı şûrîdede sevdâ-yı ġamıñ
Derd-i ser virdi ħumâr-ı elemiñ
Çâremiz luŧfuña ķaldı sâķî

5

Yine mânend-i Nažîm-i bî-dil
Bizi maħmûr ķoma lâ-yaǾķıl
Eyle bir câm ile mest-i ķanzil
Çâremiz luŧfuña ķaldı sâķî

9 (H: 269a, R: 364a, A: 172a)
(FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
Ħâk-i pâyı tûtiyâ-yı çeşm-i dil
Muśŧafâdır Muśŧafâdır Muśŧafâ
Sevdigim ârâm-ı cânım muttasıl
Muśŧafâdır Muśŧafâdır Muśŧafâ
2

Meyl idelden ol sitem-ger dilbere
Raĥm ider dünyâ dil-i ġam-pervere
Sırrımı fâş eyleyen Ǿâlemlere
Muśŧafâdır Muśŧafâdır Muśŧafâ

3

Tîr-i çeşmiyle tenim ġırbâl iden
Esb-i nâz ile beni pâ-mâl iden
Ħânķâh-ı Ǿaşķına abdâl iden
Muśŧafâdır Muśŧafâdır Muśŧafâ

4

Ķande baķsam dâǿim âyîne-miŝâl
Cilve-gerdir ol cemâl-i bâ-kemâl
Çeşm-i cân u dilde hep Ǿaks ü ħayâl
Muśŧafâdır Muśŧafâdır Muśŧafâ

5

Girye-i âlim görüp raĥm eyleyen
Śûret-i ĥâlim görüp raĥm eyleyen
Cism-i pâ-mâlim görüp raĥm eyleyen
Muśŧafâdır Muśŧafâdır Muśŧafâ
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6

Dûş olaldan Ǿaşķına cânım henüz
Oldı derd-i Ǿaşķı dermânım henüz
Ben gedâyım şâh-ı ħûbânım henüz
Muśŧafâdır Muśŧafâdır Muśŧafâ

7

Zülfünüñ cânım giriftârı Nažîm
Ķaddiniñ göñlüm hevâ-dârı Nažîm
Nûr-ı dîdem Ǿömrümüñ varı Nažîm
Muśŧafâdır Muśŧafâdır Muśŧafâ

10 (A: 172b)
(FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
Künc-i fürķatde ķodun tenhâ beni
Var yüri Mevlâ'ya śaldım ben seni
ǾAhd ü peymân itdigin demler ķanı
Var yüri Mevlâ'ya śaldım ben seni
2

Ķanlar aġlarken seniñ-çün ey perî
Silmediñ ħûn-âbe-i çeşm-i teri
Sen de ķan aġla añup bu demleri
Var yüri Mevlâ'ya śaldım ben seni

3

Bir devâsız derd imişsin añladım
Mekr-i dilde ferd imişsin añladım
Bî-vefâ nâ-merd imişsin añladım
Var yüri Mevlâ'ya śaldım ben seni

4

İtmediñ pend-i Nažîm-i zârı gûş
Bülbül-i gûyâ iken ķıldıñ ħamûş
Ġayrılarla eyler olduñ Ǿayş u nûş
Var yüri Mevlâ'ya śaldım ben seni
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KITǾALAR
1 (T: 188b, H: 130a, R: 178a, A: 105b)
(FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
Mâdiĥ-i źât-ı şerîfiñ Ĥażret-i Allâh iken
Ħâdim iken bâr-gâhıñda seniñ peyk-i Ħudâ
2

Âfitâb-ı maşrıķ-ı vaśfıñ nice şerĥ eyleyem
Ben kimim bir źerre-i nâçîzden kemter gedâ

2 Berây-ı Ĥâfıž Yûsuf u Müǿezzin213
(T: 82a, R: 77a, A: 271b) (MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün)
1
Meded ne müşkil olurmuş cüdâ idince ecel
Biri birine ķavuşmaz ķalur gider iki dost
2

Vücûdı śafĥasını ĥâfıžıñ müǿezzin ile
Ayırdı dost ķażâ birbirinden itdi dü-post

3 (T: 190a, H: 131a, R: 179a) (MefâǾîlün MefâǾîlün FeǾûlün)
1
Fürûġ-ı nûr-ı şerǾi ķaśr-ı dîne
Cenâb-ı ĥażretiñ şemǾ-i celîdir
2

Çihâr erkân o ķaśr-ı bî-ķuśûra
Ebû Bekr ü ǾÖmer ǾOŝmân ǾAlîdir

4 ĶıŧǾa Der-Vaśf-ı În MecmûǾa214
(T: 192a, H: 133b, R: 181a, A: 271a) (MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün)
1
EşǾâr-ı dil-keş ile bu mecmûǾa gûyiyâ
Baĥr-i muĥîŧ-i maǾnâya işler sefînedir
2

Cins-i cevâhir-i süħan-ı rûĥ-ı baħt ile
Bir Ǿârifiñ yanında leb-â-leb defînedir

5 (T: 192b, H: 134a, R: 181b) (FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün)
1
Gel vużû eyle eşk-i çeşmiñden
Ey olan çirk-i sehvden Ǿâciz
2

Dest-i âħer sivâdan el yumaġa
Hep birer âbdeste muĥtâcız

6 (T: 57b, R: 54a) (FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün)
1
Şerm-i cürm ile mefħar-i rusülüñ
ǾAfv-ı luŧfından olmazız meǿyûs

213
214

Başlık, A nüshasından alınmıştır.
Başlık, H nüshasından alınmıştır.
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Yüz sürüp iǾtiźâr ile ideriz
Dâmen-i ħırķa-i şerîfiñi bûs

7 (T: 193a, H: 134a, R: 181b) (FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün)
1
Bir kimesne fütâde kim ne Ǿaceb
Ķalsa destimde dâmeniñ Yûsuf
2

Baña raĥm it Ǿazîz başıñ içün
El benimdir etek seniñ Yûsuf

8 Berây-ı Bâzîçe-i Mihr215
(T: 193a, H: 134a, R: 182a, A: 271b)
(MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün)
1
Rakîb ü yâr mâbeyninde mihr-i dil nihân oldı
Firâset ile buldum lîk olup ķalbime lâħıķ
2

Görünce türş-rû aġyârı dildârı tebessüm-rîz
Duyup aġyâra didim mihri virsün dil-rübâsın Ĥaķ

9 (T: 193a, H: 134b, R: 182a, A: 277a) (FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün)
1
ǾAn-ķarîbi'z-zamân idüp teǿŝîr
Nâvek-i nâlesi dil-i zârıñ
2

Ķalbi olsun delik delik yâ Rab
Laķabı gibi ol sitem-kârıñ

10 Berây-ı Bâġçe216
(T: 193a, H: 134b, R: 182a, A: 271a) (FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün)
1
Bârekallâh zehî bâġçe kim her tarafı
Bulmuş ârâyiş-i serv ü semen ü lâle vü gül
2

Cûy-ı śâfı aña bir feyż-i śafâ virmiş kim
Rûĥ-ı faħri geleni görse olurdı bülbül

11 Berây-ı Tüfeng217
(T: 83b, R: 78b, A: 271a) (FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün)
1
Bu muśannaǾ ķubûrda bu tüfeng
Oldı genc ile ejdehâya miŝâl
2

215
216
217

Mihre encüm aña şihâb fişeng
Kîse mâh-ı münîr vezne hilâl

Başlık, A nüshasından alınmıştır.
Başlık, A nüshasından alınmıştır.
Başlık, A nüshasından alınmıştır.
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12 (T: 83b, R: 78b, A: 278a) (FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
Nabż-gîr olduķda dermânım ide
Ben ŧabîbi vâķıf-ı derd isterim
2

Bende-i efgendesi olsam Nažîm
Bende-perver bir cüvân-merd isterim

13 Berây-ı Ħayyâŧ-beççe218
(T: 193b, H: 135a, R: 182a, A: 271b)
(MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün)
1
Elinde sûzen o ħayyâŧ-beççeyi göreli
Güsiste rişte-i dil çâk çâkdır cânım
2

Ķumâş-ı vaślını endâzesiz kesüp biçsem
Boyumca olsa o ħayyâŧ-ı nâz ħaftânım
14 ĶıŧǾa Berây-ı İstidǾâ-yı Meŧâlib219
(T: 193b, H: 135a, R: 182a, A: 270b)
(FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)

1

Ey ħıdîv-i nükte-dân kim şâhid-i maķśûdımı
Çoķ zamândır yolda ķaldı çeşm-i ĥasret beklerim

2

Dâne-i ümmîdime kendim idüp fikr-i daķîķ
Âsiyâb-ı devletiñde ben de nevbet beklerim

15 ĶıŧǾa Berây-ı Ümniyye220
(T: 193b, H: 135a, R: 182b, A: 271a) (MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün)
1
Ey ħâce-i kerem-ver-i bâzâr-ı luŧf u cûd
Eyle metâǾ-ı himmeti hemvâre râygân
2

Şevķ-ı ŧalebde iş bitürüp al duǾâ-yı ħayr
Lâ-büdd ider mübâyaǾadan sûd ħâcegân

16 (T: 194b, H: 136a, R: 183a) (FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün)
1
Nola âşüfte olsalar cânâ
Ħâliñe âħuvân-ı Çîn ü Huten
2

Ħâliñ olmuşdı ĥabbetü's-sevdâ
Göbegi nâfeniñ kesilmezden

17 (T: 194b, H: 136a, R: 183a) (FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
ǾAfv ide Mevlâ meger cürm ü ķuśûrum ey Nažîm
Ħân-ı luŧfuñda ne ĥaddimdir ki olam ĥamd-ħân
218
219
220

Başlık, A nüshasından alınmıştır.
Başlık, A nüshasından alınmıştır.
Başlık, A nüshasından alınmıştır.
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Bir nefes şükrün edâsı tâ dem-i ĥaşr olmaya
Biñ dehân olsa tenimde her dehâna biñ zebân

18 (T: 85b, R: 80b, A: 282a) (FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
Rûĥını Ĥaķ şâd ide ol kimseniñ
Ĥaşr ola Ǿâmî ise de ħâś ile
2

Ben gidicek rûĥumı şâd eyleyüp
Oķuya bir Fâtiĥa iħlâś ile

19 (T: 194b, H: 136a, R: 183b) (FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
Bir dilim nân ile lâ-büd mîz-bân
Ħoş görüp mihmânın eyler fâǿide
2

Biz de ħân-ı luŧfuñuñ mihmânıyuz
Rabbenâ enzil Ǿaleynâ mâǿide221

20 (T: 194b, H: 136a, R: 183b) (FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
Seyyiǿâtım çekse vezzân-ı Ǿamel yevmü'l-ĥisâb
Ŝıķlet-i cürmüm ħalâyıķ aña hem-seng olmaya
2

Lîk olursa bu bâzâr ey göñül peyġamberi
Keffe-i mîzân Ǿafv-ı Ĥaķ'da bir denk olmaya

21 (T: 194b, H: 136a, R: 183b) (FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün)
1
Olıcaķ ĥâśıl-ı tîmâr-ı viśâle ŧâlib
Açmadım râz-ı derûnı dil-i şeydâya bile
2

Der-kenâr itmek idi ķaydım o şâh-ı ĥüsni
ǾArż-ı ĥâlim oķuyup didi maĥalli görile

22 ĶıŧǾa-i Şerîf Der-Tevĥîd-i Bârî222
(T: 198b, H: 140b, R: 186b) (MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilâtün)
1
Ŝenâ vü ĥamd o ħudâvend-i źü'l-celâle kim oldı
Ĥarîm-i meclis-i şân-ı celîli celle celâlüh
2

Sipâs ü şükr o ġanî kibriyâya kim ola mâdâm
Nedîm-i süfre-i feyż-i Ǿamîmi Ǿamme nevâlüh

23 (T: 195a, H: 136b, R: 183b) (FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün)
1
Bezm-i luŧfuñda yâ kerîm Allâh
Ķoma maħmûr-ı yeǿs ben ķuluñı
221

222

Mâide Sûresi'nin, "Meryem oğlu İsa şöyle dedi: Ey Rabbimiz! Bize gökten bir sofra indir ki, bizim
için, geçmiş ve geleceklerimiz için bayram ve senden bir âyet (mucize) olsun. Bizi rızıklandır; zaten sen, rızık verenlerin en hayırlısısın." anlamındaki 114. ayetinin " Bize gökten bir sofra indir"
kısmı iktibas edilmiştir.
Başlık, S nüshasından alınmıştır.
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Eyle câm-ı ümîdimi leb-rîz
İdeyim nûş dem-be-dem ŧolıñı

24 (T: 195a, H: 136b, R: 184a) (MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün)
1
Alay itsün hele şâh-ı felek-taħt u melâǿik-ħayl
Temâşâ eyle ħûbân-ı ķamer-çihr-i Sitânbûl'ı
2

ŦulûǾ-ı âfitâb-ı enveri gör burc-ı âbîden
Leb-i deryâda seyr it śubĥ-dem şehr-i Sitânbûl'ı

25 (T: 195a, H: 136b, R: 184a, A: 271b) (FeǾilâtün MefâǾîlün FeǾilün)
1
Yine dil ŧaş yürekli nâmı ķaya
Bir perî dil-rübâya çarpıldı
2

Lücce-i Ǿaşķ oldı mevc-engîz
Keştî-i dil ķayaya çarpıldı

26 (H: 253a, R: 334b)
(MefǾûlü MefâǾîlü MefâǾîlün FaǾ
MefǾûlü MefâǾîlü MefâǾîlü FeǾûl)
1
Ol âhû-yı vaĥşîye olup dûş Nažîm
Râm itmek içün śaydına düşdüm şimdi
2

Olsam nola pâ-beste-i zencîr-i cünûn
Bir silsile-mû ķaydına düşdüm şimdi

27 ĶıŧǾa Berây-ı Vaśf-ı Silsile-i Âl-i ǾOŝmân223
(T: 193b, H: 135a, R: 182b, A: 270b)
(MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün)
1
Mülûk-i âl-i ǾOŝmân'ı yazup bir ķıŧǾa-i pâke
Yine derc eyledim bir dürce nice gevher-i raħşân
2

Ĥisâbıñ bilmek isterseñ Nažîm-âsâ şümâr eyle
Murâd ile Meĥemmed oldı dörder birisi Orħân

3

Süleymân Aĥmed ikşer Muśŧafâ iki bir İbrâhîm
İkidir Bâyezîd iki Selîm ü ikisi ǾOŝmân

28 ĶıŧǾa Der-ŚanǾat-ı Teķâbül224
(T: 194b, H: 136a, R: 183b, A: 270b) (FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün)
1
Çâr-ħaślet müsellem oldı Nažîm
Sözimi diñle śanma efsâne
2

223
224

Dil-i nâlâna dâġ-ı ħûnîne
Çeşm-i giryâna cân-ı sûzâna

Başlık, A nüshasından alınmıştır.
Başlık, A nüshasından alınmıştır.
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Nâle-i Ǿandelîb ü ħande-i gül
Girye-i şemǾ ü sûz-ı pervâne

29 ĶıŧǾa Berây-ı Ümniyye225
(T: 86a, R: 80b, A: 270b) (MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün)
1
Muĥîŧ-i cûd u yem-i luŧf u ķulzüm-i iĥsân
Eyâ keremle iden ġarķ-ı şerm Ǿummânı
2

Ne idi baĥr-i temennâda bâd-bân açmaķ
Olaydı zevraķ-ı ümmîdimiñ ķapûdânı

3

Nesîm-i şurŧa-i luŧfuñ vezân olursa eger
Sefîne-i dil-i ser-geşte ŧayy ider anı

30 ĶıŧǾa Berây-ı Raħt Der-Vaśf-ı Selîm Girây Ħân226
(T: 195a, H: 137a, R: 184a, A: 270b) (FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün)
1
Yüz sürüp pâyına ĥâlim didim
Dehriñ ey şâh-ı Süleymân-baħtı
2

Ne idi edhem-i çarħı geçmek
Eşheb-i baħtımıñ olsa raħtı

3

Keremiñden meger ey ħân-ı kerîm
Hep mükemmel ola raħt u baħtı

31 (T: 83b, R: 78a, A: 157b) (MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün)
1
Gül-i ŧabǾıñla şemǾ-i źâtıñı pür-tef ü tâb itmiş
Doķunmuş rûzgâr-ı nâħoş ey mîr-i hüner-perver

225
226

2

Seni ħandân ħurrem görmedikçe bâġ-ı dünyâda
Gül olsun ħâr der-pâ şemǾ olup ħâk-i siyeh her ser

3

Miŝâl-i bülbül ü pervâne dâǿim aġlasun yansun
Cihânda nîk-ħâhın olmayan aǾdâ-yı bed-gevher

4

Gül iseñ bülbülüñdür şemǾ iseñ pervâne-i şevķıñ
Dil ü cânda nedir dirseñ bu nâlişler güdâzişler

5

Cemâl-i bâ-kemâliñ iştiyâķı câna kâr itdi
Nažîm-i zâr ħâk-i pâyiñe Ǿarż-ı ħulûś eyler

Başlık, A nüshasından alınmıştır.
Başlık, A nüshasından alınmıştır.
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32 Berây-ı Ĥücre227
(T: 192b, H: 134a, R: 181b, A: 158b) (FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün)
1
Merĥabâ ĥücre-i feraĥ-zâ kim
Ebruvân-ı bütân kitâbesidir
2

Ĥabbeźâ genc-i gevher-i Ǿirfân
Ki ŧılısm-ı hüner ħarâbesidir

3

Bunda mey-nûş-ı maǾrifet olanıñ
Câm-ı Cem teşne-i ķırâbesidir

4

Bir ķalender-miŝâldir ki Nažîm
Saķfı pîşinde âfitâbesidir

5

Ola maǾmûr tâ ki ehl-i diliñ
Cây-ı daǾvât-ı müstecâbesidir

33 (T: 83b, R: 78b, A: 157b) (FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün)
1
Ĥabbeźâ mîr-i mükerrem ki murâdın vire Ĥaķ
Nažar-ı luŧf ile dîvânçemi tekrîm itmiş
2

Anı bir kîse-i dîbâya ķoyup göndermiş
Ķâǿilin ħilǾat-ı zer-dûz ile taǾžîm itmiş

3

Bânî-i ŧabǾ-ı kerem-kâr-ı kerâmet-eŝeri
Köhne beyt-i süħanım luŧf ile termîm itmiş

4

Dil-i naķķâd ki miǾyâr-ı hünerdir ĥaķķâ
Görüp âŝârımı inśâf ile teslîm itmiş

5

Bu kemâl ile Nažîmâ bu ħiśâl-i ĥüsni
Aña üstâd-ı ezel var ise taǾlîm itmiş

34 (T: 195a, H: 136b, R: 183b, A: 136b)228
(MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün)
1
Kenâr-ı kâma irdi fülk-i ümmîdim bi-ĥamdillâh
Yem-i bî-sâĥil-i yeǿsiñ neler çekdim Ǿubûrında

227
228

2

Ġubâr-ı âsitân-ı Ħân Selîm'e ferş idüp rûyum
Nažîm-âsâ didim ol dâver-i dehriñ ĥużûrında

3

Žahîriñ Ĥaķ delîliñ Ĥıżr ola ħân-ı Ǿâlî-şân
Budur ħalķın temennâsı inâŝın da źükûrın da

Başlık, A nüshasından alınmıştır.
A nüshasında, " Ķaśîde-i Beççe Berây-ı Ħân Selîm Girây " şeklinde başlık vardır.
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4

ǾAdûnuñ ola gürz ü ħançeriñ şemşîr ile tîriñ
Serinde sînesinde gerdeninde çeşm-i kûrında

5

İde Ĥaķ ceyb ü dâmânı ķabûli pür gül-i teǿŝîr
DuǾâ-yı devletiñ olduķça her vaķtiñ mürûrında

35 Berây-ı SâǾat-i Mînâ229
(T: 190a, H: 131a, R: 179a, A: 159a)
(MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün)
1
TeǾâlallâh zehî zîbâ muśannaǾ sâǾat-i mînâ
Ki görse reşkden muġber ola mirǿât-i İskender
2

On iki burc ile gûyâ ki mînâ-yı felekdir bu
Miyânında çekilmiş mîl-i hem-vârı ħaŧ-ı miĥver

3

Göreydi anda naķş-ı Śâliĥ'i Bihzâd ile Mânî
Olurdı śûret-i dîvâr-veş dem-beste vü kemter

4

Nola âyînesi her sâǾat olsa ķabż ile rûşen
Ki olmuş mažhar-ı nežžâre-i şâh-ı cihân-dâver

5

Şehen-şâh-ı ķader-ķudret ki mînâ sâǾat-i gerdûn
Revâdır revzen-i ķadrinde bulsa zînet ü zîver

6

Nažîmâ şâhid-i iķbâliniñ her sâǾat ol şâhıñ
Ola âyîne-dâr-ı ŧalǾati mihr ü meh-i enver

36 (T: 82a, R: 77a, A: 157b) (FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün)
1
Ey ħudâvend-i kerem-pîşe ki luŧf-ı ŧabǾıñ
Her benim gibi güneh-kârı muǾâf itmekdir

229

2

KaǾbe-i dergehiñe farŧ-ı śafâdan geldim
SaǾyim iĥrâm-ı ĥaķîķatle ŧavâf itmekdir

3

Râstî Ǿömrüm olunca ķuluñum pâdişehim
Himmetim sedd-i reh-i semt-i ħilâf itmekdir

4

İltifâtıñ beni anķâ-yı merâm itmez ise
Niyyetim Ǿazm-i reh-i ķulle-i ķâf itmekdir

5

Şâhid-i vaśfıña şâyeste muķâbil dutsam
ŚanǾatım âyine-i ŧabǾımı śâf itmekdir

6

Ġarażım kâf gibi ħâŧır-ı aǾdâñı müdâm
Tîġ-ı ser-tîz-i zebâñımla şikâf itmekdir

Başlık, A nüshasından alınmıştır.
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7

Gûş idüp nažmını Ǿafv eyle Nažîm-i zârı
ŞâǾiriñ lâ-büd işi lâf ü güzâf itmekdir

37 Der-Ŝenâ-güsterî-i Ĥażret-i Ebî Eyyûb Enśârî230
(T: 192a, H: 133b, R: 181a, A: 113b)
(MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün)
1
ǾAlem-dâr-ı şeh-i kevneyn Ebî Eyyûb Enśârî
Ki ferrâş-ı deri şâh u gedâ aǾlâ vü ednâdır
2

Görüp sîmîn ķafes śanma olup müştâķ-ı dîdârı
Nigâhı śad-teĥassürle hezârân dîde peydâdır

3

Ĥarîm-i ravżası reşk-i riyâż-ı cennetü'l-meǿvâ
Ġubâr-ı dergehi kuĥl-i dü-çeşm-i cân-ı ĥavrâdır

4

Nola berķ ursa nûr-ı feyżi deryâ-yı şühûd içre
Śadefdir merķad-i pâķi vücûdı dürr-i yektâdır

5

Ķanâdîl-i fürûzân ile ŧâķ-ı ķabr-i pür-nûrı
Müzeyyen encüm-i raħşân ile çarħ-ı muǾallâdır

6

ǾAdûsı ħâkden esfel felekden berter aĥbâbı
Biri ednâdan ednâdır biri aǾlâdan aǾlâdır

7

Hezârân bülbül-i bâġ-ı gül-i śad-berg-i evśâfı
Hezârından biri cân-ı Nažîm-i zâr ü şeydâdır

38 Berây-ı Ķaśr-ı Dîger231
(T: 192b, H: 133b, R: 181b, A: 158b) (FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün)
1
Bârekallâh zehî ŧarĥ-ı güzîn kim olmuş
Ġayret-i küngüre-i ķaśr-ı sipihr-i zerkâr

230
231

2

MürtefiǾ ŧarĥ-ı muǾallâ ki temâşâsında
Ķademin cebhe-i ħurşîde baśar hep züvvâr

3

Saķfı ol mertebe Ǿâlî ki ķalur ferşinde
Aña nisbetle mehi mihr ü nücûm-ı seyyâr

4

O ķadar eylemiş üstâd muǾallâ saķfın
Ki degildir görinen şemse-i şems-i nevvâr

5

Tarĥ-ı vâlâsına taĥsîn ile nezzâre-künân
Seyr iderken züħaliñ düşdi serinden destâr

Başlık, H nüshasından alınmıştır.
Başlık, A nüshasından alınmıştır.
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6

Bu tarabgâh-ı feraĥ-baħş u neşât-efzânıñ
Eylemiş bâmını bir mertebe Ǿâlî miǾmâr

7

Ki zemîni göremez olsa eger züvvârıñ
Zîr-i pâyında bu nüh-süllem-i çarħ-ı devvâr

8

Rütbe-i nažmıñı var aña ķıyâs it ki Nažîm
Böyle bir ķaśr-ı muǾallâya ola naķş u nigâr

39 (T: 189a, H: 131a, R: 178a, A: 156b)232
(FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
1
Mürşid-i maǾnâ Neşâŧî-i Nižâmî-lehçe kim
Olmada śâdır zebân-ı ħâmesinden vâridât
2

ŞâǾir-i Îsâ-nefes kim feyż-i nuŧķı gösterir
Dehre iĥyâ-yı maǾâyişde dem-â-dem muǾcizât

3

Ĥıżr-ı İskender-serîr-i nažm u inşâ kim sezâ
İtse kilkin lûle-i ser-çeşme-i âb-ı ĥayât

4

Ŧûŧî-i âyîne-i ilhâm kim şâyestedir
Eylese minķâr-ı kilki rîziş-i ķand-i nebât

5

Rûzgârıñ źâtıdır Ǿallâme-i devrânı kim
ŦabǾ-ı pâki itmede hem-vâre ĥall-i müşkilât

6

Kâviş-i ser-tîşe-i endîşesinden bulmaya
Genc-i maǾnâ olsa künc-i ġaybda maħfî necât

7

Enverî-lehce Kemâl-endîşe Ĥâķânî-ħayâl
Reşk-i Selmân ǾUrfî-i devrân Žahîr-i kâǿinât

8

Bülbül-i gülzâr-ı ġayb iǾcâz-dem-i siĥr-âferîn
Ĥâfıż-istiǾdâd SaǾdî-źât Firdevsî-śıfât

9

Gülbün-i źâtıñ Nažîmâ feyż-i Ĥaķķ ser-sebz ide
Pâydâr olduķça tâ-gülzâr-ı dehr-i bî-ŝebât

40 (T: 188b, H: 130a, R: 178a, A: 156b)233
(MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün)
1
Minnet Ħudâ'ya kim yine Ǿîd eyledim bugün
Döndi murâdım üzre bu dûlâb-ı nüh-ķıbâb
2

232
233

Evvel ķademde oldı yerim kürsî-i felek
Bir dergeh-i refîǾa yine itdim intisâb

A nüshasında, "Ķaśîde-i Beççe Berây-ı Neşâŧî Efendi" şeklinde başlık vardır.
A nüshasında, "Ķaśîde Berây-ı Yûsuf Aġa Aġa-yı Dârü's-SaǾâde" şeklinde başlık vardır.
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3

Dil-ħâhım üzre şimdi ögünsem Ǿaceb midir
Nevbet dögerdi baħtıma bu köhne âsiyâb

4

Dergâh-ı câh-ı Ĥażret-i ǾAbdî Efendi kim
İrmez revâķ-ı rifǾatine çarħ-ı pür-şitâb

5

Deryâ-nevâl ü baĥr-i kemâl ü muĥîŧ-i cûd
Gerdûn-şükûh u çarħ-mesîr ü felek-cenâb

6

Sîmîn-i ħalķa-i der-i iķbâli mâh-ı nev
Âvîze-i sirâce-i iclâli âfitâb

7

Źât-ı melek-śıfâtını itmiş ĥakîm-i śunǾ
Rûy-ı Ǿarûs-ı mekrümete ħâl-i intiħâb

8

İtsün duǾâ-yı devlet ü câh u celâlini
Şâm u seĥer żamîme-i evrâd şeyħ u şâb

9

Bulsun zevâl düşmen-i bed-ħâh-ı Ǿizzeti
Olsun kemâl-i Ǿömr ile Ǿâlemde kâm-yâb

10

Vefķ-i murâdı üzre dönüp devr-i âsumân
Olsun sipihr-i devleti nâdîde inķılâb

11

Vird eylesün ŝenâsını erbâb-ı dil müdâm
Yâ Rab duǾâsın eyle Nažîm'in de müstecâb

41 Berây-ı MecmûǾa234
(T: 192a, H: 133a, R: 180b, A: 159a)
(MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün)
1
TeǾâlallâh zehî mecmûǾa kim ser-levĥa-i pâki
ǾArûsân-ı beyâna gûyiyâ ebrû-yı maǾnâdır

234

2

Ħoşâ mecmûǾa kim śad-gûne efsûn ile her lafžı
Sebaķ-ħân-ı muǾallim-ħâne-i câdû-yı maǾnâdır

3

Süŧûrı oldı gûyâ noķŧalarla nâfe-i pür-müşg
Meger her śafĥa-i çîn nažma bir âhû-yı maǾnâdır

4

Yaħûd iǾcâz ile perverde sünbül-zâr-ı Ǿirfândır
Ki eŧrâfında her cedvel çekilmiş cûy-ı maǾnâdır

5

Yaħûd bâzî-geh-i śaĥn-ı maǾârif oldı germ-â-germ
Ki her bir noķŧa-i çevgân süŧûr-ı gûy-ı maǾnâdır

Başlık, A nüshasından alınmıştır.
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6

Yaħûd her saŧrı bir tîġ-ı siyâh-tâb-ı beyândır kim
Ĥurûfı noķŧalarla cevher-i dil-cûy-ı maǾnâdır

7

Beyâż-ı maşrıķ-ı śubĥ-ı cebîn şâhid-i Ǿirfân
Sevâdı kâkül-i şeb-gûn ile hindû-yı maǾnâdır

8

Ķıyâs itme süŧûr ile dü-śafĥa şâhid-i feyżiñ
Dü-ruħsârında gûyâ Ǿanberîn-gîsû-yı maǾnâdır

9

Nola olsa bütân-ı nažm ü neŝre ŧurre her saŧrı
Ki her bir noķŧalar ħâl intiħâb-ı rûy-ı maǾnâdır

10

Süŧûrında elifle noķŧa śanma seyr idüp bir bir
Nümâyân ĥâl-i rûy-ı nažm-ı terde mûy-ı maǾnâdır

11

Nažîm olsa Ǿıŧır-sâz-ı meşâm-ı cân u dil lâyıķ
Gelen ol bûstân-ı feyżden hep bûy-ı maǾnâdır

42 (T: 193a, H: 134b, R: 182a, A: 153a)235
(MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün)
1
Semiyy-i faħr-i cihân ketħudâ-yı śadr-ı śudûr
Eyâ vücûdı olan muķsemi murâdâtıñ

235

2

Ferîd-i Ǿaśr-ı vaĥîd-i zamân ħudâvendâ
Ki dehri eyledi pür gün gibi kemâlâtıñ

3

Girih-güşâ-yı emelsin hemîşe itmede ĥall
Enâmil-i keremiñ kârın ehl-i ĥâcâtıñ

4

Sipeh-bud-ı küremâsın feżâ-yı himmetde
Güşâde her ŧarafa mekrümetle râyâtıñ

5

Geçerdi yerlere Dârâ göreydi şerminden
Bu Ǿizz ü câh ile İskenderâne dârâtıñ

6

SaǾâdet âyîne-dâr-ı cemâl-i iķbâliñ
Şeref śadef dür-i yek-dâne gevher-i źâtıñ

7

Nevâ-yı vaśf-ı śıfâtıñ bülenddir o ķadar
Ki nüh-revâķını pür eyledi semâvâtıñ

8

ǾAceb mi ceźb-i ķulûb itse şâhid-i keremiñ
Ki âfitâb iledir inciźâbı źerrâtıñ

9

Ŝenâñ ile nola nuŧķ itse ŧûŧî-i ŧabǾım
Olur tekellüme bâǾiŝ cilâsı mirǿâtıñ

A nüshasında, "Ķaśîde-i Beççe Berây-ı Ketħudâ-yı Âśafî" şeklinde başlık vardır.
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10

Nigâh-ı luŧf buyur Ǿarż-ı ĥâlime nažar it
Maĥallidir keremiñ vaķtidir kerâmâtıñ

11

Olup enîs ü celîsin saǾâdet ü iķbâl
Geçe sürûr u feraĥla dem-â-dem evķâtıñ

12

Nažîm-i zâr ü ħazîniñ niyâzın eyle ķabûl
Ola seniñ de ķabûle ķarîn münâcâtıñ

43 (T: 193b, H: 135a, R: 182b, A: 158a)236
(FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün)
1
Bârekallâh zehî ŧâķ-ı bülend-eyvân kim
Yeridir olsa eger ŧaǾne-zen-i çarħ-ı berîn

236

2

Eylesün ķubbe-i gerdûna nažar pestinden
Zîr-i ferşinde ķalur mihr ile mâh u pervîn

3

Levĥaşallâh zehî bâġçe-i dilkeş kim
Eylemiş ħâkini Ħallâķ-ı ezel müşg-âgîn

4

Gülleri reşk-i gül-i gülbün-i gül-zâr-ı bihişt
Naġme-i bülbüli cân-kâh u ciger-sûz u ħazîn

5

Śânekallâh ki zehî ĥavż-ı śafa-güster kim
Görmemiş miŝlin anıñ dîde-i her nâdire-bîn

6

O ķadar fâǿiż ü dil-śâf u mücellâdır kim
ĶaǾrına vâśıl olan seng olur dürr-i ŝemîn

7

Allâh Allâh zehî dergeh-i Ǿâlî-bünyâd
Ki ola śâĥibi bir böyle ħudâvend-i güzîn

8

Mürşid-i devr ü zamân Şeyħ Ġafûrî ki anıñ
Buldı źâtıyla şeref śavmaǾa-i rûy-i zemîn

9

ǾArş u kürsî ki revâdır çemen-i ķadrinde
Olsa ħurşîd-i cihân-tâb eger pür-zerrîn

10

Bülbül-i zemzeme-pervâz-ı gülistân-ı ķuds
Ŧûŧî-i muǾcize-sâz-ı çemenistân-ı yaķîn

11

Ŧarĥ-ı güftâr-ı ser-i ħâmeñi elbette Nažîm
Seyr iden dîde-i inśâf ile eyler taĥsîn

12

Gel gel ey ħâme yeter başla duǾâya ki diye
El açup câmiǾ-i gerdûnda melâǿik âmîn

A nüshasında, "Ķaśîde Berây-ı Ķaśr u Baġçe-i Şeyħ Ġafûrî" şeklinde başlık vardır.
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13

Ola bu ķaśr ile bâġçe bu ĥavż-ı laŧîf
Raħne-i âfet-i gerdûn-ı sitem-gerden emîn

44 (T: 190a, H: 131b, R: 179a, A: 156a)237
(MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün)
1
Göñül kim pâdişâh-ı kişver-ârâ-yı maĥabbetdir
Serinde dûd-ı âhı şehper-i tarf-ı külâhıdır

237

2

Ya bir seyyâĥ-ı âbdâl-ı feżâ-peymâ-yı ĥasretdir
Ya leşker-gâh-ı ġamda şâh-ı Ǿaşķıñ ser-sipâhıdır

3

Ya düşmüş dâma bir murġ-ı şikeste-bâl-i ĥayretdir
Ya baĥr-i ıżŧırâb içre fütâde-şast mâhîdir

4

Yaħud bir bülbül-i destân-zen-i bâġ-ı ĥaķîķatdir
Perin yaķmış ya bir pervâne-i şemǾ-i İlâhîdir

5

Yaħud çeşm-i beşer görmüş degil kuĥl-i saǾâdetdir
Ki bir dânâ-dil ü siĥr-âferîniñ ħâk-i râhıdır

6

Ne dânâ-dil sipihr-i dânişiñ mihr-i dıraħşânı
Ne dânâ-dil serîr-i nažm u neŝriñ pâdişâhıdır

7

Ħıdîv-i kişver-i Ǿirfân Neşâŧî-i süħandân kim
Leb-i endîşemiñ dergâh-ı vaśfı bûse-gâhıdır

8

O ķuŧb-ı merkez-i maǾnâ edîb-i nükte-perver kim
Der-i feyżi mürîdân-ı beyânıñ ħânķâhıdır

9

O üstâd-ı muǾallim-ħâne-i ĥikmet ki dergâhı
Hezârân Bû ǾAlî vü śad-Felâŧûn'uñ penâhıdır

10

MaǾârifde vücûd-ı kâmilin iŝbât içün ĥaķķâ
Zehî muǾciz-beyân kim nažm u neŝr iki güvâhıdır

11

Nola meydânı alsa eşheb-i ŧabǾı taĥayyülde
Aña var ise hem-pâ Edhem-i kilk-i sipâhıdır

12

Dilim şâd-âb iden gül gibi feyż-i iltifâtıdır
Beni gûyâ iden bülbül gibi luŧf-ı nigâhıdır

13

Ķuśûrı midĥatinde çoķ diliñ ümmîd-i Ǿafv ile
Bu dest-âvîz-i kemter şermden Ǿöźr-i günâhıdır

14

Hemîşe Ǿâlem-i Ǿirfânı itsün rûz u şeb tâb
Ki źât-ı pâķi burc-ı Ǿilm ü fażlıñ mihr ü mâhıdır

A nüshasında, "Ķaśîde-i Beççe Berây-ı Neşâŧî Efendi" şeklinde başlık vardır.
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15

Nažîm-âsâ yeter taśdîǾi ķo ey ħâme-i güstâħ
DuǾâ hengâmı geldi şimdi vaķt-i Ǿöźr-ħâhîdir

45 (T: 194a, H: 135b, R: 183a)238 (MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün)
1
Ey serv-i bûstân-ı kerem naħl-ı bâġ-ı cûd
Dâmen-keş olma dest-i ümîd-i Nažîm'den

238

2

Açılsa meclisiñde gül-i ħâhişi nola
Ey bezm-i ħâś-ı ķıŧǾa riyâż-ı naǾîmden

3

Baħt-ı ġalaŧ-ħırâm anı ĥayfâ ki itdi dûr
Dergâh-ı Ǿizzetiñ gibi vâlâ ĥarîmden

4

Kimden olur meded dir iken didi bir Ǿazîz
Râmî Efendi'den o cevâd-ı kerîmden

5

Çoķdur ķuśûrı ħıdmet-i ħâk-i derinde lîk
Cürmin baġışla geçme bu Ǿabd-i ķadîmden

6

Gül-deste-i niyâz ile geldi ĥużûrıña
Eyle meşâm-ı raġbeti ħoş-bû şemîmden

7

Ümmîd-vâr-ı mekrümetiñ bir ġarîbdir
Eyle ħalâś o bî-kesi yeǿs-i ġarîmden

8

Nabż-âşinâ-yı ŧâliǾ-i bîmârîsin nola
İtse suǿâl-i Ǿillet-i baħtın ĥakîmden

9

Ey şerbet-i teraĥĥumı cân-dârû-yı ümîd
DefǾ eyle renc-i yeǿsi bu ŧabǾ-ı saķîmden

10

Dal eyleyüp elif ķaddin âlâm-ı rûzgâr
Teng itdi cây-ı râĥatını ŧavk-ı mîmden

11

Bâzû-yı ülfetiñle girîbân-ı maĥabbeti
Olsun ħalâś keşmekeş-i her leǿîmden

12

Eyle nigâh-ı luŧfuña şâyeste Nažîm'ini
Ħalŧ itse ĥažž olur kelimât-ı nedîmden

13

Hem-vâre doġrılur hedef-i vaśfıña çü tîr
Gelmez ħaŧâ o râst-rev-i müstaķîmden

14

Evrâdına ŝenâlarıñı żamm idüp müdâm
Budur niyâzı ĥażret-i Rabb-i Raĥîmden

A nüshasında, "Ķaśîde-i Beççe Berây-ı Râmî Efendi" şeklinde başlık vardır.
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15

Nâz u naǾîm ile sen olup şâd u düşmeniñ
Ķurtulmaya hemîşe Ǿażâb-ı elîmden

46 (T: 189a, H: 130b, R: 178b, A: 136a)239
(MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün)
1
Ħudâygân-ı žafer-ceyş Ħân Selîm Girây
Eyâ bahâdır-ı devrân sefer mübârek-bâd

239

2

Ġazâ-yı ekber idüp ħaśmı ħâk-sâr itdiñ
Eyâ Sikender-i Dârâ-eŝer mübârek-bâd

3

Çemen-ŧırâz-ı ġazâsın riyâż-ı rezmiñde
Nesîm-i nuśret ü fetĥ ü žafer mübârek-bâd

4

Serîr-i salŧanata virdi zîb ü fer źâtıñ
O ķulzüm içre bu Ǿâlî-güher mübârek-bâd

5

Gören o ŧâķ-ı celâliñde dir o mehceleri
Sipihr-i şevkete şems ü ķamer mübârek-bâd

6

Ħudâ muǾîn ü žahîriñ delîl-i râhıñ Ĥıżr
Ne semte Ǿâzim iseñ râhber mübârek-bâd

7

Vücûd-ı ħaśma fenâ virdi tîr ü şemşîriñ
Ser-i Ǿadûya ķażâ vü ķader mübârek-bâd

8

Belâ yeterdi ħadengiñ ele ķılıç aldıñ
ǾAdû-yı dîne belâ-yı diger mübârek-bâd

9

Helâk-i düşmene bel baġladıñ dilîrâne
Miyân-ı himmetiñe bu güher mübârek-bâd

10

Direfş-i fetĥiñe kim şuķķadır žafer dâǿim
O bâz-ı nuśrete bu bâl ü per mübârek-bâd

11

Geçür Ǿadûyı ķılıçdan livâ-yı fetĥ ü žafer
Sipâs-ı leşkerine ser-be-ser mübârek-bâd

12

Ġazâlar eylediñ el-ĥaķ cihânda kim didiler
Melek felekde vü yerde beşer mübârek-bâd

13

Ħudâygânâ bir gün olur mı ben de Ǿaceb
Diyem cenâbıña bu fetĥler mübârek-bâd

14

Cemâl-i pâkiñi gördükde söyleyim şâhım
Şeb-i ümîdime vaķt-i seĥer mübârek-bâd

A nüshasında, "Ķaśîde-i Beççe Ĥâcî Selîm Girây Ħân" şeklinde başlık vardır.
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15

Peyâm-ı mekrümetiñden ĥayât-ı nev buldum
Śımâħ-ı cânıma bu ħoş-ħaber mübârek-bâd

16

Ķuluñ Nažîm'i de el-ĥaķ bendegân eyle
Disün o bî-kese ehl-i hüner mübârek-bâd

17

Hemîşe yârıcıñ Allâh ola ħudâvendâ
Şükûh u şevket ü dârât u fer mübârek-bâd

47 (T: 81b, R: 76b, A: 154a)240 (MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün)
1
Gerdûna minnet itmeyen ey dil benim gibi
Eyler bir âsitân-ı muǾallâya intisâb

240

2

Bir âsitân ki çarħ gibi cebhe-sây olan
Yerden göġe varınca ider rifǾat iktisâb

3

Bir âsitân ki sâǿil-i bâb-ı rifǾatidir
Ħurşîd ü mâhı kâse idüp çarħ-ı pür-şitâb

4

Bir âsitân ki śâĥibidir ķadr ü şânla
Maħdûm-ı kâmrân ü ħudâvend-i kâmyâb

5

Śıddîķ-ı śıdķ dâver-i Fârûķ-menķabet
ǾOŝmân-ĥayâ vü ĥilm ǾAlî-sîret ü cenâb

6

Râmî Efendi ĥażreti kim źât-ı pâkidir
Ĥâlâ reǿîs-i pâdişeh-i mâlikü'r-riķâb

7

Ser-levĥa-i cerîde-i esrâr-ı maǾrifet
Dîvân-ı fażl u dânişe şeh-beyt-i intiħâb

8

Reşk-i kef-i kerîmi ile baĥr mużŧarib
Şerm-i nevâl-i ŧabǾı ile kânda pîç ü tâb

9

Bâd-ı bahâr-ı ħilķatiñ âşüftesi nesîm
Ebr-i maŧîr-i cûdınıñ âvâresi seĥâb

10

Reng-i şafaķla virmededir çarħ dem-be-dem
Bâl-i semend-i rifǾatine sürħî-i ħiżâb

11

Vaśf-ı śıfât-ı źâtını ŝebt idene olur
Meh zîr-i meşķ levĥa-i zer-kârı âfitâb

12

Şeb dûde çarħ ĥoķķa meh-i nev ķalem-terâş
Sîmîn-nüķaŧ nücûm aña zerrîn-ķalem şihâb

A nüshasında, "Ķaśîde Berây-ı Râmî Efendi" şeklinde başlık vardır.
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13

Ey dâver-i zamâne ħıdîv-i murâd-baħş
Vey bî-kesâna bârgehi merciǾ ü meǿâb

14

Geldim der-i saǾâdetiñe Ǿarż-ı ĥâl ile
Derd-i derûnum açılayım eyle fetĥ-i bâb

15

Yüz sürdüm âsitân-ı mürüvvet-penâhıña
Sedd olmaya ümîdim odur ĥâcib-i ĥicâb

16

Bir nuŧķ-ı rûĥ-baħşıñ ile çün dem-i Mesîĥ
İĥyâ olur benim gibi pejmürde dil-ħarâb

17

Görme revâ Nažîm-i ŝenâ-kârıñım henüz
Cismimde pîç ü tâb ola cânımda ıżŧırâb

18

Gûş-ı niyâzıma güher-âvîz-i nuŧķ olup
Virseñ nola suǿâlime śad-luŧf ile cevâb

19

İķbâl ü câh u Ǿömriñi efzûn ide Ħudâ
Olsun duǾâ-yı devletiñ evrâd-ı şeyħ ü şâb

48 Berây-ı Ǿİmâdüddîn Efendi241
(T: 191a, H: 132b, R: 180a, A: 157a)
(MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün)
1
TeǾâlallâh zehî mihr-i sipihr-i ĥüsn-i şehr-âşûb
Ki reşk-i ebruvânı bedr iken mâhı hilâl eyler

241

2

Zehî Yûsuf-melâĥat kim miŝâl-i śûret-i dîvâr
Bütânı baĥŝ-i ħûbîde şükûh-ı ĥüsni lâl eyler

3

Bülend olduķça feyżi giryeden serv-i ħırâmânı
Olup dâmen-keşân üftâdegânın pây-mâl eyler

4

İder her bir nigehde âfitâbı źerre-veş noķśân
Niķâb-ı ŧurreden kim germ olup Ǿarż-ı cemâl eyler

5

Olur kûy-ı dili mihr-i dıraħşân olsa ser-gerdân
O kim çevgân-ı zülf-i Ǿanber-efşânın ħayâl eyler

6

ǾAceb mi çeşm-i ħûbânı dem-â-dem itse ħûn-âlûd
Fürûġ-ı bâde kim gâhî Ǿiźârın âl âl eyler

7

Nola itse melâǿik laǾline teslîm-i naķd-i cân
O Îsî-dem ki gâhî vaǾde-i ĥarf-i viśâl eyler

8

Dil-i şeydâ görelden ârzû-yı bûs-ı laǾliyle
Ħayâl-i vuślatında dem-be-dem fikr-i muĥâl eyler

Başlık, S nüshasından alınmıştır.
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9

Görüp ķaydın ider bir dil-rübâyı der-kenâr ol kim
Maĥallinde ħıdîv-i kâm-kâra Ǿârż-ı ĥâl eyler

10

Aśar gûş-ı hilâle gevher-i nažm-ı śafâ-baħşın
O kim memdûĥını bir böyle memdûĥû'l-ħıśâl eyler

11

İder güftâr-ı pâkin cevher-i iksîr ile yeksân
O kim eczâ-yı nuŧķın pûte-i vaśfında ķâl eyler

12

Ǿİmâdü'd-dîn-i devlet rükn-i iķbâl ü saǾâdet kim
Der-i luŧfın penâh-ı zümre-i ehl-i kemâl eyler

13

Ser-efrâz-ı mükerrem kim kemîne bende-gâhı
Nigâh-ı iltifâtı śâĥib-i câh u celâl eyler

14

Raķam-perdâz-ı levĥ-i Ǿâŧıfet kim kilk-i iclâli
Midâd-ı luŧf-ı cûdın şâhid-i iķbâle ĥâl eyler

15

Felâŧûn-rütbe kim hemvâre dergâh-ı kemâlinde
Arisŧo gelse belki menzilin śaff-ı niǾâl eyler

16

Meşâm-ı kâmı itdikçe muǾaŧŧar micmer-i luŧfı
Ser-ı ümmîde zülf-i şâhid-i iĥsânı şâl eyler

17

Ħudâvendâ vücûduñdur seniñ ol nüsħa-i kübrâ
Ki ehl-i dil umûrın muśĥaf-ı cûduñda ķâl eyler

18

O memdûĥ-ı cihânsın kim dem-â-dem feyż-i medĥiñle
Seni taǾrîf iden eşǾârını siĥr-i helâl eyler

19

Nice demlerdi bîm-i yeǿs ile maĥzûn idi şimdi
Ümîd-i şâdî-i luŧfuñla dil defǾ-i melâl eyler

20

Nola cân ile âheng-i duǾâ itse Nažîm-i zâr
DuǾâ-yı devletiñle nažmımı Ǿıķd-ı leǿâl eyler

21

Ola dâǿim zevâl aǾdâ-yı câh-ı devletiñ tâ kim
Penâhın dûstân dergâh-ı luŧf-ı lâ-yezâl eyler

49 ĶıŧǾa-i Ŝenâ-perdâzî-i Meźâķî Efendi242
(T: 190b, H: 132a, R: 179b, A: 155b)
(MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün)
1
Benem o bîhude ümmîd-i şâdî-i âmâl
Ki Ǿâķıbet beni baħt itdi yeǿs ile mesrûr

242

Başlık, H nüshasından alınmıştır.
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2

Benem o bâdiye-peymâ-yı vâdî-i iķbâl
Ki geçdi devlet ü idbâr ile sinîn ü şühûr

3

Benem o ķâfile-sâlâr-ı dest-gâh-ı murâd
Ki menzilim daħi benden hezâr-merĥale dûr

4

Reh-i ŧalebde o mecnûn-ı nâ-murâd kim
Tamâm ĥâlime raĥm eyledi vuĥûş u ŧuyûr

5

Ne dest-yârî-i ŧâliǾ ne şâd-mânî-i baħt
Bu ġamla itmededir rûzgâr-ı Ǿömr mürûr

6

Hezâr-ĥayf meger baħt śıĥĥat istermiş
Benimse ŧâliǾ-i baħtım ölümlü pür-rencûr

7

Fiġân ki ķalmadı cismimde yeǿs ile râĥat
Dirîġ uçdı gözümden dirîġ ħâb-ı ĥużûr

8

Ne vech ile yüzüme fetĥ olur der-i ümmîd
Ki saǾy ü gûşiş-i dil oldı cümle nâ-meşkûr

9

Gözümde ħûn-ı ciger dilde ıżŧırâb-ı melâl
Derûn şikeste beden ħaste ħâŧırım meksûr

10

Netîce şefķat ider ķalmadı meger ki ola
Bu nâle gûş-güźâr-ı ħıdîv-i pâk-şuǾûr

11

Bülend-rütbe Meźâķî Efendi kim oldı
Kelâmı źâǿiķa-baħş-ı meźâķ-ı ehl-i sürûr

12

Şeh-i ķalem-rev-i Ǿirfân ki olsa erzânî
Derinde ĥâcib-i dîrîni Śâǿib ü Şâpûr

13

Sütûde nâžım-ı yektâ ki źâtı şâyeste
Olursa zümre-i erbâb-ı nažma śadr-ı śudûr

14

Yegâne kâmil-i devrân ki şâǾirân-ı cihân
Sözünde bulmaya her çend diķķat itse ķuśûr

15

Elinde olsa devâ-rîz-i meşķ mâh-ı felek
Şihâb-ı ħâme-i zerrîn devât-ı kûze-i hûr

16

Rümûz-ı nüsħa-i maǾnâya źâtıdır vâķıf
Künûz-ı gevher-i Ǿirfâna ŧabǾıdır gencûr

17

Simâŧ-ı rifǾatine mihr kâse-i zerrîn
Bisâŧ-ı devletine mâh śâġar-ı billûr

Yahyâ Nazîm Divanı • 929

18

Bülend-ŧabǾ-cenâbâ güzîde elķâbâ
Eyâ feżâǿil ü Ǿirfân ile olan meşhûr

19

O cevherî-beyânsın ki reşk-i nažmıñla
Şikeste Ǿarż ola hep revnaķ-ı dür-i menşûr

20

Kerem-şiǾârâ vaśfıñda çoķ ķuśûrı velî
Nažîm-i zâr-ı perîşân-şuǾûrı dut maǾźûr

21

Devât beste ķalem ser-şikeste dil ħaste
Ne gûne ŧarĥ ola levĥ-i sitâyişiñde süŧûr

22

Meger siyâhî-i baħtım miŝâl-i dûde idüp
Beyân-ı vaśf-ı cemîliñde śarf idem maķdûr

23

Nola hediyye-i nažmım olursa maķbûlüñ
Ki dirler itdi Süleymân ķabûl tuħfe-i mûr

24

Seniñ de tuħfe-i ĥâcâtını ķabûl ide Ĥaķ
İki cihânda ola dîn ü devletiñ maǾmûr

25

Cihânı zîr-i nigîn eyle âfitâb gibi
Dem-â-dem emriñe münķâd ola inâŝ ü źükûr

50 (T: 43b, R: 40b) (MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün)
1
Yegâne fâris-i eblaķ-süvâr-ı maĥbûbı
Ki oldı Ǿġaşiye-dâr-ı cenâb-ı Cebreǿîl
2

Ħıdîv-i kişt-i Ǿaŧâ kim dem-i ĥaśâd olur
Gedâ-yı sünbüle-çîn-i nevâli Mîkâǿîl

3

Şeh-i sipâh-ı ümem kim olursa lâyıķdır
Ceres ķaŧâr-ı şükûhında sûr-ı İsrâfîl

4

Ķażâ-kemân u ķader-nâvek ü ecel-peykân
Per-i ĥadeng-i ciger-dûzı bâl-i ǾAzrâǿîl

5

Girih-küşâ-yı ħalâyıķ ki Ǿuķde-i Ǿiśyân
Ser-i enâmil-i Ǿafv ile olmada taĥlîl
Cenâb-ı śâĥib-i fermân ki ĥükmün eyledi nesħ
Eger Zebûr ile Tevrât'dır eger İncîl

6

7

Murâd-baħş-ı dü-Ǿâlem ki kâr-ı müşkil-i ħalķ
Ķalurdı beste eger şerǾi itmese teshîl

8

Şehen-şeh-i dü-cihân pâdişâh-i ķurb-ı serîr
ǾAzîz-i Mıśr-ı dü-Ǿâlem şeh-i şeref-iklîl
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9

Muĥammed-i ǾArabî ĥażret-i ĥabîbullâh
Ki źâtı źât-ı Ħudâ gibi bî-şebîh ü Ǿadîl

10

O neyyir-i şerefiñ âfitâb-ı iķbâlî
Ezelde eyledi burc-ı saǾâdete taĥvîl

11

O faħr-i Ǿâlem ü âdem ki naśś ile Mevlâ
Vücûd-ı pâkini itmiş sitâyiş-i tebcîl

12

O şeh ki muśĥaf-ı źât u śıfâtı vaśfından
Ħalâyıķ itseler âyât-ı naǾtını tertîl

13

Ķalur sitâyişiniñ defteri yine mücmel
Olursa maĥşere dek saŧr-ı evveli tafśîl

14

Zehî peyember-i ümmî laķab ki nâ-ħânde
ǾUlûm-ı evveli vü âħiri ide tekmîl

15

Zehî şeref rusül ü enbiyâya kim źâtı
Olundı rûz-ı ezelde vücûh ile tafđîl

16

Bisâŧ-ı rifǾati ħuddâmı enbiyâ-i rusül
Simâŧ-ı Ǿizzet-i mihmânı rûĥ-ı pâk-i ħalîl

17

Ĥarîķ-i lemǾa-i ĥüsni revân-ı Yûsuf-ı Mıśr
Fedâ-yı Ǿîd-geh-i Ǿaşķı cân-ı İsmâǾîl

18

Bülend-i ŧârem-i câhında ħûşe Ǿıķd-ı peren
Hilâl bâġ-ı celâlinde sîmden bir bîl

19

Nücûm erzen aña sünbüle ŝüreyyâdır
Sipihr-i ħırmen-i cûd u nevâline ġarbîl

20

Gedâ-yı dergeh-i luŧfı şeh-i erîke-nişîn
Esîr-i şahne-i ķahrı çeh-i ķażâda fetîl

21

Sinân ü ħançeri çekdi miyân-ı heycâda
Dü-çeşm-i düşmen-i kec-bîne kuĥl-i merg ile mîl

22

Dil-i muħâlifi mecrûĥ u dâġ dâġ-ı verem
Vücûd-ı ħaśm-ı girân-cânı derd-perver-i sîl

23

Ŧabîb-i dehr ki dârü'ş-şifâ-yı ħıfžında
Devâ hemîşe śaĥîĥ u seķam hemîşe Ǿalîl

24

Şeh-i Ǿuśât-penâhâ ümem-sipeh şâhâ
Eyâ saǾâdet ile reh-nümâ-yı ehl-i sebîl
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25

Sen ol çerâġ-ı hüdâsın ki kimse bulmaz idi
Ŧarîķ-i ĥaķķı eger źâtıñ olmasaydı delîl

26

Ne bâk tâb-ı ciger-sûz-ı mihr-i maĥşerden
ǾUśâta râyet-i Ǿafvıñ śalarsa žıll-ı žalîl

27

Ölünce vaśfıña śarf eylesem nola Ǿömrüm
Ħudâ ki ħulķumı ħalķ itdi eylemez tebdîl

28

Śabâĥ u şâmımı ders-i ŝenâñ ile geçirüp
Henûz şuġl-i nuǾûtuñda bilmezem taǾŧîl

29

Şeh-i žamîr-şinâsâ ŝenâ-yı źâtıñda
Ħaŧâmı eyle iśâbetle Ǿafv idüp teǿvîl

30

Nažîm vaśfıña ķâdir degil Nižâmî-veş
İder mi kârını baĥriñ temevvüc eylese Nîl

31

Revâdır eylesem eŝnâ-yı vaśf-ı şânıñda
Beyân-ı ĥâl-i dil-i pür-melâlimi teźlîl

32

Benim ne ĥaķķa sezâ ne cenâbıña kârım
İki elim daħi sûķ-ı Ǿamelde bî-taĥśîl

33

Dirîġ ĥâlime bu ħâkdân-ı ġafletden
Tehî gidersem eger menzile zamân-ı raĥîl

34

Dem-i muĥâsebe kilk-i şefâǾat-i Ǿafvıñ
Yekûn maĥalli meger cürmüm eyleye tenzîl

35

Budur ümîdim ola midĥatiñle vaķt-i pesîn
Zebân-ı cân u dilim pür-terâne-i tehlîl

36

Bilindi derdi diliñ ĥasb-i ĥâli ħatm idelim
DuǾâya başlayalım olmasun süħan taŧvîl

37

Hemîşe dâġ-ı maĥabbetle tâ ki her Ǿâşıķ
Miŝâl-i lâle olur dil-figâr u ħâr u źelîl

38

Müdâm ola ser-i aǾdâya KaǾbe-i kûyı
Şikest-i seng-i muśîbet be-ĥaķķ-ı Sûre-i Fîl
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RUBÂǾÎLER
ahreb
1 (T: 27a, H: 27b, R: 27a, A: 105b)
Ey bârgehi kehf-i emân-ı żuǾafâ
Cân u dilim olsun reh-i Ǿaşķıñda fedâ
Dünyâya degil Ǿarşa ide nežžâre
Çekse ķademiñ ħâkini her nâ-bînâ
2 (T: 59a, R: 55b, A: 272a)
Ey žâhiri ħûb bâŧını zişt liķâ
Śûretde işi śavâb maǾnîde ħaŧâ
Ĥâle göre söyle ķâliñi olma ĥaźer
Mânend-i minâre kec-dil ü râst-nümâ
3 (T: 59a, R: 55b, A: 272a)
Ümmîd-i beķâ idenleredir rızķ-ı fenâ
Zîrâ ki bilür fenâdadır Ǿayn-ı beķâ
Ĥâl ehli imiş Nažîm ķâl ehli degil
MaǾnîde şeh-i cihân śûretde gedâ
4 (T: 59a, R: 56a, A: 272a)
Bir mûra daħi benim deyü itme cefâ
Zinhâr ġurûrı kendüñe görme revâ
İtmez nažar ey Nažîm Ǿayb-ı ġayra
Âyine-i źâtı olmayan Ǿayb-nümâ
5 (T: 59a, R: 56a, A: 272a)
Bî-dâdıñ olur idince âġâz-ı duǾâ
Tîġ-ı eŝeri çü-erre dendâne-nümâ
Ammâ ki ħadeng-i nâlesi mažlûmuñ
Eyler hedef-i ķabûli bir śît-ı derâ
6 (T: 57a, R: 52b, A: 105b)
Ey pâdişeh-i memâlik-i mâ-evĥâ
Sulŧân-ı serîr-i ħıŧŧa-i ŝümme denâ
Levlâk-nişân-ı mülk-i ķâbe-ķavseyn
Evreng-nişîn-i kişver-i ev ednâ
7 (H: 238b, R: 320a, A: 102b)
Ey źâtına ĥükm-i li-meni'l-mülk sezâ
Teslîm-i Ǿubûdiyyeti sulŧân u gedâ
Ne evvel ü ne âħiri var varlıġıñıñ
Ey dâǿim ü bâķî saña maħśûś beķâ
8 (H: 238b, R: 320a, A: 102b)
Ey sâĥil-i baĥr-i ķudreti nâ-peydâ
Vey ķaǾr-ı muĥîŧ-i ĥikmeti nâ-peydâ
Hem evveliñiñ bidâyeti bî-âġâz
Hem âħiriñiñ nihâyeti nâ-peydâ

Yahyâ Nazîm Divanı • 933

9 (H: 239a, R: 320a, A: 102b)
Ey evveliniñ bidâyeti nâ-peydâ
Vey âħiriniñ nihâyeti Ǿayn-i beķâ
Evvel âħir Ķadîm-i muŧlaķ sensin
Ey bâķî-i lâ-yezâl bîçûn u çirâ
10 (H: 239a, R: 320b, A: 105b)
Ey cân-ı cihân cihân-ı cân nûr-ı Ħudâ
Vey rûĥ-ı zemîn ü âsumân nûr-ı Ħudâ
Mihriñle Nažîm'i źerre-veş raķśân it
Ey mihr-i sipihr-i kün-fe-kân nûr-ı Ħudâ
11 (H: 239a, R: 320b, A: 106a)
Ey pâdişeh-i ķalem-rev-i ŝümme-denâ
Yektâ melik-i memâlik-i ev-ednâ
Levlâk-serîr ü lî-maǾallâh-maķâm
Şâyeste-terîn-i mesned-i mâ-evĥâ
12 (H: 239a, R: 320b, A: 105b)
Ey iki cihânıñ güneşi nûr-ı Ħudâ
Tâbende meh-i Yeŝrib ü bedr-i Baŧĥâ
Biñ ķâfile iħlâś u taĥiyyât ü śalât
Teslîm ola rûĥuña her śubĥ u mesâ
13 (H: 239a, R: 320b, A: 105b)
Ey mihr-i sipihr-i lâ-yezâl-i Mevlâ
Vey mâh-ı münîr-i gerdiş-i ķurb-ı Ħudâ
Levlâke lemâ-ħalaķtü'l-eflâk olmuş
TevķîǾ-i celâliñe miŝâl-i ŧuġrâ
14 (H: 239a, R: 320b, A: 106a)
Ey mesned-i levlâke ħıdîv-i dü-serâ
Teşrîf-i leǾamrük ķaddine râst ķabâ
Bir kemteridir ümmetiñiñ cân-ı Nažîm
Olsun o daħi yoluña billâh fedâ
15 (H: 239b, R: 320b, A: 106a)
Cân u dili pür-şûr ideli Ǿaşķ-ı Ħudâ
İtdim serimi vaķf-ı gül-i dâġ-ı rıżâ
Bir gülşene baśdım ki ķadem gülleriniñ
Şebnemleri olmuş Ǿaraķ-ı şerm ü ĥayâ
16 (H: 239b, R: 321a, A: 102b)
Râm it baña cânânımı ey bâr-ı Ħudâ
Vir derdime dermânımı ey bâr-ı Ħudâ
Her ĥâlet ile yek-dil ü yek-reng eyle
Canânım ile cânımı ey bâr-ı Ħudâ
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17 (H: 239b, R: 321a, A: 106a)
Bir bezme ĥarîm oldı ki cân-ı şeydâ
İtmez o ĥarem-gâha güźer bâd-ı śabâ
Bir ķaşları miĥrâba göñül nâžır iken
Bilmezdi daħi KaǾbe yolın ķıble-nümâ
18 (H: 239b, R: 321a)
Dâmân u girîbânıñı çâk itse ķażâ
Sen eyle umûruñ yine tefvîż-i Ħudâ
İki yaķasın görmedi bir yerde daħi
İki yaķanıñ śâĥibi iken deryâ
19 (H: 239b, R: 321a, A: 272a)
Biñ derd ile giryânıñ olaydım cânâ
Tek dest-be-dâmânıñ olaydım cânâ
Hemvâre viśâliñle olurdum dilşâd
Şâyeste-i hicrânıñ olaydım cânâ
20 (H: 239b, R: 321a, A: 272a)
Ey ħâme-i efsûn-ger ü siĥr-nümâ
Vey muŧrib-i şâdî-neġam-ı bezm-i edâ
Meşşâŧa-i taǾbîrsiñ olsañ ne Ǿaceb
Gülgûne-zen-i rûy-ı Ǿarûs-ı maǾnâ
21 (T: 27a, H: 27b, R: 27a, A: 106a)
Ey śâĥib-i miǾrâc ĥabîb-i Vehhâb
Hâdî-i sübül şâh-ı rusül Ǿarş-cenâb
Nüh-ķubbe-i eflâk senin olmuş ezel
Deryâ-yı kemâliñde ŧoķuz dâne ĥabâb
22 (T: 57a, R: 52b, A: 102b)
Ben ħâr u źelîli kâm-yâb it yâ Rab
Kem zerre-i ĥaķîrim âfitâb it yâ Rab
Geldim ķapuña faķîr ü muĥtâc u źelîl
Fażl u keremiñle fetĥ-i bâb it yâ Rab
23 (T: 57a, R: 52b, A: 106a)
Ey maĥrem-i râz-ı meclis-i ġaybü'l-ġayb
Kâşâne-ŧırâz-ı bezm-gâh-ı lâ-rayb
Setr eyle Ǿuyûbını Nažîm-i zârıñ
Ey dâmen-i Ǿafv u şefķati sâtir-i Ǿayb
24 (T: 57a, R: 52b, A: 103a)
Ġarķ eyleyüp envâr-ı naǾîme yâ Rab
Yaķma tenimi nâr-ı caĥîme yâ Rab
Ĥâl-i diline iki cihânda raĥm it
Raĥmet dine cân-ı Nažîm'iñe yâ Rab
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25 (R: 53a, A: 103a)
Ħâmem çemen-i feyże nihâl it yâ Rab
Nažm-ı terimi reşg-i zülâl it yâ Rab
ŦabǾım śuver-ârâ-yı maǾânî ķıldıñ
Zîver-dih-i erjeng-i kemâl it yâ Rab
26 (R: 53a, A: 106a)
Ey pâdişeh-i ķalem-rev-i ġaybü'l-ġayb
Evreng-nişîn-i taħt-gâh-ı lâ-rayb
ǾAfvıñla Ǿuyûbını Nažîm'iñ setr it
Olsun der-i ħıdmetiñde bî-töhmet-i Ǿayb
27 (R: 53a)
Olsam ne ķadar Nažîm müstaġraķ-ı Ǿayb
Bir noķŧa-i Ǿafv ider benim Ǿaybım ġayb
Setr itdi sevâd-ı rûyum mûy-ı sefîd
Ruħsâr-ı şebâba çekdiler perde-i şeyb
28 (H: 239b, R: 321a, A: 102b)
Bîdâr-ı şühûd u şâd-kâm it yâ Rab
Çeşm-i dile ħâbını ĥarâm it yâ Rab
Nâķıś ķoma mâh-veş hilâl-i emelim
Envâr-ı kemâl ile tamâm it yâ Rab
29 (H: 240a, R: 321a, A: 102b)
Ben nefsime uydum güneh itdim yâ Rab
Ǿİśyân ile ĥâlim tebeh itdim yâ Rab
Rûyum gibi ser-śafĥa-i efǾâlimi ĥayf
Sû-i Ǿamelimden siyeh itdim yâ Rab
30 (H: 240a, R: 321b, A: 106b)
Ey ħilķat-i eşyâya olan źâtı sebeb
Maĥbûb-ı ilâhî şeh-i pâkîze-neseb
Cân midĥat-i źâtıñla seniñ mihr-be-dil
Dil vaśf-ı śıfâtıñla seniñ mühr-be-leb
31 (H: 240a, R: 321b, A: 106a)
Olsun demiñ ey sâķî-i bezm-i lâ-rayb
Cân u dil-i şûrîdeme vir neşve-i ġayb
Bir câm ile eyle beni sermest-i ħarâb
Bir mest ki şeydâlıġı bî-töhmet-i Ǿayb
32 (H: 240a, R: 321b, A: 272a)
Ħâliķ ideli bisâŧ-ı śunǾın tertîb
Cân u dil-i âvâreme Ǿaşķ oldı naśîb
Eczâ-yı vücûdımı ĥakîm-i ezelî
Gûyâ ki benim Ǿaşķdan itmiş terkîb
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33 (H: 240a, R: 321b, A: 272a)
Ruħsârı ķafâ pâyı ser itse ne Ǿaceb
Śaġ u śolı bilmez felek-i dûn-meşreb
Berhem-zededir şeş-cihet-i ħalķ Nažîm
Pîş ü pes ü zîr ü zeber ü râst ü çep
34 (H: 240a, R: 321b, A: 272a)
Dil bir śanemiñ mihri ile güm-şüde-tâb
Cân mużŧarib-i Ǿaşķı miŝâl-i sîm-âb
Olmuş o bütüñ melâhât ü behcetiniñ
Ŧâķ-ı zer-i deyri ebruvân-ı pür-tâb
35 (T: 27a, H: 27b, R: 27a, A: 106b)
Ey bâr-gehi melce-i erbâb-ı necât
Vey ħâk-i rehi kuĥl-i dil ü cân-ı Ǿuśât
Tâ ĥaşr ola rûĥ-ı feraĥ-güsteriñe
Mişkât-ı taĥiyyât ile miśbâĥ-ı śalât
36 (R: 53a, A: 106b)
Ey źât-ı şerîfi eşref-i maħlûķât
Îcâd-ı vücûdı bâǾiŝ-i mevcûdât
Ġayb eyle Nažîm-i derd-mendiñ Ǿaybın
Ey dâmen-i Ǿafvı sâtir-i Ǿayb-ı Ǿuśât
37 (R: 53a, A: 106b)
Ey cilve-geh-i cemâli âyîne-i źât
Vey nâm-ı şerîfi zîver-i her śalavât
Tâ-ĥaşr niŝâr-ı ravża-i pâki ola
Hevâda ŧabaķ ŧabaķ taĥiyyât u śalât
38 (R: 53a, A: 106b)
Ey ĥüsn-i ebed fürûġ-ı âyîne-i źât
Ħurşîd-i cemâline dü-Ǿâlem źerrât
Śal farķ-ı Nažîm'e sâye-i merĥametiñ
Pür tâb u tef ķıyâmet olduķda Ǿuśât
39 (T: 59a, R: 56a, A: 272b)
Câm-ı mey-i vuślatı olup tevbe-şikest
Ķıldı beni bir cüvân-ı tersâ-beçe mest
Dîvâne-i sûmenât-ı dîdârı olup
İtdi dili bend zülfi zünnâr-perest
40 (H: 240a, R: 321b, A: 106b)
Ey maĥv-ı şükûh-ı Ǿaşķı ehl-i ceberût
Lebrîz-i fürûġ-ı mihri mülk-i melekût
Ben ħatm-i kelâm idince źikriñ umarım
Śon demde ura dehânıma mühr-i sükût
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41 (H: 240b, R: 321b, A: 106b)
Ey gülbün-i bî-ħazân-ı bâġ-ı ceberût
Vey bülbül-i gülsitân-ı mülk-i melekût
Tâ kim ene efśaĥ ile itdiñ kelimât
Murġân-ı risâlet itdiler cümle sükût
42 (H: 240b, R: 322a, A: 272b)
ǾAşķ itmiş iken dür-i sirişkim yâķût
Vaķt olmadı bir niyâza oldum mebhût
Söyletmedi laǾl-i nâbı bir bûse virüp
Yâr urdı benim dehânıma mühr-i sükût
43 (H: 240b, R: 322a, A: 272b)
Ey laǾl-i lebi ĥıżr-ı dile âb-ı ĥayât
Vey ħaŧŧ-ı ruħ-ı pâki sevâd-ı žulümât
İtmezse saña sûz-ı derûnum teǿŝîr
Yansun Ǿalev-i âhım ile nâr-ı necât
44 (H: 240b, R: 322a, A: 272b)
Bir ŧâǿifeyüz biz ki dırâz itsek dest
Ser-pençe-i ħurşîdi ider ħurd u şikest
Kûteh nažarân itse de taĥķîr Nažîm
Miķdârımız olmaz yine bir vech ile pest
45 (H: 240b, R: 322a, A: 272b)
Ħum-ħâne-i Ǿaşķ içre olup bâde-perest
Oldum ķadeĥ-i dâġ-ı dil-i zâr ile mest
Ferhâd ile Ǿaşķ itdi beni dûş-be-dûş
Mecnûn ile Ǿaşķ itdi beni dest-be-dest
46 (H: 240b, R: 322a, A: 272b)
ǾAksi meye düşdi yâr olup câm-be-dest
Timŝâli daħi o âfetiñ bâde-perest
ǾUşşâķı degil yeri gögi farķ idemez
Ol çeşm-i kebûd o deñli olmuş gök mest
47 (T: 27a, H: 27b, R: 27a, A: 106b)
Ey ħilķat-i eşyâya vücûduñ bâǾiŝ
Baħşâyiş-i her bî-kese cûduñ bâǾiŝ
Evvel âħir selâmet-i cân u dil
TaǾvîź-i taĥiyyât ü dürûduñ bâǾiŝ
48 (H: 240b, R: 322a, A: 103a)
Ey źâtı ķadîm ü ħalķ-ı Ǿâlem ĥâdiŝ
Şâdî vü ġama recâ vü ħavfı bâǾiŝ
Yâd-ı keremiyle itmedim cürm diyü
Billâh yemîn idersem olmam ĥâniŝ
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49 (H: 241a, R: 322a, A: 106b)
Ey maġfiret-i Ǿuśâta cûduñ bâǾiŝ
Îcâd-ı dü-Ǿâleme vücûduñ bâǾiŝ
Her beyti Nažîm'iñ olmaġa şekl-i dürûd
Gülzâr-ı nuǾûtıña dürûduñ bâǾiŝ
50 (H: 241a, R: 322b, A: 272b)
Bu cünbiş u bu sükûna dildir bâǾiŝ
Şâdî vü ġam-ı derûna dildir bâǾiŝ
Nehb-i ħıred ü şekîbe dildir bâdî
Şûr u şeġaf u cünûna dildir bâǾiŝ
51 (T: 27a, H: 27b, R: 27a, A: 107a)
Ey şâh-ı rusül ħüsrev-i śâĥib-miǾrâc
Dünyâda vü Ǿuķbâda seniñ taħt ile tâc
Sen şâh-ı dü-kevniñ seĥer ü şâm olmuş
Ħurşîd ü ķamer meclisine iki sirâc
52 (H: 241a, R: 322b, A: 107a)
Ey ħaste-i Ǿaşķa şerbet-i derdi Ǿilâc
Ĥıżr ile Mesîĥ o derd ile ħaste-mizâc
Luŧfuñla Ǿaceb mi ħâhişim olsa füzûn
Muĥtâc olur kerîme dâǿim muĥtâc
53 (H: 241a, R: 322b, A: 107a)
Ey şemǾ-i münîr-i bezm-gâh-ı miǾrâc
Kâşâne-i vuślata sirâc-ı vehhâc
Evreng-i nübüvvet üzre ey şâh-ı rusül
Levlâk libâçe vü leǾamrük saña tâc
54 (H: 241a, R: 322b, A: 272b)
Tîr-efgen-i Ǿaşķ idince ķaśd-ı âmâc
Manśûruñ ider ķadin kemân-ı ĥallâc
Efzûn olur ıżŧırâbı sîm-âb gibi
Bîmâr-ı maĥabbete Mesîĥ itse Ǿilâc
55 (T: 27b, H: 27b, R: 27b, A: 107a)
Ey her dü-ruħı tâze gül-i gülşen-i rûĥ
Sevdâñ ile murġ-ı dilim olsun mecrûĥ
Leb-teşne-i śahbâ-yı ġamıñ Ħıżr-ı nebî
Dürdî-keş-i derdiñ dil ü cânıyla naśûĥ
56 (H: 241a, R: 322b, A: 103a)
Ey ġarķ-ı yem-i celâli śad-keştî-i Nûĥ
Şâdâb-ı kemâl-i kudreti gülşen-i rûĥ
Manžûrı dil-şikestedir câǿiz kim
Maķbûle geçe şikestî-i kâr-ı Naśûĥ
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57 (H: 241a, R: 322b, A: 107a)
Ey dâġ-ı rıżâsı Ǿâşıķa kâse-i râĥ
Lebrîz-i cünûn-ı Ǿaşķı śaf śaf ervâĥ
Mellâĥ-ı yem-i maĥabbeti Ħıżr-ı nebî
Deşt-i ŧalebinde rûĥ-ı ǾÎsâ seyyâĥ
58 (H: 241b, R: 322b, A: 273a)
Tâ itmege ĥâdiŝâtı defter dem-i śubĥ
Aĥkâm-nüvîs-i ħayr u şer her dem-i śubĥ
Levĥ-i felege cilâ virüp mühre-i mihr
Tecdîd-i berât-ı diger eyler dem-i śubĥ
59 (H: 241b, R: 323a, A: 272b)
Ey serv-i çemân çemen-i gülşen-i rûĥ
Reftârı şikest-âver-i śad-kâr-ı naśûĥ
Bâ-ķayd-ı ĥayât manśıb-ı kâkülüñe
Dil śabr ile Eyyûb gerek Ǿömr ile Nûĥ
60 (H: 241b, R: 323a, A: 273a)
Germiyyet-i meyden ki bulur behre ķadeĥ
Âteş düşürür farķ-ı ġam-ı dehre ķadeĥ
Demdir olalım bülbüle-i şevķ ile mest
Devr eylesün ey sâķî-i gül-çihre ķadeĥ
61 (T: 27b, H: 28a, R: 27b, A: 103a)
Ey hâdî-i ins ü melek ü mûr u melaħ
Luŧf u ġażabıñ mihr ile mânende-i yaħ
Bir ķıŧǾa-i gülzâr-ı cemâliñ firdevs
Bir bâriķa-i nâr-ı celâliñ dûzaħ
62 (H: 241b, R: 323a, A: 103a)
Ey râzıķ-ı ħalķ-ı Ǿâlem ü mûr u melaħ
Vey śâniǾ-i ķudret-i bihişt ü dûzaħ
Ġufrânıñ ile źünûb ey Rabb-i ġafûr
Mânend-i fürûġ-ı mihr ile pâre-i yaħ
63 (H: 241b, R: 323a, A: 107a)
Ey naķd-i dü-kevn gevher-i mihri nüh-narħ
Vey dergeh-i kibriyâsı üftâdesi çarħ
Teng olsa Ǿaceb mi Edhem ü MaǾrûf'a
VüsǾat-geh-i Ǿaşķıña düşüp Belħ ile Kerħ
64 (H: 241b, R: 323a, A: 273a)
Kâm-ı dilini Ǿârif olan itmez telħ
Bilmez sefer-i seyr-i Buħârâ ile Belħ
Mânend-i hilâl eyleyen kesb-i kemâl
Bîhûde ider mi ġurre-i Ǿömrini selħ
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65 (T: 27b, H: 28a, R: 27b, A: 107a)
Ey pâdişeh-i kişver-i irşâd meded
Feryâd-res ol bendeñe feryâd meded
İķlîm-i dil ü cânıma nefs itdi hücûm
Bir zâr u zebûnum meded imdâd meded
66 (T: 59b, R: 56a)
Ey kâküli şâm-ı Ķadr ü Ǿârıżı Ǿîd
Vey śubĥ-ı cemâli rûz-ı nevrûz-ı saǾîd
Ħavf ile recâda eyleme ser-gerdân
Ey hecr ü viśâli Ǿâşıķa yeǿs ü ümîd
67 (T: 62b, R: 53b, A: 103a)
Ey vaśf-ı sıfâtı ķul huvallâhu aĥad
Raĥman u Raĥîm ü Ĥayy ü Ķayyûm u Śamed
MaǾmûre-i Kibriyâsınıñ Ǿarzı ezel
Mülk-i ķıdem ü beķâsınıñ ŧûli ebed
68 (T: 62b, R: 53b, A: 103a)
Ey midĥat-i źâtı ķul huvallâhu aĥad
TaǾrîf-i śıfât-ı pâki Allâhu'ś-śamed
Yuĥyî vü mumît lem-yelid dâǿim ü ferd
Lem yûled ve lem yekün lehû küfüven aĥad243
69 (H: 241b, R: 323a, A: 103a)
Ey Ǿuķde-güşâ-yı ehl-i ĥâcât meded
Vey râzıķ ü kâfî-i mühimmât meded
Esrâr-ı nihânımı bilürsüñ dimeden
Ey Ǿâlim-i sırr ve'l-ħafiyyât meded
70 (H: 242a, R: 323a, A: 107b)
Ey pâdişeh-i serîr-i mülk-i tevĥîd
Vey pâye-i câhı kürsî-i Ǿarş-ı mecîd
Olsañ ne Ǿaceb leb-â-leb nûr-ı şühûd
Mirǿât-ı cemâl-i ĥaķsıñ ey źât-ı vaĥîd
71 (H: 242a, R: 323b, A: 273a)
Ey ġurre-i ebruvânı reşg-i meh-i Ǿîd
Ser-germ-i fürûġ-ı mihr-i ĥüsni ħurşîd
Ĥayrân-ı cemâli teşne-i laǾl-i lebi
Mirǿât-ı cihân-nümâ vü câm-ı Cemşîd

243

İhlas Sûresi'nin, "Doğurmadı ve doğmadı, O'na bir denk de olmadı." anlamındaki son ayetleri iktibas edilmiştir.
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72 (H: 242a, R: 323b, A: 273a)
Ķâl eylemese böyle anı pûte-i derd
Zer gibi śararmazdı dil-i ġam-perverd
İtdim nažar-ı yâr ile altun işimi
İksîr-i kemâl oldı baña çihre-i zerd
73 (H: 242a, R: 323b, A: 107a)
ŦâǾat-geh-i Ǿaşķıñda Ǿaceb mi bî-derd
Eşk ile vużû itse dil-i ġam-perverd
Bir secde-i nâza ey śanem eylerseñ
Biñ nâśiye-i niyâzı fersûde-i gerd
74 (H: 242a, R: 323b, A: 107a)
Ey ķaddiñe vâbeste ķıyâm ile ķuǾûd244
Ebrûña ser-efgende rukûǾ ile sücûd
Bir şarŧı hemân ķayd-ı ser-i zülfüñdür
Çoķdur dil-i Ǿâşıķda şurûŧ ile ķuyûd
75 (H: 242a, R: 323b, A: 273a)
Dil beste-i gîsû-yı siyâh-ı Dâvud
Cân şîfte-i ŧarf-ı külâh-ı Dâvud
Bir nažrada âhen-dil iken ħûbânı
Mûm eyledi iǾcâz-ı nigâh-ı Dâvud
76 (H: 242a, R: 323b, A: 273a)
Gül kisve-i âl ile sebük-rûĥ çü-bâd
Sünbül nîlî ķabâ ile hâk-nihâd
Lâle nemed-i sürħ ile âteş-meşreb
Âb üzre semen câme sefîd ü dil-şâd
77 (T: 27b, H: 28a, R: 27b)
Ey şerbet-i derdiñ dile dermândan eleźź
Hecriñ ġamı śad-vuślat-ı cânândan eleźź
Ĥarf-i kerem ħâtem-i laǾl-i pâkiñ
Bir bendeñe biñ mülk-i Süleymân'dan eleźź
78 (H: 242b, R: 323b, A: 107b)
Ey telħî-i dürd-i derdi şekkerden eleźź
Zehr-i ġamı sükker-i mükerrerden eleźź
Dil-teşne-i Ǿaşķa şerbet-i dîdârı
ǾAyn-ı tesnîm ü âb-ı Kevŝer'den eleźź
79 (H: 242b, R: 324a, A: 107b)
Ey şerbet-i Ǿaşķı âb-ı ĥayvândan eleźź
Vey dürdî-i derdi dârû-yı cândan eleźź
Bîmâr-ı maĥabbetiñ olan cân u dile
Hecriñ ġamı źevķ-i vaśl-ı cânândan eleźź
244

vâbeste, R: vâreste
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80 (H: 242b, R: 324a, A: 107b)
Ey zehr-i firâķ-ı derdi dermândan eleźź
Telħâbe-i Ǿaşķı âb-ı ĥayvândan eleźź
Bîmârıyuz ol ŧabîb-i ĥüsnüñ ki gelür
Nîş-i ġamı nûş-ı dârû-yı cândan eleźź
81 (T: 27b, H: 28a, R: 27b, A: 107b)
Ey źât-ı şerîfiñde müžâhir žâhir
Ruħsârıña ser-cümle münâžır nâžır
Meǿmûr seniñ emriñe śâliĥ ŧâliǾ
Maĥkûm seniñ ĥükmüñe mü'min kâfir
82 (R: 53a, A: 107b)
Maĥbûb-ı Ħudâ ki mühri her źerrede var
Oldı dil o mihre źerre-i bî-miķdâr
Hem nâžır-ı vech-i Ĥaķ odur hem manžûr
Hem âyinedir cemâli hem âyine-dâr
83 (T: 59b, R: 56a, A: 274a)
Ne cins-i feriştedir ne ĥavrâ-beçedir
Cânânım o nev-cüvân-ı tersâ-beçedir
Oldum ķoluma alup Süleymân-ı zamân
Yavrum benim ey Nažîm Ǿanķâ-beçedir
84 (T: 59b, R: 56a, A: 274a)
Cân u dili kâkülüñ ki tesħîre çeker
Her bir ħamı dûd-ı âhı zencîre çeker
Ünsiyyet iden nigâh-ı ħûn-rîziñ ile
Âhû ise de ŧabîǾat-ı şîre çeker
85 (T: 59b, R: 56a, A: 274a)
Her dîde-i ter ki śubĥ-ı dîdâr ister
Şeb tâ-be-seĥer o dîde bîdâr ister
Naķd-i dil ü câna derd-i Ǿaşķ erzândır
Ammâ ki Nažîm bir ħarîdâr ister
86 (T: 59b, R: 56b, A: 274a)
Âh itmege ķorķarım ki aġyâr işidir
Ancaķ yine nâlemi o dildâr işidir
Kühsâr-ı maĥabbet içre başlayan feryâda
Her demde Nažîm yâr der yâr işidir
87 (T: 59b, R: 56b, A: 274a)
Bülbül gibi her güli śeverdim yetişür
Her ġonca-dehâna meyl iderdim yetişür
Yoķ yerlere eyvâh Ǿömrüm oldı telef
Ey dil ķo beni baña ki derdim yetişür
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88 (T: 59b, R: 56b, A: 274a)
Çignetme bu pây-mâliñi gel yetişür
Dâmânıña rûzgârdır el yetişür
Âh alma ki yeter rûy-ı tirkeş gibidir
Teǿŝîrde bed-duǾâdan evvel yetişür
89 (T: 60a, R: 56b, A: 274b)
ǾÂşıķ o perî-veşi gözünden śaķınur
Bir kerre nigâha ġayra biñ kez baķınur
Bir şûħ-ı sitem-gere esîriz ki Nažîm
Dil-beste-i bend-i zülfi teller ŧaķınur
90 (T: 60a, R: 56b, A: 274b)
Gözden o perî nigîn laǾlin śaķınur
Eller anı Ǿâķıbet görürseñ ŧakınur
Gûşından o kim fetîl-i bendim çıķara
Cisminde hezâr dâġ-ı ĥasret yaķınur
91 (T: 60a, R: 56b, A: 274b)
Sûsen ele alınca zümürrüd ħançer
LaǾlin siperin sîneye çekdi gül-i ter
Her lâle olup nîze-i yâķût be-dûş
Elmâs zirih geydi semen ser-tâ-ser
92 (T: 60a, R: 56b, A: 271b)
MecmûǾa degil bu Ǿâlem-i maǾnâdır
Her beyti sevâd-ı aǾžam-ı maǾnâdır
Tezyîn-ı suŧûr-ı śafĥasın seyr eyle
Emvâc-ı beyân ile yem-i maǾnâdır
93 (T: 60a, R: 57a, A: 271b)
MecmûǾa degil bu nüsħa-i kübrâdır
Her śafĥası bir zebân ile gûyâdır
Elbette olur sefîne deryâda Nažîm
Ammâ bu sefîne içre bir deryâdır
94 (H: 242b, R: 324a, A: 103a)
Yâ Rab keremiñ umar gedâ ger keydir
ǾÂśîlere luŧf u şefķatiñ der-peydir
Her emr-i muĥâli Ħâliķ u Ķâdirsiñ
Maħlûķ yanında śunǾuñuñ lâ-şeydir
95 (H: 242b, R: 324a, A: 107b)
Ey aŧlas-ı çarħ yoluna ferş-i ĥaķîr
Gülbang-i śalâ-yı daǾveti Ǿâlem-gîr
Şâhenşeh-i enbiyâ vü sulŧân-ı rusül
Levlâk-evreng ü lî-maǾallâh-serîr
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96 (H: 242b, R: 324a, A: 273a)
Ser-keşligi ķo türâb olursuñ âħir
Gözlerde ħayâl ü ħâb olursuñ âħir
Mevc ur mevc ur ki sûz-ı âh-ı dilden
Ey baĥr-i güneh serâb olursuñ âħir
97 (H: 242b, R: 324a, A: 273b)
Ser-mestiz o śahbâ ile kim dil dirler
Hüşyâr da olsaķ yine ķanzil dirler
Bir baĥre şinâver geçeriz biz ki Nažîm
Ġarķ-âbeleri ķaǾrına sâĥil dirler
98 (H: 243a, R: 324a, A: 103a)
Sûdâ-ger-i diliñe reh-rev sevdâdır
Hemvâre heves-i kâr u hevâ kâlâdır
Derd olsa aña revâdır ism-i dil-dâr
Allâh o kâra müdâvim-i esmâdır
99 (H: 243a, R: 324b, A: 273b)
Ruħsârı anıñ ki sâye-veş ħâkdedir
Gün gibi maķâmı evc-i eflâkdedir
FerǾin nažar olsa iǾtibâr aślınadır
Śahbâda degil o neşve hep tâkdedir
100 (H: 243a, R: 324b, A: 273b)
Her dâne-i eşkim dür-i nâ-yâbımdır
Müjgân-ı ħas ü ħâr reh-i seyl-âbımdır
Ħûn-âb-ı ciger dîdede pür-dâġ göñül
Ol lücce-i pür-cûş bu girdâbımdır
101 (H: 243a, R: 324b, A: 273b)
Mâdâm o perî ki mâǿil-i mey-gededir
ǾUşşâķıñ işi raķîb ile Ǿarbededir
Bî-raĥmlıgı baña virir yâd itsem
Gûyâ ki Nažîm ķalbi seng-i yededir
102 (H: 243a, R: 324b, A: 273b)
Ĥüsnüñ ki seniñ bî-meded ġâliyedir
Üftâdeligiñ mertebe-i Ǿâliyedir
Taśvîriñi yazsam yeridir ey büt-i Çîn
Deyr-i dile kim ħâliyetü'l-ħâliyedir
103 (H: 243a, R: 324b, A: 273b)
Zülfüñle göñül ne şeb ki ülfet eyler
Sevdâsını mû-be-mû ĥikâyet eyler
Dil devr-i lebiñde ŧurfe ser-ħoşdur kim
Cem sâġarına nigâh-ı ĥasret eyler
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104 (H: 243a, R: 324b, A: 273b)
Žann itme gözümden eşk-i ĥasret dökülür
Hep sîneme aħker-i maĥabbet dökülür
Bir gülşene geldim ki gül-i ter yerine
Dâmânıma ħûnâb-ı ħacâlet dökülür
105 (H: 243b, R: 324b, A: 273b)
Bir sûķa mülâzımız ki Ǿirfân śatılur
Her gûşede hep cân alınur cân śatılur
Bir mertebe germ olmadadır kim dem olur
Bir źerreye biñ mihr-i dıraħşân śatılur
106 (H: 243b, R: 325a, A: 274a)
Ey ĥüsni olan feyż-resânende-i ĥûr
Vey zülf-i ħam-ender-ħamı pâ-bend-i şuǾûr
Ħaŧ geldi ķıyâs itme debîr-i ķudret
Yazmış varaķ-ı Ǿârıżıña sûre-i Nûr
107 (H: 243b, R: 325a, A: 274a)
Ey zülfi olan ħâb-geh-i fitne vü şûr
Ebrûsın iden şehper-i şâhîn-i ġurûr
Bir dâma düşürdüñ ki teźerv-i dilimi
Her dânesi olmuş şerer-i âteş-i Ŧûr
108 (H: 243b, R: 325a, A: 274a)
Śad-el-ĥaźer ey reşg-i perî ġayret-i ĥûr
Ŧâvus gibi ĥüsnüñe olma maġrûr
Hep münkesirü'l-bâl-i peşîmânîdir
Murġân-ı ûlî-ecniĥa-i evc-i ġurûr
109 (T: 60a, R: 57a, A: 275b)
Her dil ki kemâle ârzû-mend olmaz
Beñzer o nihâle kim berû-mend olmaz
ǾÂşıķ mıdır ol ki ħıdmet-i cânânda
Miskîn ü żaǾif iken tenû-mend olmaz
110 (T: 60a, R: 57a, A: 275b)
Bir kerre gören o rûy-ı pür-tâbı henüz
Çeşm-i terine ĥarâm ider ħâbı henüz
Gözden śaķınan cemâl-i dildârı Nažîm
Geçmez müjesin nigâh-ı âdâbı henüz
111 (T: 60b, R: 57a, A: 275b)
Mümtâz-ı ĥüsnde meyl-i her heft olmaz
Sulŧân-ı cihânda fikr-i zer-beft olmaz
Ħursend-i ħayâl-i yâr olan ĥayrânıñ
Pây-i nažarında âmed ü reft olmaz
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112 (T: 60b, R: 57a, A: 275b)
Mestâne çekince ġamzesi ħançer-i tîz
Eyler nigehi füsûn ü nâz ile sitîz
Bir žâlim-i bî-amâna dûş oldum kim
Ne ŧâķat ü sitîz ü ne cây-ı gürîz
113 (T: 60b, R: 57a, A: 275b)
Ey murġ-ı niyâz tâ göñülden ķopmaz
Gül-deste-i nâz o naħl-ı gülden ķopmaz
Elbette sebük-ser andadır bed mesti
Biñ raŧl-ı girân çekilse mülden ķopmaz
114 (T: 60b, R: 57a, A: 275b)
Ol mest-i ġurûra oldı peymâne-i nâz
Bir kerre ele alınmayan câm-ı niyâz
Âvîze-i gûş-ı yârdır şimdi Nažîm
Rû-kerde-i iǾtibâr olan gevher-i râz
115 (T: 60b, R: 57b, A: 275b)
Ey zülf-i siyâhı pûşiş-i KaǾbe-i nâz
Cân u dile ebruvânı miĥrâb-ı niyâz
Ġırbâl olsun vücûdı baķmazsa saña
Biñ çeşm-i ĥaķîķat ile bir ehl-i mecâz
116 (T: 60b, R: 57b, A: 275b)
Âvâreyim ey perî-cemâlim sensiz
Dîvâneye döndüm âh żâlim sensiz
Ne mürde ne zinde ħaste-i hicrânım
Cânâ ķatı müşkil oldı ĥâlim sensiz
117 (T: 27b, H: 28a, R: 27b, A: 107b)
Ey faħr-i cihân olmadım irşâd henüz
Ǿİśyân ile kâm-ı dilim ifsâd henüz
Yüzde biriniñ Ǿafvına yoķdur yüzüm âh
Sehv ile miât olmada aĥâd henüz
118 (T: 62b, R: 53b, A: 103a)
Ey merĥameti Ǿuśâtına cây-ı gürîz
Vey şefķati baĥri lücce-i Ǿafv-engîz
Yâ Rab dü-cihânda Ǿizzetiñ ĥaķķı-çün
Ħâr itme Nažîm'i luŧf idüp eyle Ǿazîz
119 (T: 63a, R: 53b, A: 108a)
Ey Ǿâdet-i Ǿafvı ħâŧır-ı cürm-nüvâz
Dil-rîş-i ħaŧâya şefķati merhem-sâz
Miĥrâb-ı şefâǾatiñ yeter ķıble bize
Ey dergeh-i luŧfı KaǾbe-i ehl-i niyâz

Yahyâ Nazîm Divanı • 947

120 (H: 243b, R: 325a, A: 103b)
Ey nâǿire-i Ǿinâyeti nîrân-sûz
Vey bâriķa-i hidâyeti Ǿiśyân-sûz
Yaķsun dilimi fürûġ-ı mihriñ yâ Rab
Olsun eŝeri derûn-güdâz u cân-sûz
121 (H: 243b, R: 325a, A: 108a)
Ey nûr-ı żiyâ-güster-i kâşâne-i râz
Vey şemǾ-i serâ-perde-fürûz-ı iǾcâz
Bezm-i ġam-ı Ǿaşķıñda yanup yaķılayım
Pervâne gibi olsun işim sûz u güdâz
122 (H: 243b, R: 325a, A: 274b)
Devriñde pür olsa nola ey mâye-i nâz
Eŧfâl-i ĥaķîķatle debistân-ı mecâz
Olmazdı ķalem-gîr-i ħaŧ-ı ĥarf-i viśâl
Ser-śafĥa-i nâz olmasa âhâr-ı niyâz
123 (H: 244a, R: 325a, A: 274b)
Ey ŧurresi şûriş-fiken ü Ǿarbede-sâz
Vey ġamzesi Ǿâşıķ-küş ü aġyâr-nüvâz
Bünyâd iden eyvân-ı bülend-i nâzıñ
İtmiş beni ferşinde anıñ ħâk-i niyâz
124 (H: 244a, R: 325b, A: 274b)
Bulsa nola zîb ey büt-i şûħ-ı ŧannâz
Reyĥân-ı niyâz ile güle gûşe-i nâz
Bir şûħa esîrim ki ser-i nâzında
Olmuş gül-i teslîm ü rıżâ dâġ-ı niyâz
125 (H: 244a, R: 325b, A: 275a)
Ferhâd ile Şîrîn gibi ey mâye-i nâz
Birbirimize eyleyelim nâz u niyâz
Leylâ ile Mecnûn idi şâh ile gedâ
Biz de olalım ŧaǾne-i Maĥmûd u Ayâz
126 (H: 244a, R: 325b, A: 274b)
Biz śoĥbet-i yek-demi ġanîmet bilürüz
Deh-rûze gül-i ĥayâtı furśat bilürüz
Biz gevher-i nuŧķı vermezüz kevneyne
Bâzâr-ı süħanda kadr ü ķıymet bilürüz
127 (R: 325b, A: 275a)
Biz Ǿâşıķı ġam-perverişinden bilürüz
Derd ehlini alış verişinden bilürüz
Her śâde-ruħa śarf-ı nigâh eylemezüz
Biz âyineyi gösterişinden bilürüz
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128 (H: 244a, R: 325b, A: 275a)
Geh dîde-i terden eşk-i ĥasret dökeriz
Geh farķ-ı dile ħâk-i melâmet dökeriz
Giryân olsaķ o şûħ içün pây-ı dile
Hep rîze-i elmâs-ı nedâmet dökeriz
129 (H: 244a, R: 325b, A: 275a)
Biz neyyir-i Ǿirfân-ı sipihr-i hüneriz
Biñ kâna deger her birimiz bir güheriz
Âsîb-i ħazânından emîniz dehriñ
Biz bâġ-ı maĥabbetde nihâl-i digeriz
130 (H: 244a, R: 325b, A: 275a)
Biz meclis-i ġamda câm-ı ĥasret çekeriz
Meydir diyü ħûnâbe-i fürķat çekeriz
Bir ĥarf alınmaz deheninden yâriñ
Bîhûde hemân yoķ yere zaĥmet çekeriz
131 (H: 244b, R: 326a)
ǾAks-i ruħuña dilde mekân eylemişüz
Vîrânede gencîne nihân eylemişüz
Cânâ dili lebrîz-i cemâliñ ideli
Âyînemizi âyine-dân eylemişüz
132 (H: 244b, R: 326a, A: 275a)
Külħan-geh-i Ǿaşķıñ olalı menzilimiz
Žâhir mi degildir saña sûz-ı dilimiz
Bir ķâfileye refîķ-i râhız ki Nažîm
Pür-âteş-i dil çekilmede maĥmilimiz
133 (H: 244b, R: 326a, A: 275a)
Biz mest-i ser-endâz-ı şarâb-ı Ǿaşķız
Peymâne-be-kef rind-i ħarâb-ı Ǿaşķız
Biz her birimiz bir yem-i gevher-bârız
Hep ser-be-girîbân-ı seĥâb-ı Ǿaşķız
134 (H: 244b, R: 326a, A: 275a)
Biz murġ-ı nevâ-senc-i bahâr-ı ġaybız
Merġûle-serâ-yı gülşen-i lâ-raybız
Açılmazız aġyâra velî ġonca-śıfat
Leb-beste-i ħâmûş u ser-ender-ceybiz
135 (H: 244b, R: 326a, A: 274b)
Biz devr-i felekde gün gibi meşhûruz
Çün câm-ı cihân-nümâ ser-â-ser nûruz
Bir câm yapar ħâŧır-ı vîrânemizi
Hem künc-i ħarâbâtda hem maǾmûruz
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136 (T: 63a, R: 53b, A: 108a)
Ey şems ü ķamer tenûr-ı mihrinde ķabes
Sîmurġ-ı simâŧ derd-i Ǿaşķında meges
Olmuş o ħıdîv-i enbiyâ vü rusülüñ
Kevneyn ķaŧâr-ı kibriyâsında ceres
137 (T: 27b, H: 28a, R: 27b, A: 108a)
Ey ķulzüm-i ķadriñde felekler kef ü ħas
Vey sâĥa-i şânıñda zemîn gerd-i eħas
Dergâh-ı kemâliñde Süleymân ħâdim
Sîmurġ ser-i ħân-ı celâliñde meges
138 (H: 244b, R: 326a, A: 103b)
Ey sâĥa-i ķudretinde Ǿâlem kef-i ħas
Kevneyn ķaŧâr-ı śunǾuna iki ceres
Dâne-keş-i kişt-i cûdı mûr ile melaħ
Rûzî-ħor-ı ħân-ı luŧfı murġ ile meges
139 (H: 244b, R: 326a)
Ey şems ü ķamer tenûr-ı mihrinde ķabes
Vey ħân-ı maĥabbetiñde sîmûrġ meges
Mümkin mi derûn-ı dilde ketm-i Ǿaşķıñ
ǾAnķâya olur mı cilve-geh teng ķafes
140 (H: 245a, R: 326b, A: 275b)
Derdâ derdâ hezâr ĥayf u efsûs
Ġafletle śabâĥ u şâm oldum meǿnûs
Gûş-ı dilimi girân idüp ħâb-ı ĥużûr
Ne śavt-ı eźân resîde ne bang-i ħorûs
141 (H: 245a, R: 326b, A: 276a)
ǾAşķ ile olup sirişte âb u gil-i Ķays
Hâmûn-ı maĥabbet oldı ser-menzil-i Ķays
Ķalbimde nola yer eylese yâr Nažîm
Leylâya siyâh-ħâne idi dil-i Ķays
142 (T: 28a, H: 28a, R: 28a, A: 108a)
Ey şâhsüvâr-ı Medenî faħr-i Ķureyş
Sulŧân-ı žafer ħayl-i şeh-i nuśret-ceyş
İtsün dil-i śahbâ-yı ġamıñ şîrîn-kâm
Çekdirme firâķıñla meded telħî-i Ǿayş
143 (T: 60b, R: 57b, A: 108a)
Ey dil yüri durma Ħıżr-ı tevfîķa yetiş
Var ħıdmet-i çâr-yâr-ı Śıddîķa yetiş
Kâmillere pey-rev ol bilüp noķśânıñ
Taķlîd ile ey Nažîm taĥķîķa yetiş
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144 (T: 61a, R: 57b, A: 276a)
Dil rişte-i ülfeti urup el ķırmış
Peyvend-i Ǿalâķayı muĥaśśal ķırmış
Ķayd-ı ser-i zülfi dil-rübâdan geçmiş
Dîvâne-i cünûn ile Ǿaceb tel ķırmış
145 (T: 61a, R: 57b, A: 276a)
Bir dilber-i ser-terâşa oldum ki terâş
Mirǿât-ı ruħında naķd-i cân vaķf-ı telâş
Sâķın śıġamış elinde tîġ-ı ser-tîz
Ol dilber-i ser-terâşa egsem nola baş
146 (H: 245a, R: 326b, A: 103b)
Ey râtibe-ħâr-ı cûdı şâh u dervîş
Rezzâķ-ı ġıdâ-dehende-i bî-kem ü bîş
Berķ-ı ġażabıyla zehr olur leźźet-i şehd
Feyż-i keremiyle nûş olur zaĥmet-i nîş
147 (H: 245a, R: 326b, A: 108a)
Ey bezm-gehi serîr-i şâhâne-i Ǿarş
Mişkât-ı cemâli şemǾ-i kâşâne-i Ǿarş
Lebrîz-i fürûġ-ı nûr-ı ĥüsnüñ olalı
Ervâĥ-ı muķaddes oldı pervâne-i Ǿarş
148 (H: 245a, R: 326b, A: 276a)
Gülzâr-ı maĥabbetiñ güli śolmaz imiş
Âsîb-i ħazân ile fenâ bulmaz imiş
Cân virmek imiş devâsı derd-i Ǿaşķıñ
Bîmâr-ı maĥabbete Ǿilâc olmaz imiş
149 (H: 245a, R: 326b, A: 276a)
Mektûbını dil yâra mükellef yazmış
Ķaddini kemân sînesini def yazmış
Ħaŧŧ-ı ruħ-ı cânâna nigâh eyle Nažîm
Sultân-ı ĥüsn deftere maśraf yazmış
150 (H: 245a, R: 326b, A: 276a)
Ħarc eyledi cân naķdini sûdâ-ger-i hûş
Bu ĥüsn ile cânân olalı Ǿişve-fürûş
Zencîre-i zülfi beni Mecnûn itdi
Bir Leylî-i devrâna yine oldum dûş
151 (H: 245b, R: 327a, A: 276a)
Ben mest-i mey-i Ǿaşķam u bî-vehm ü telâş
Zâhid göricek Ǿaybım ider ŧaǾn ile fâş
Bâlîn-i serimdir der-i meyħâne-i Ǿaşķ
ŦaǾn eylemesün kim doķunur başına ŧaş
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152 (T: 28a, H: 28b, R: 28a, A: 108a)
Ey śadr-nişîn-i ĥarem-i ħâśü'l-ħâś
Dergâhı Ǿuśât-ı ümeme cây-ı ħalâś
Eyle beni de şinâver-i ķulzüm-i Ǿaşķ
Olsun dil ü cân baĥr-i ġamıñda ġavvâś
153 (H: 245b, R: 327a, A: 103b)
Ey bârgehi mülâzımı Ǿâm ile ħâś
Bâb-ı keremi Ǿuśâtına cây-ı ħalâś
Ser-geşte Nažîm'i ķulzüm-i luŧfuñda
Bulsun güher-i merdân ile ġavvâś
154 (H: 245b, R: 327a, A: 108b)
Ey nažm-ı nuǾûtı zîb-i dîvân-ı ķaśaś
Ben zâra nola Nažîm olursa maħlaś
İmżâ-yı ķabûle mažhar it Ǿaşķıñda
Mühr-i mihriñ śaĥîfe-i cânıma baś
155 (H: 245b, R: 327a, A: 276a)
Ey çâh-nişîn-i derdi bî-fikr-i ħalâś
Zencîr-keş-i maĥabbeti Ǿâm ile ħâś
Gûş itse eger terâne-i Ǿaşķıñ ide
Nâhîdi nevâ-yı sâz-ı mihriñ raķķâś
156 (T: 28a, H: 28b, R: 28a, A: 108b)
Ey serv-i İrem-gülşen ü firdevs-riyâż
Kevŝer çemen-i Ǿizzetiñe âb-ı ĥıyâż
Bulsun şeref-i rütbe-i imżâ-yı ķabûl
Luŧfuñla sevâd-ı Ǿamelim eyle beyâż
157 (H: 245b, R: 327a, A: 103b)
Dergâhıña yâ Rab eyleyem ĥâlimi Ǿarż
Ĥâl-i dil-i mübtelâ vü meyyâlimi Ǿarż
Sen merĥamet eyle eyleyem şekve-künân
Nefsim gibi bir sitem-ger ü žâlimi Ǿarż
158 (H: 245b, R: 327a, A: 108b)
Ey gülbün-i bî-ħazân-ı levlâk-riyâż
Gülzâr-ı vücûdı lî-maǾallâh-ĥıyâż
Tezyîn-i śaf-ı nuǾûtuñ itdikçe olur
Râyât-ı ŝenâña ser-Ǿalem yâ Feyyâż
159 (H: 245b, R: 327a)
İtsem nola ĥasb-i ĥâli senden saña Ǿarż
Ĥâl-i dil-i pür-melâli senden saña Ǿarż
Ey şâh-ı ĥüsn Nažîm'e dâd it ideyim
Derdiñle o pây-mâli senden saña Ǿarż
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160 (R: 320a)
Ey bâǾiŝ-i ħilķat-i semâvât ile arż
Vey sâĥa-i Ǿizzetinde ne ŧûl u ne Ǿarż
Ķıl noķŧa-i Ǿafv ile benim Ǿaybımı ġayb
Aĥvâlimi eyledikçe sulŧânıma Ǿarż
161 (T: 28a, H: 28b, R: 28a, A: 108b)
Ey bezm-i ġamıñ reşk-i ŧarab-gâh-ı neşâŧ
ǾAyyâş-ı mey-i miĥnetiñe Ǿaşķ-ı bisâŧ
Vaśfıñda edâ eylemeye biñde birin
Bîçâre Nažîm itse ne deñli ifrâŧ
162 (H: 246a, R: 327b, A: 103b)
Ey nâme-ŧırâz-ı śunǾ-ı bî-ħâme vü ħaŧ
Menşûr-nüvîs-i ĥükm-i bî-ĥarf ü nuķaŧ
Ey ĥayy-i ķadîm ķudretiñ Ǿâleminiñ
Ne evveli var ne âħiri var ne vasaŧ
163 (H: 246a, R: 327b, A: 108b)
Ey muśĥaf-ı vaśf-ı źâtı bî-ĥarf-i ġalaŧ
Levlâke leǾamrük ile ol muśĥafa ħaŧ
Bir saŧrına itmeyüp kifâyet dükene
Ser-śafĥa-i cûdıña nücûm olsa nuķaŧ
164 (H: 246a, R: 327b, A: 276b)
Ey bezm-i ġamında cân u dil ferş-i bisâŧ
Maħmûrına yâd-ı laǾli śahbâ-yı neşâŧ
Nev-ķâfile-i cemâliñe itme ġurûr
Çoķ ħâce-i ĥüsn gördi bu köhne ribâŧ
165 (T: 28a, H: 28b, R: 28a, A: 108b)
Ey cân u dilim derd ü ġamıñdan maĥžûž
Ölmek reh-i Ǿaşķıñda ezelden melĥûž
Sevdâñı Nažîm ķalbine naķş itmiş
Olsa yeridir derûnı levĥ-i maĥfûž
166 (H: 246a, R: 327b, A: 103b)
Yâ Rab Ǿamelim idüp riyâdan maĥfûž
Ķıl ĥarf-i zebânımı ħaŧâdan maĥfûž
Ancaķ dil ü cânıma ġamıñ mûnis olup
Cân u dilim eyle mâsivâdan maĥfûž
167 (H: 246a, R: 327b)
Ey cân u dil ülfet-i ġamından maĥžûž
Derd-i ġam-ı Ǿaşķı cân u dilde maĥfûž
Yoķdur lüġat-ı ŝenâña ĥad elsinede
NaǾtıñ nola olsa gûne gûne melfûž
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168 (H: 246a, R: 327b, A: 276b)
İtse ne Ǿaceb Nažîm-i ħoş-demden ĥaž
Eyler o perî-cemâlim âdemden ĥaž
Dil-ħastesiyem lebinden emsem dirdim
İtse o ŧabîb-i cânım em semden ĥaž
169 (T: 28a, H: 28b, R: 28a, A: 108b)
Ey nûr-ı ilâhîye cemâliñ maŧlaǾ
Ruħsârıña ħurşîd-i melâĥat bürķaǾ
Vaśfıñ yazanıñ ķalem-terâşına olur
Ĥaķķâ ki hilâliñ üstüħânı maķŧaǾ
170 (T: 61a, R: 57b, A: 271a)
Ey eblaķ-ı luŧf u cûdı pür-cünbiş-i nefǾ
Bî-tâbî-i pây-ı râĥatım olmadı defǾ
Ħâk-i deriñe fütâde düşdüm şâhım
Bir esb ile eyle ħâkden bendeñi refǾ
171 (H: 246a, R: 327b, A: 103b)
Ey râzıķ-ı ħalķ olan Ĥakîm-i ŚâniǾ
Fażlıñla baña ġınâ virüp ķıl ķâniǾ
Bâzâr-ı Ǿatâda virdim it yâ MuǾŧî
Ķıl kesb-i ħaŧâdan źikrimi yâ MâniǾ
172 (H: 246b, R: 328a, A: 108b)
Ey encümen-i nübüvvete ŧalǾati şemǾ
Ervâĥ-ı rusül cemâliniñ şemǾine cemǾ
Ey şemǾ-i risâlet enbiyâ cemǾ olalı
Ne miŝliñi gördi göz ne gûş eyledi semǾ
173 (H: 246b, R: 328a, A: 276b)
Mihr-i seĥer-i murâdım oldı ŧâliǾ
Ĥaķ aħter-i baħtım itdi bedr-i lâmiǾ
Kesdi elini Nažîm ümîdimden yeǿs
Bî-kesligim oldı şimdi seyf-i ķâŧıǾ
174 (H: 246b, R: 328a, A: 276b)
Ey dil nice bir bu źillet-i ĥırś u ŧamaǾ
SaǾy eyle ġınâ-yı ķalbe oldur enfaǾ
Aĥbâbı melûl u düşmeni eyleme şâd
Śabr eyle belâya itme ižhâr-ı fezaǾ
175 (H: 246b, R: 328a, A: 276b)
Ey nâme-i ĥüsne ebruvânı maŧlaǾ
Dîvân-ı cemâle ħaŧŧ-ı laǾli maķŧaǾ
Ser-śafĥa-i dehre ķâmet-i mevzûnı
MaǾnâ-yı ķıyâmet ile pür bir mıśraǾ
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176 (T: 28a, H: 28b, R: 28a, A: 108b)
Ey nergisiniñ vâlihi kuĥl-i mâ-zâġ
Gülzâr-ı ŝenâsında leǾamrük gül-i bâġ
Şâyeste eger rüfû-ger-i zaħm-ı ġamıñ
Zer-târ-ı şuǾâǾ-ı mihri eylerse penâġ
177 (H: 246b, R: 328a, A: 103b)
Ey sûz-ı maĥabbetle her lâlede dâġ
Şemşîr-i ġamıyla şerĥa şerĥa gül-i bâġ
Her cüzǿüm olunca kül yanup yaķılayım
Yâ Rab beni bezm-i Ǿaşķıña eyle çerâġ
178 (H: 246b, R: 328a, A: 109a)
Ey meşǾal-i câhı lî-maǾallâh-fürûġ
Levlâk o ŧâķ-ı Ǿizzet ü şânına tûġ
Sensin ĥaķķâ ki śâdıķu'l-vaǾdü'l-emîn
Źâtıñda zebân-bürîdedir ehl-i dürûġ
179 (H: 246b, R: 328a, A: 276b)
ǾArż itme seriñde sînede yer yer dâġ
Yaķ lâle gibi diliñde bir aħker-i dâġ
Envâr-ı şühûda cümleten çeşm olmayız
Mirǿât-ı dil olmadıķça ser-tâ-ser dâġ
180 (T: 28b, H: 28b, R: 28b, A: 109a)
Ey şâh-ı kerem-kâr u keŝîrü'l-elŧâf
Fermân-ı şerîǾatıñ revân-ı ķâf-be-ķâf
Lebbeyk zenân-ı KaǾbe-i kûyuñ bir gün
İtsem nola iĥrâm-ı maĥabbetle ŧavâf
181 (H: 247a, R: 328b, A: 104a)
Ey vâlih-i künh-i źâtı erbâb-ı vuķûf
Her dilde śıfâtı gûne gûne mevśûf
Faħr-i dü-cihân ki mâ-Ǿarefnâk didi
TaǾrîfiñ iden ne söylesün yâ maǾrûf
182 (H: 247a, R: 328b, A: 109a)
Ey Ǿarş-ı berîne sâye-endâz-ı şeref
Vey taħt-ı revân-ı şâh-râhı refref
Ķurbânî-i Ǿaşķıñ olmaġa ins ü melek
Arż ile semâda muntažırdır śaf śaf
183 (H: 247a, R: 328b, A: 109a)
Ey ser-Ǿalem-i ķaddiñe ĥüsnüñ muśĥaf
Vey tîr-ı ġam-ı Ǿaşķıña her sîne hedef
Ġamzeñ ki ide ifâde-i nüsħa-i nâz
Eŧfâl-i müjeñ taǾallüm eyler śaf śaf
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184 (H: 247a, R: 328b, A: 276b)
Aldı dili düzdîde-nigâh-ı Yûsuf
Ķul itdi beni çeşm-i siyâh-ı Yûsuf
Dil mâǿil olup ķaldı zenaħdânında
Oldum yine üftâde-i çâh-ı Yûsuf
185 (T: 28b, H: 29a, R: 28b, A: 109a)
Ey pâdişeh-i mesned-i mülk-i taĥķîķ
Maĥbûb-ı ilâhî vü ħudâvend-i şefîķ
Olmuş ĥarem-i şerǾiñe erkân-ı çihâr
ǾOŝmân u ǾÖmer Ĥaydar u Śıddîķ-i Ǿatîķ
186 (T: 61a, R: 57b)
Bir sîne mi var ki çâk çâk itmez Ǿaşķ
Bir dil bulunur mı derd-nâk itmez Ǿaşķ
Dildârı śaķınsa dîdeden dil ne Ǿaceb
Zîrâ ki ķabûl-i iştirâk itmez Ǿaşķ
187 (T: 63a, R: 53b, A: 109a)
Ey pâdişeh-i ķalem-rev-i rüǿyet-i Ĥaķ
Vey kişver-i câhına dü-Ǿâlem mülĥaķ
İķrâr-ı nübüvvetinde olmuş ezelî
Her mû bedenimde bir zebân-ı śadaķ
188 (H: 247a, R: 328b, A: 104a)
Raĥm itse nola bükâmıza ĥażret-i Ĥaķ
Zîrâ ki odur Ǿuśâta erĥam-ı eşfaķ
Yâd-ı keremiyle eylemek mümkindir
Bir eşk ile heft-dûzaħı müstaġraķ
189 (H: 247a, R: 328b, A: 109a)
Ey mihr-i sipihr-i ķurbet-i ĥażret-i Ĥaķ
Vey neyyir-i ĥüsni nûr-ı Ĥaķ'dan müştaķ
ǾAfv eyle ķuluñ Nažîm-i zârıñ cürmin
Bir bende-i bî-kesiñdir olsun muǾtaķ
190 (H: 247a, R: 328b, A: 109a)
Ey ĥâl-i Ǿuśâta raĥmet ü şefķati çoķ
Muĥtâcı simâŧ-ı cûdınıñ aç ile ŧoķ
Her bî-kesiñ istinâdı bir kimseyedir
Senden ġayrı bu bî-kesiñ kimsesi yoķ
191 (H: 247b, R: 329a, A: 276b)
Terk-i ser imiş Ǿâşıķa âsâyiş-i Ǿaşķ
Cân virmek imiş zîver ü ârâyiş-i Ǿaşķ
Ey Ǿaķl-ı tenük žarf degildir kârıñ
Çâķ dilde olur olursa güncâyiş-i Ǿaşķ

956 • Mustafa Sefa Çakır

192 (H: 247b, R: 329a, A: 277a)
Teslîm-i kef-i irâde-i Ǿaşķ olduķ
Pây-ı ġama ser-nihâde-i Ǿaşķ olduķ
Ġayra nolaǾarż-ı iĥtiyâc eylemesek
Biz dest-güşâ-yı dâde-i Ǿaşķ olduķ
193 (H: 247b, R: 329a, A: 277a)
Cânım dimege yanımda cânânım yoķ
Gûyâ ki füsürde ķâlebim cânım yoķ
ǾAşķ itdi beni żaǾîf sen söyle Nažîm
Derdim diyemem ŧabîbe dermânım yoķ
194 (T: 28b, H: 29a, R: 28b, A: 109a)
Ey şâh-ı rusül ħayl-i serîr-i levlâk
Maĥbûb-ı ĥarîm ĥarem-i Ìzid-i pâk
Giryân giryân naśîb olur mı bir gün
Ķabriñde yüzüm sürüp diyem rûĥî fidâk
195 (T: 61a, R: 58a, A: 109a)
Ey seyyid u saǾd ħâk-bûs-ı ķademiñ
Vey çeşm-i fuĥûle sürme gerd-i ĥaremiñ
Olsam yeridir mülâzım-ı ħâk-i deriñ
Lâzım baña iltizâm-ı bâb-ı keremiñ
196 (T: 61a, R: 58a, A: 271a)
Ey farķ-ı ümîd tâc-dâr-ı himemiñ
Vey pây-ı ŧaleb devân-ħân-ı niǾamıñ
Abdâl-śıfat bürehne-ser ķalmam eger
Destârımı tâzelerse dest-i keremiñ
197 (T: 61a, R: 58a, A: 277a)
ǾUşşâķa nedir bu cevr-i ħâtır-şikeniñ
Feryâd elinden ey cefâ-pîşe seniñ
Üftâdesine muĥâl imiş râh-ı necât
Ķanlı ķuyudur meger ki çâh-ı źeķanıñ
198 (T: 61b, R: 58a, A: 277b)
Ħoy-gerde ruħuñ ki bî-niķâb eylersiñ
Sîm-âbı da vaķf-ı ıżŧırâb eylersiñ
Kim söyleşür ey perî nigâhıñla seniñ
Sen ġamzeñe mest iken Ǿitâb eylersiñ
199 (H: 247b, R: 329a, A: 104a)
Ey Ǿaşķı delîl-i meslek-i her sâlik
Mülk ü melekûta ĥażretiñdir mâlik
ǾÂlem ĥâdiŝ ķadîm ü bâķî sensin
Źâtıñ mevcûd külli şeyǿin hâlik
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200 (H: 247b, R: 329a, A: 104a)
Ey dergehiniñ mülâzımı ins ü melek
Sergeşte-i mihri mâh u ħurşîd ü felek
Gelmezdi vücûda olmasa maĥbûbuñ
İns ü melek arż ile felek baĥr ü semek
201 (H: 247b, R: 329a, A: 109a)
Sensin şeref-i źâtıñı derrâk seniñ
Şerĥ eyleyemez śıfâtıñ idrâk seniñ
ǾUnvân-ı kitâb-ı midĥatiñ olmuş ezel
Levlâke lemâ-ħalaķtü'l-eflâk seniñ
202 (H: 247b, R: 329a, A: 277a)
ǾAşķ oldı şarâbı ķadeĥ-i sâdemiziñ
Cem ayaġınıñ ŧopraġıdır bâdemiziñ
Mestiz o mey-i śâf ile kim ķayd-ı ħumâr
Olmaz keder-i meşrebi âzâdemiziñ
203 (H: 248a, R: 329b, A: 277a)
Tâ eyledi Ǿaşķ kilk-i ĥükmin taĥrîk
Saŧr oldı tenimde üstüħân-ı bârîk
Yer yer aña âteş-i derûn-ı dilden
Oldı dökilen şerâre mânende-i rîk
204 (H: 248a, R: 329b, A: 277a)
ǾUşşâķa olup sevâd-ı baħtı temlîk
Elbette olur śabâĥı şâm-ı târîk
Ger olsa berât manśıb-ı ŧâliǾine
Ŧuġrâ meh-i nev ķalem şihâb encüm rîk
205 (H: 248a, R: 329b, A: 277a)
Ĥâl-i dili bî-vefâ nedir bilmezsiñ
Bîgânesiñ âşinâ nedir bilmezsiñ
Aġyâr olur nevâzişiñden dil-şâd
Hîç ħâŧır-ı mübtelâ nedir bilmezsiñ
206 (H: 248a, R: 329b, A: 277a)
ǾÂlem bilür ey çarħ-ı denî dûn idügüñ
Devriñ gibi her demde diger-gûn idügüñ
Bu ĥoķķa-i mînâda bu keyfiyyet ile
Bilmez mi gören seni ne maǾcûn idügüñ
207 (H: 248a, R: 329b, A: 277b)
Kâr eyledi câna ĥasret-i ġamzeleriñ
Ey kâş olaydı ĥâl-i dilden ħaberiñ
Ey mest-i ġurûr âteş-i ĥasret ile
Yaķdıñ ciger-i Nažîm'i yansun cigeriñ
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208 (T: 28b, H: 29a, R: 28b, A: 109b)
Ey mefħar-i kâǿinât vey faħr-i rusül
Şâhenşeh-i enbiyâ vü hâdî-i sübül
Levlâke lemâ ħalaķtü'l-eflâk seniñ
Ĥüsnüñ gülüne ezelden olmuş bülbül
209 (T: 57a, R: 54a, A: 109b)
Ey ġâşiye-ber-dûş-ı Burâķı Cibrîl
Meddâĥı Ħudâ midĥati naśś-ı tenzîl
Sîr-âb-ı zülâli kerem-i Ĥıżr u Mesîĥ
Mihmân-ı simâŧ-ı niǾamı rûĥ-ı Ħalîl
210 (T: 61b, R: 58a, A: 277b)
Bir ħande ider yılda diyü şâhid-i gül
Dâǿim aña feryâd idüp aġlar bülbül
Ĥâli bu imiş bülbül-i zârla gülüñ
Sen ister iseñ aġla göñül ister gül
211 (T: 63a, R: 53b, A: 109b)
Ey mefħar-ı kâǿinât vey faħr-i rusül
Vey bedreķa-i Ǿuśât hâdî-i sübül
Devletle olur ne cânibe Ǿazm itseñ
Ħâk-i ķademiñ fütâdesi cevher-i kül
212 (H: 248a, R: 329b, A: 104a)
ǾAşķıñla dili ilâhî ķıl pâ-der-gil
Derd-i ġamıñ eylesün dem-â-dem ĥâśıl
Bir naķd ile vir ġınâ ki olsun yâ Rab
Her demde metâǾ-ı derdiñiñ ŧâlibi dil
213 (H: 248a, R: 329b, A: 109b)
Ey mihr-i ezel şaǾşaǾa-i śubĥ-ı kemâl
Vey mâh-ı ebed bâriķa-i şâm-ı viśâl
Ķaldım şeb-i tîre-i ħaŧâda kerem it
Ķurtar beni bir cevâb ile rûz-ı suǿâl
214 (H: 248b, R: 330a, A: 109b)
Ey her dü-cihâna şâh olan faħr-i rusül
Mevcudâtıñ penâhı hâdî-i sübül
Tâ ĥaşr gül śıfâtıñı vaśf itsün
Gülzâr-ı ŝenâña ķıl Nažîm'i bülbül
215 (H: 248b, R: 330a, A: 277b)
Taķdîr-i ilâhîde śaķın itme cedel
Besdir saña lâ yüsǿelü ammâ yefǾal
Maķśûdıñı âħir virir Allâh Nažîm
Sen eyle hemân saǾyiñi meşkûr evvel
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216 (H: 248b, R: 330a, A: 277b)
Her mübhem olan müşkili Ǿaşķ eyler ĥal
Ur Ǿaşķ ile mirǿât-ı derûna śayķal
Var âħirini aña ķıyâs it ki Nažîm
Terk-i ser ola lâzime-i Ǿaşķ evvel
217 (H: 248b, R: 330a, A: 277b)
Bülbül gibi geh zâr u nizâr-ı Ǿaşķ ol
Gül gibi gehî zîb-i bahâr-ı Ǿaşķ ol
Ŧûŧî gibi ħod-bîn olup olma dem-sâz
Hem âyine hem âyine-dâr-ı Ǿaşķ ol
218 (H: 248b, R: 330a, A: 277b)
Ġamdan ki yanup kebâb olursuñ ey dil
Dâġ-ı dil-i ıżŧırâb olursuñ ey dil
Şerĥ olsa ġamıñ bu tengî-i ħâŧır ile
Bir noķŧa iken kitâb olursuñ ey dil
219 (H: 248b, R: 330a, A: 277b)
Ser-levĥa-i esrâr-ı dil-ârâdır dil
Ĥall olmada ammâ ki muǾammâdır dil
Vâśıl degil esrâr-ı dile ehl-i ĥikem
Âlûde-i śad-derd-i müdâvâdır dil
220 (H: 248b, R: 330a, A: 277b)
Dil tîr-i müjeñle oldı ġırbâl-miŝâl
Biñ çeşm ile itmege temâşâ-yı cemâl
Cânân ile ittiĥâd iden lâbüd olur
Âyîne-śıfat ser-â-ser âġûş-ı viśâl
221 (H: 249a, R: 330b, A: 271b)
Ħurrem Çelebi ol ki Ħudâ-yı müteǾâl
İtmiş dil-i dânâsını pür feyż-i kemâl
Bir mertebede Mânî-i kilk-i teri kim
Ķaśd itse ser-i mûda ider naķş-ı ħayâl
222 (H: 249a, R: 330b, A: 271a)
Ey süfre-i dâru'n-niǾam-ı luŧfa ħalîl
Vey çeşme-i feyż-i keremi dehre sebîl
Bu beyt-i muǾallâda gören źâtıñı dir
Ħurşîd şeref burcuna itdi taĥvîl
223 (R: 320a)
Ey âyine-dâr-ı rüǿyet-i Rabb-i cemîl
Bî-vâsıŧa maĥrem-i ĥarem-gâh-ı celîl
Kâşâne-i Kibriyâsı ħuddâmı süruş
Cârû-keş-i bezmi şehper-i Cebrâǿîl
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224 (T: 61b, R: 58a, A: 110a)
Ey şems-i şeref-maŧlaǾu bercîs-maķâm
Nâķıś ķuluñum mâh-śıfat śubĥla şâm
İdbâr tenezzülde teraķķîde maǾâş
Noķśânıma baķmazsañ işim oldı tamâm
225 (T: 61b, R: 58a, A: 110a)
Ey ehl-i niyâz bârgâhıñda muķîm
Vey râtibe-ħâr-ı dergehiñ cân-ı Nažîm
Vaśf-ı śıfatıñ važîfe olmuşdur aña
Demdir ki ala važîfesin Ǿabd-i ķadîm
226 (T: 61b, R: 58b, A: 278a)
Maġrûruñ olursa ħâŧırı kibr ile germ
Sen eyle derûn-ı saħtını rıfķ ile nerm
Bir vech ile ĥüsn-i zindegânî ķıl kim
Gülgûn-Ǿizâr-ı iǾtiźâr olmaya şerm
227 (T: 61b, R: 58b, A: 104a)
Her śubĥ u mesâda kârımız ġaflet ü nevm
Baķsañ bize beñzemez cihânda bir ķavm
Hep ķâǿil-i Lâ ilâhe illallâh'ız
Ne ĥac ne zekât ü ne śalât ile ne śavm
228 (T: 61b, R: 58b, A: 278b)
Berhem-zen-i ħânümân-ı cânsın žâlim
Berķ-efgen-i ħırmen-i cihânsın žâlim
İžhâr-ı tebessümüñde düşnâm ħafî
Mažlûm-nümâ vü bî-amânsın žâlim
229 (T: 62a, R: 58b, A: 278b)
Bâr-ı ġam-ı Ǿaşķ ile nizâr oldı tenim
ŻaǾf ile henûz nâle döndi bedenim
Bâzû-yı maĥabbet ile ceyb-i dilimi
Bir pençe-i âfitâb çâk itdi benim
230 (T: 62a, R: 58b)
Leb-rîz-i şarâb-ı vaśl-ı cânân oldum
Çün şîşe-i pür-terâveş-i cân oldum
Dil pür-tef-i Ǿaşķ dîde pür-eşk Nažîm
Gûyâ ki hemân tennûr u ŧûfân oldum
231 (T: 28b, H: 29a, R: 28b, A: 109b)
Ey seyyid-i kevneyn olan sulŧânım
Ķurbân olsun yoluñda başım cânım
Bârân-ı şefâǾatle budur ümmîdim
Maĥv ola sevâd-ı defter-i Ǿiśyânım
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232 (T: 57a, R: 54a, A: 109b)
Ey nâśiye-sây-ı dergehi ħâś ile Ǿâm
Levlâk libâce lî maǾallâh-maķâm
Olmuş ser-i kûyı beyt-i maǾmûr gibi
Biñ vech ile cebhe-zâr-ı ervâĥ-ı kirâm
233 (T: 57a, R: 54a, A: 109b)
Ey dil nice bir dürûġ lâf eyleyelim
Gel vaǾdemize yeter ħilâf eyleyelim
SaǾy ile varup o KaǾbe-i cân-ı ĥaremin
İĥrâm-ı niyâzla ŧavâf eyleyelim
234 (T: 57b, R: 54a, A: 109b)
Śıdķ ile niyâz-nâmemiz irgürelim
Ĥâcetlerimiz ķabûl olur mı görelim
Tevfîķa olup refîķ cân ile Nažîm
Ħâk-i der-i ĥażrete varup yüz sürelim
235 (T: 57b, R: 54a, A: 110a)
Faħr-i dü-cihâna Ǿarż-ı efsûs idelim
ǾAşķ ile dili çerâġ u fânûs idelim
Şâyed ki ola günâhımız Ǿafv Nažîm
Dâmân-ı şerîf-i ħırķasın bûs idelim
236 (H: 249a, R: 330b, A: 104a)
Hergiz ne esîr-i nemed ü tâc olayım
Manśûbe-i devletde ne Leclâc olayım
Yâ Rab beni muĥtâcıña muĥtâc itme
Muĥtâc isem ancaķ saña muĥtâc olayım
237 (H: 249a, R: 330b, A: 104a)
Yâ Rab saña şâyeste benim yoķ Ǿamelim
ŦâǾat u Ǿibâdetde tehî iki elim
Dellâl-i ser-i çârsû-yı maǾśiyetem
Bâr-ı elem-i sehv ü ħaŧâ bükdi belim
238 (H: 249a, R: 330b, A: 104a)
Yâ Rab ķalem-i Ǿafv ile maĥv it źelelim
Luŧfûnla beyâż eyle sevâd-ı Ǿamelim
İtsün anı üşküfte nesîm-i tevfîķ
Pejmürde ķoma ġonca-i bâġ-ı emelim
239 (H: 249a, R: 330b, A: 104a)
Yâ Rab baña gösterme zevâl-i baħtım
Günden güne bedr eyle hilâl-i baħtım
Pür-ġâliye vü ġâze-i iķbâl olsun
Meşşâŧa-i luŧfuñla cemâl-i baħtım
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240 (H: 249a, R: 330b, A: 278a)
Ârastedir ķabâ-yı śıĥĥatle tenim
Sîr-âb zülâl-i Ǿâfiyetle bedenim
Ķâdir degilem ki bir demiñ şükrin idem
Her mû bedenimde bir zebân olsa benim
241 (H: 249b, R: 331a, A: 110a)
Olsa nola ey ħatm-i rusül şâh-ı kerîm
Levĥ-i serime naķş-ı nigîn teslîm
Mühr-i dile hakkâk-i ķażâ yazmış ezel
Ħâk-i ķâdem-i seyyid-i kevneyn Nažîm
242 (H: 249b, R: 331a, A: 109b)
Meddâĥıñ iken seniñ Ħudâ ben ne diyem
Vaśśâf-ı śıfâtıñ enbiyâ ben ne diyem
Evśâfıña śaf-keşîde ervâĥ-ı kirâm
Ey ħâce-i kâǿinât ya ben ne diyem
243 (H: 249b, R: 331a, A: 271a)
Ey ħân-ı felek-kevkebe vü mihr-ġulâm
Nâķıś ķuluñam mâh-śıfat gerçi müdâm
Esbâb-ı teraķķîde tenezzülde maǾâş
Noķśânıma baķmazsañ işim oldı tamâm
244 (H: 249b, R: 331a, A: 278a)
Biñ cân ile ben bâde-perest-i Ǿaşķam
Sermest-i mey-i bezm-i elest-i Ǿaşķam
Ben dürdî-i peymâne-i derdiñ çekdim
Ġavġâ-yı ķıyâmetde de mest-i Ǿaşķam
245 (H: 249b, R: 331a, A: 278a)
Ben mest-i müdâm-ı bâde-i Ǿaşķ oldum
Bezm-i ġama pâ-nihâde-i Ǿaşķ oldum
Yâriñ çille-i maĥabbetiñde şeb u rûz
Ķaddim ħam olup kepâde-i Ǿaşķ oldum
246 (H: 249b, R: 331a, A: 278a)
Lebrîz-i viśâl-i yâr-ı cânân oldum
Çün şîşe-i pür-terâviş-i cân oldum
ǾAşķ ile yanup ġarîķ-i eşk oldı tenim
Gûyâ ki hemân tennûr-ı ŧûfân oldum
247 (H: 249b, R: 331a, A: 278a)
Görsem o ŧabîb-i cânı derdim diyemem
Dil-ħasteñem el-amân derdim diyemem
Ħâmûş olurum Nažîm cânânı görüp
Ĥâl-i dil-i pür-melâli derdim diyemem
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248 (H: 250a, R: 331b, A: 278a)
Servim saña âşûb-ı cihân ol dimedim
Bu ķadd ile gülşende çemân ol dimedim
Dökdümse seniñ pâyıña ħûn-ı dilimi
Benden daħi dâmân-keşân ol dimedim
249 (H: 250a, R: 331b, A: 278a)
Gülçîn-i riyâż-ı cism-i ǾAbdullâham
Lebrîz-i cünûn-ı ism-i ǾAbdullâham
Aġyâr nola kesilse sevdâsından
ǾUryân-ı seyf-i ŧılsım-ı ǾAbdullâham
250 (H: 250a, R: 331b, A: 278b)
Ben źevķ-i viśâl-i yârdan maĥrûmam
Hicrân bezminde cân eritmiş mûmam
Gör baña olan žulmi ki mânend-i Nažîm
Mažlûm-ı nigâh-ı žâlim-i mažlûmam
251 (R: 320a)
İtsem yeridir sevâd-ı sevdâda maķâm
Bir Ǿabd-i siyâh-fâma uydum dil-nâm
Bir Leylî-i rûzgâra Mecnûn olalı
Oldı şeb ü rûz çeşmime ħâb ĥarâm
252 (R: 320a)
Ey mûnis-i bezmi çâr-yârân-ı Ǿižâm
Vey śuffe-nişîn-i cûdı aśĥâb-ı kirâm
Döndükçe felek niŝâr ola ravżasına
Tâ ĥaşr ŧabaķ ŧabaķ śalât ile selâm
253 (T: 28b, H: 29a, R: 28b, A: 110a)
Ey mihr-i münîr-i felek-i kün fe-yekûn
Mâh-ı nev-i ebrûña didim Sûre-i Nûn
Sevdâ-yı cemâliñle Nažîm'i eyle
Gül-bang-ı zebân silsile-cünbân-ı cünûn
254 (T: 57b, R: 54a, A: 104b)
Baħşende-i baħt-ı ser-bülendim sensin
Dânende-i ĥâl-i müstemendim sensin
Lâ-büd ķulına efendisi raĥm eyler
Yâ Rab ķuluñum benim efendim sensin
255 (T: 57b, R: 54b, A: 110a)
Teşrîf ideli cihânı şâh-ı kevneyn
Ŝânîsini gûş itmedi görmedi Ǿayn
Bir dânesidir iki eviñ ĥaķ bu Nažîm
Ol seyyid-i kevneyn o resûlü'ŝ-ŝaķaleyn
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256 (T: 62a, R: 58b, A: 279b)
Her vech ile rûy-ı dil görüp cânândan
Tekrâr-ı maĥabbet istesem cândan
Düşdi nažarım cemâline ǾOŝmânıñ
Açdım yine fâl muśĥaf-ı ǾOŝmândan
257 (T: 62a, R: 58b, A: 279b)
Bulduķça tamâm naķd-i Ǿömrüm noķśân
Dilde o ķadar ziyâde meyl-i ħûbân
İtse nola ġafletim füzûn mûy-ı sefîd
Śubĥ olsa ķarîb olur belî ħâb-ı girân
258 (T: 62a, R: 59a, A: 279b)
Cânânı diliñde cân gibi eyle nihân
Hem âyine ol mâha hem âyine-dân
Ķalbiñde o yâr yer ider Ǿâşıķ iseñ
Kân-ı güher olmaz olmayan gevher-i kân
259 (T: 62a, R: 59a, A: 279b)
İķrâr-ı viśâl idersiñ ammâ ne zamân
Cânâ o kerem ne vaķt olur yâ ne zamân
Ħaŧ gelmese śabr iderdim iķrârıña lîk
El virse eger o Ǿahd ü peymâne zamân
260 (T: 62a, R: 59a, A: 279b)
Gülzâr-ı melâĥatiñ gülidir o dehân
Bostân-ı cemâl bülbülidir o zebân
Her nîm tebessümünde śad-şûr bedîd
Her ĥarf-i tekellümünde biñ fitne nihân
261 (T: 62b, R: 59a, A: 279b)
Didim ki nedir nâmıñ eyâ gülbün-i cân
Didi gülerek Yûsuf o verd-i ħandân
Didim źeķanıñ mıśr-ı cemâliñde nedir
Yûsuf ķuyusı didi o mâh-ı KenǾân
262 (T: 62b, R: 59a, A: 280a)
Ĥasret-keş iken firâķ ile dîde-i cân
ǾArż itdi yine Ǿiźâr-ı pâkin cânân
ǾAks eyleyeli cemâli Ǿaynıyla Nažîm
Âyîneli çeşme oldı çeşm-i giryân
263 (T: 62b, R: 59a, A: 280a)
Yâriñ ki dehân-ı tengidir merkez-i cân
Cân gibi Ǿaceb mi dîdeden olsa nihân
Yâriñ o ķadar miyânı kim vâsiǾdir
Aña kemer olsa ĥalķa-i mûy-ı miyân
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264 (T: 62b, R: 59a, A: 280a)
Gûş itdi meger hezâr cânıñ zârın
Gösterdi o ġonca-leb gül-i ruħsârın
Cân naķdinedir viśâliniñ bâzârı
Cânân ile ey dil eyle cân bâzârın
265 (H: 250a, R: 331b, A: 104b)
Yâ Rab esmâ-yı ĥażretin ĥaķķı-çün
Maĥbûbuñ içün maĥabbetiñ ĥaķķı-çün
Redd itme ķabûl it olmasun ħâr u źelîl
Bîçâre Nažîm'i Ǿizzetiñ ĥaķķı-çün
266 (H: 250a, R: 331b, A: 104b)
Yâ Rab kerem eyle ĥâlime luŧfuñdan
Ĥâl-i dil-i pür-melâlime luŧfuñdan
Ceyb-i dilini Nažîm-i zârıñ virme
Ser-pençe-i nefs-i žâlime luŧfuñdan
267 (H: 250a, R: 331b, A: 110a)
Ey seyyid-i kevneyn resûlü'ŝ-ŝeķaleyn
Şâhen-şeh-i evreng-nişîn-i dâreyn
Maĥrûm-ı cemâliñ olayım bilmez isem
İki gözüme ħâk-i deriñ farżü'l-Ǿayn
268 (H: 250a, R: 331b, A: 278b)
Olmaz eŝer-i sûz-ı dil-i bed-mestân
Şemşîr degil münâsib-i bî-destân
Gelmekde žuhûrât-ı ĥavâdiŝ şimdi
Hep sâmiǾa-yı hûşa dürûġ u destân
269 (H: 250b, R: 332a, A: 278b)
Ebr-i ħaŧı ħurşîd-i ruħın itdi nihân
Göstermedi bir gün baña ol şûħ-ı cihân
Âġûş-ı ħaŧında o dü-ruħsârı görüp
Bir hâlede śandım iki mâh-ı tâbân
270 (H: 250b, R: 332a, A: 278b)
Ol dem ki ħaŧ-âver ola rûy-ı cânân
Geh luŧfını geh cevrini eyler pinhân
Bir âyinedir ŧalǾati ol mâhıñ kim
Hem śûret-i vuślat görinür hem hicrân
271 (H: 250b, R: 332a, A: 110a)
Ben Ǿabd-i kemîne pâdişâhım sensin
Mihr-i seĥerim şebimde mâhım sensin
Naķş olalı perde-i dü-çeşmimde ruħuñ
Peydâ vü nihân nežžâre-gâhım sensin
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272 (H: 250b, R: 332a)
Bu nuŧķ ile gülzâr-ı vefâ bülbülisin245
Bu zülf ile bostân-ı behâ sünbülisin
ǾAyb eyleme güstâħ suǿâl eyler isem
Bu ĥüsn ü melâĥatle ne bâġıñ gülisin
273 (H: 250b, R: 332a, A: 277b)
Giryân giryân o serv-i nâza baķasın
Śu gibi ayaġına dem-â-dem aķasın
Bilmezdi göñül keş-â-keş-i Ǿaşķı Nažîm
Bir pençe-i âfitâb aldı yaķasın
274 (H: 250b, R: 332a, A: 278b)
ǾÎd oldı bütân zînet idüp endâmın
Öldürmededir Ǿâşıķ-ı bî-ârâmın
Bûs eylediler dîdelerin ħande-künân
Şekkerlediler birbiriniñ bâdâmın
275 (H: 250b, R: 332a, A: 279a)
Ey zülfi gibi silsile-i Ǿahd-şiken
Vey ħaŧŧı gibi cân u dile şûr-efgen
İtdiñ gözümüñ yaşını deryâ deryâ
Yaķdın beni âteşlere külħan külħan
276 (H: 251a, R: 332b, A: 279a)
Śundı gül-i âle siperin bâd-ı çemen
Dikdi Ǿalem-i sebzini ħâke sûsen
Her ġonca görüp tîġ-ı sefîd-i âbı
Geydi cebe çün-lâle-i sürħ âteşden
277 (H: 251a, R: 332b, A: 279a)
Çün-sâye olan ħâk-i ser-i râh-nişîn
Eyler felegi mihr-śıfat şâh-nişîn
Elbette olur başına sulŧân-ı cihân
Yûsuf gibi bir kerre olan çâh-nişîn
278 (H: 251a, R: 332b, A: 279a)
Hergiz dimediñ derdiñe tîmâr olsun
Olsun hele ey şûħ-ı sitem-kâr olsun
ǾÂlem ŧutalım cümlesi aġyâr olmuş
Tek yâr baña yâr-ı vefâ-dâr olsun
279 (H: 251a, R: 332b, A: 279a)
Dil vaślıña cân ile ħarîdâr olsun
Şîrîn-dehenim yoķ dime bâzâr olsun
Gûş-i dilimi eyledi lebrîz-i ŧarab
Ey muŧrib-i ħoş-dem nefesiñ var olsun
245

nuŧĶ, R: luŧf

Yahyâ Nazîm Divanı • 967

280 (H: 251a, R: 332b, A: 279a)
ǾUşşâķ seniñ yoluña ķurbân olsun
Baķdıķça saña dîdeleri ķan olsun
Âyînede timŝâliñe cânâ nažar it
Sen Ǿaksiñe Ǿaksiñ saña ĥayrân olsun
281 (H: 251a, R: 332b, A: 279a)
Olmuş o ķadar o ķadd-i bâlâ mevzûn
Serv aña ķıyâs mıśraǾ-ı nâ-mevzûn
Ol serv-i revânı vaśf idüp oldı sözüm
Ol serv-i revân gibi ser-â-pâ mevzûn
282 (H: 251a, R: 332b, A: 279b)
Giryân giryân sirişk-i çeşm-i gülgûn
Dünyâyı ser-â-ser eyledi ġarķa-i ħûn
Bir serv-ķaddi büyütme sevdâsında
Deryâ deryâ döküldi ħûn-âb-ı derûn
283 (H: 251b, R: 333a, A: 279b)
Derdâ ki cefâ-yı gerdiş-i bûķalemûn
Śad-reng ile itdi kârımı diger-gûn
Taśvîre de çekse şâhid-i ħâhişimi
Çeşmânın ider miŝâl-i fevvâre-i ħûn
284 (H: 251b, R: 333a, A: 279b)
Derdiñle idüp Ǿaķlıma śad-mekr ü füsûn
İtmiş beni âşüfte vü bî-śabr ü sükûn
Ey leylî-i devrânım iden kâkülüñi
Zencîr-keş-i şaĥne-i iķlîm-i cünûn
285 (T: 28b, H: 29a, R: 28b, A: 110a)
Ey şems-i đuĥâ zerre-i Ǿaşķıñda girev
Ħamyâze-keş-i sâġar-ı mihriñ meh-i nev
Baħşâyiş-i feyż itseñ olur arż u semâ
Ħırmen-geh-i cûduñda seniñ dâne-i cev
286 (T: 57b, R: 54b, A: 110b)
Cürmüm nola Ĥaķ iderse her gâh Ǿafv
Eyler ķulınuñ cinâyetin şâh Ǿafv
Bir nâme-siyâh mücrimim Ǿafv eyle
Ey şâh-ı serîr-i lî-maǾallâh Ǿafv
287 (H: 251b, R: 333a)
Ey bezm-i ġamında cân u dil zemzeme-gû
Mestân-ı maĥabbetiyle Ǿâlem memnû
Yâ Rab umarım kemâl-i luŧfuñdan ola
Âħir nefesim nevâ-yı hû yâ men hû
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288 (H: 251b, R: 333a)
Ey Ǿarśa-i ķudretinde hestî ser-i kû
Çevgân-ı irâdetinde kevneyn iki gû
Olsun çemen-i ŝenâ-yı źâtıñda Nažîm
Vaśf-ı śıfatıñla bülbül-i zemzeme-gû
289 (H: 251b, R: 333a, A: 110b)
Ey derdi Ǿalîl-i Ǿaşķına cân-dârû
Dil-teşnesi âb-ı Ħıżr ile tâ-be-gelû
Mestân-ı raĥîķ-ı Ǿaşķıña dîde vü dil
Lâyıķdır olursa dem-be-dem câm u sebû
290 (H: 251b, R: 333a, A: 280a)
Cânımda nihân cemâl-i cânândır bu
Burc-ı dile âfitâb-ı tâbândır bu
Mâhı nola eylese gül-Ǿiźâr-ı cünûn
Ħurşîdi yaķan o mihr-i raħşândır bu
291 (T: 29a, H: 29a, R: 29a, A: 110b)
Ey sâǿil-i ħâk-i deri dervîş ile şâh
Sulŧân-ı rusül ħayl-i nübüvvet-dergâh
Ruħsâr u cebîniñ göreli śubĥ u mesâ
Ser-germ ü dil-fikâr gezer mihr ile mâh
292 (T: 57b, R: 54b, A: 104b)
Yâ Rab beni bî-naśîbden Ǿadd itme
Bâb-ı keremiñ bu sâǿile sedd itme
Bir bî-kes ü bir ġarîbiñim eyle ķabûl
Ben bî-kesi ben ġarîbiñi redd itme
293 (T: 58a, R: 54b, A: 104b)
Ey cümle-i maħlûķa der-i luŧfı penâh
Bâb-ı keremi sâǿili dervîşle şâh
Luŧf u keremiñden beni maĥrûm itme
Luŧf u keremiñ ĥürmetine yâ Allâh
294 (T: 58a, R: 54b, A: 110b)
Ey ħâtem-i Ǿafvı zîb-i her nâme-siyâh
İmżâ-yı ķabûli zîver-i levĥ-i günâh
Pür ħaŧŧ-ı ħaŧâ śaĥâyif-i aǾmâlim
Ey ħâce-i Ǿâlem eyle Ǿafv ile nigâh
295 (T: 58a, R: 54b, A: 105a)
Ey ķıble-i kûyı secde-fermâ-yı cibâh
Miĥrâb-ı derinde secde-ber bende vü şâh
Gülbâng-i śadâ-yı Ǿafvıñı gûş ideli
Bir başķa cemâǾat oldılar ehl-i günâh
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296 (T: 58a, R: 54b, A: 105a)
Çün kim ola vâhibü'l-Ǿaŧâyâ Allâh
Eyler beni şâd-kâm inşâǿallâh
Feryâdın ider resîde-i şemǾ-i ķabûl
Bir kerre ħulûś ile diyen yâ Allâh
297 (T: 58a, R: 55a, A: 105a)
Şâd it dil-i nâ-güşâdımı yâ Allâh
Ķıl beste der-i kesâdımı yâ Allâh
Nâ-kâmlarıñ viren murâdın sensin
Sen vir baña da murâdımı yâ Allâh
298 (T: 58a, R: 55a, A: 105a)
Sevdâñ ile vir murâdımı yâ Allâh
Dîvâne-i Ǿaşķ it adımı yâ Allâh
Bir neşve müyesser eyle kim bilmeyeyim
Ne mebdeǿ vü ne meǾâdımı yâ Allâh
299 (T: 63a, R: 59b, A: 280b)
Çeksem nola derdin ey dil-i dîvâne
Biñ câna deger maĥabbet-i cânâne
Ħaŧŧ-ı ruħı âşinâlıġım ķaŧǾ itmez
Olmaz o çemende sebze-i bîgâne
300 (T: 63a, R: 59b, A: 280b)
ǾAşķ ehli odur ki dehre efsâne ola
Bülbül gül-i bâġa şemǾa pervâne ola
Âzâde olur dü-Ǿâlemiñ ķaydından
Ol rinde ĥased ĥased ki dîvâne ola
301 (T: 63b, R: 59b, A: 280b)
Yaġmaladı Ǿaķlımı o düzdîde nigâh
Lâl itdi o çeşm-i bî-sürme-siyâh
Bî-raĥm o ķadar ĥarâmî-i ġamzesi kim
Ķan dökmek ile yanında bir Ǿafv-ı günâh
302 (T: 63b, R: 59b, A: 280b)
Teb-lerze-i Ǿaşķ ile olup bîçâre
Ten döndi tamâm żaǾf-ı ġamdan târa
Ŧâlib olanıñ o Yûsuf-ĥüsne Nažîm
Elbette çıķarmış ipligi bâzâre
303 (H: 251b, R: 333a, A: 105a)
Yâ Rab beni itdi maǾśiyet güm-şüde-râh
Dil uydı hevâya ben hevâ-yı dile âh
Geldim ķapuña siyâh-rû vü ħâr u źelîl
Sen merĥamet eyle ĥâlime yâ Allâh
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304 (H: 252a, R: 333b, A: 105a)
Ey ol ki nihân dîdede peydâ dilde
Vey Ǿaşķı dıraħşân u hüveydâ dilde
Envâr-ı cemâliñle yanup Ŧûr-ı derûn
Olsun lemeǾân-ı nûr-ı tecellâ dilde
305 (H: 252a, R: 333b, A: 110b)
Ey źerre-i mihr-i ĥüsni ħurşîd ile mâh
Ĥayrân-ı cemâl-i pâki dervîş ile şâh
Vaśfıñ nola cân u dilden eylerse Nažîm
Ĥaķķâ ki seni ögüp yaratmış Allâh
306 (H: 252a, R: 333b, A: 280a)
Bir kerre ruħ-ı pâkiñi cânâ seyre
Biñ kerre nigâh eylemek ister ġayre
Dîvâne-i nev-silsile-i Ǿaşķıñ olup
Ne mescide ħayr itdi göñül ne deyre
307 (H: 252a, R: 333b, A: 280a)
Meyl itdi dil ol ġamze-i cân-teǿŝîre
Feryâd ki bir çâre de yoķ tedbîre
Eyler heves-i kâkülini uślanmaz
Bend olsa da dîvâne göñül zencîre
308 (H: 252a, R: 333b, A: 280b)
Pervâne-i dil ġamla olup âvâre
Yansa ne Ǿaceb şemǾ-i cemâl-i yâra
Tebħâle-i laǾlin göreli meyl itdi
Cân bülbüli ol ġonca-i şebnem-dâra
309 (H: 252a, R: 333b, A: 280b)
Mâdâm ħaŧ-âver olmaya cânâne
Nâdîde bahârdır dil-i dîvâne
Tâ olmaya âşinâ terâş itdi ħaŧın
Gülzâr-ı cemâle sebze-i bîgâne
310 (H: 252a, R: 333b, A: 280a)
Zencîr-i cünûn olmuş iken işkeste
İtdi beni bir silsile-i mû dil-beste
Oldı yine ârâm-gehim pister-i Ǿaşķ
Bir nergis-i bîmâr içün oldum ħaste
311 (H: 252b, R: 334a, A: 280a)
İtdikçe gül-i rûyı o şûħuñ ħande
Dâġın nola Ǿarż itse dil-i efgende
Bir dil ki güli dâġ bile dâġını gül
Gülşen de yanında bir olur külħan da
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312 (H: 252b, R: 334a, A: 280b)
Mâǿil degiliz ne kîse vü ne mühre
Birdir bize hep cevâhir ü ħar-mühre
Olmaz aña çeşm ü gûş istiġnâmız
Raķķâś-ı nevâ-yı meclis olsa zühre
313 (T: 29a, H: 29a, R: 29a, A: 110b)
Ey seyyid-i kevneyn resûl-i Ķureşî
Dergâhıña bir bende Bilâl-i Ĥabeşî
Envâr-ı cemâliñle Nažîm'in yansun
Cân u dili ey iki cihânıñ güneşi
314 (T: 58a, R: 55a, A: 105a)
Yâd it kerem-i müfettiĥü'l-ebvâbı
Bâb-ı dile yaz müsebbibü'l-esbâbı
Miftâĥ-ı ħazîneyi naśîb eyle Nažîm
Er-rızķu iź etâke daķķa'l-bâbı
315 (T: 58b, R: 55a, A: 110b)
Ey ins ü melek muŧavvaķ-ı fermânı
Vey kûy-ı zemîn rübûde-i çevgânı
NaǾl-i zer ü mîħ-i sîm raħşı çarħıñ
Şems ü ķamer ü kevâkib-i raħşânı
316 (T: 58b, R: 55a, A: 110b)
Ey mesned-i her dü-Ǿâlemiñ sulŧânı
Cânân-ı cihân cihânıyânıñ cânı
Raĥm eyle ķuluñ Nažîm-i işkeste dile
Ey derd-i şikeste dilleriñ dermânı
317 (T: 58b, R: 55a, A: 110b)
Ey faħr-i cihân cihâniyânıñ sebebi
Mekkî Medenî vü Hâşimî hem ǾArabî
Bir gün ola mı diye ĥużûruñda Nažîm
Giryân giryân fidâke ümmî ve ebî
318 (T: 58b, R: 55a, A: 111a)
Ey cân-ı Nažîm-i ħasteniñ dermânı
Olsun yoluñda fedâ Nažîm'in cânı
Redd itme ġarîb ü bî-kesim eyle ķabûl
Ey taħt-geh-i saǾâdetiñ sulŧânı
319 (T: 58b, R: 55b, A: 111a)
Ey ĥâl-i tebâh-ı ümmetiñ ġam-ħârı
Vey Ǿayb-ı Ǿuśât-ı maĥşeriñ settârı
Setr eyle Ǿuyûb-ı seyyiǾâtım olıcaķ
Şol dem ki libâs-ı Ǿâriyetden Ǿârî
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320 (T: 58b, R: 55b, A: 111a)
Ey ħırķa-i bî-miŝâl-i şâh-ı medenî
Dâmânına Ĥaķ muǾâf ider yüz süreni
Bu ħırķa vü bu külâh-ı müşgîn-bûdur
Bu ümmete yâdigâr-ı Veysü'l-Ķarenî
321 (T: 58b, R: 55b, A: 111a)
Ey mihr-i sipihr-i Ǿâlem maĥbûbı
Vey mâh-ı mıśr-ı cemâliniñ maĥcûbı
Başım gözüm üzre ħıdmet-i ħâk-i deriñ
Olsun müjem âsitânınıñ çârûbı
322 (T: 59a, R: 55b, A: 111a)
Ey müşg-i Ħuten ġubâr-ı pâk-i ĥaremi
Çâk-efgen-i ceyb-i nâfe ħâk-i ķademi
Ĥaķķâ ki Nažîm'iñ oldı hep nûr-ı siyâh
Vaśf-ı ķademiñde her midâd-ı ķalemi
323 (T: 59a, R: 55b, A: 105b)
Yâ Rab derdiñ ile sîne-çâk eyle beni
Şeh-râh-ı maĥabbetiñde ħâk eyle beni
Ben maǾśiyet eylemekde şerm eylemedim
Sen maġfiretiñle şerm-nâk eyle beni
324 (T: 63b, R: 59b, A: 271a)
Geçmişdi Nažîm câna dehriñ sitemi
Telħ itmiş idi meźâķımı zehr-i ġamı
Śad-şükr-i Ħudâ ki çâre-sâz oldı yine
Dârû-yı nüvâziş-i veliyyü'n-niǾamî
325 (T: 63b, R: 59b, A: 281b)
Söz geçmedi sen yâr-i perî-şâna daħi
Raĥm eylemediñ ĥâl-i perîşâna daħi
Çoķ dillidir ol zülf-i dil-âvîzi görüp
Tel ķırmasun ey reşk-i perî şâne daħi
326 (T: 63b, R: 59b, A: 281b)
SaǾyinde anıñ ki olmaya taķśîri
Her neyse olur be-kâm-ı dil tesħîri
Ĥaķķâ ki ne işlese kişi râst gelür
Taķdîr olıcaķ muvâfıķ-ı tedbîri
327 (T: 63b, R: 60a, A: 282a)
ǾUryân śanma ķażâda Ķayś-ı zârı
Olmuşdı libâs-ı Ǿâriyetden Ǿârî
Dem-beste iken cihânı dutmuşdı Nažîm
Sâz-ı diliniñ terâne-i evtârı
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328 (T: 63b, R: 60a, A: 282a)
Yâriñ ħayâli çeşm-i terden geçdi
Ceyĥûn-ı sirişk deşt ü derden geçdi
Âġûşıñ o mâha itmedi yâre Nažîm
Pîrâheni olmadıķça serden geçdi
329 (T: 64a, R: 60a, A: 282a)
Ol ķaşları yâ ki reh-güźerden geçdi
Peykân-ı nigâhı çaķ cigerden geçdi
Yansun mı bu rûzgârda şemǾ-i murâd
Fânûs-veş olmadıķça serden geçdi
330 (T: 64a, R: 60a, A: 282a)
Ħaŧŧında nihân olup o mâhıñ ħâli
Âşûbdan oldı mülk-i ĥüsni ħâlî
Dîvânesiyüz yeter bize ŧavķ-ı cünûn
Sâķîniñ o sîm sâķınıñ ħalħâlı
331 (T: 64a, R: 60a, A: 282a)
Ġam-ħâneme yâr-ı nev-cüvânım geldi
Gûyâ yerine Nažîm cânım geldi
İtsem nola hâle-dâr şeb-tâ-be-seĥer
Âġûşuma mâh-ı mihribânım geldi
332 (H: 252b, R: 334a, A: 105b)
Ey Bârħudâ sezâ-yı cûd eyle beni
Bî-ķayd-ı ġam-ı nebûd u bûd eyle beni
Târîkî-i sâĥil-i sivâdan ķurtar
Müstaġraķ-ı lücce-i şühûd eyle beni
333 (H: 252b, R: 334a, A: 111a)
Ey mihr-i cihân-tâb-ı sipihr-i ezelî
Vey mâh-ı münîr-i felek-i lem-yezelî
Pervâne gibi şemǾiñe cemǾ oldı seniñ
Bû-Bekr ü ǾÖmer ĥażret-i ǾOŝmân u ǾAlî
334 (H: 252b, R: 334a, A: 111a)
Ey źât-ı şerîfi her dü-kevniñ sebebi
Serdâr-ı rusül-sipâh u ser-ħayl-i nebî
Bir gün ola mı Ǿaceb ĥużûruñda diyem
Nâlân nâlân fidâke ümmî ve ebî
335246
Ey şefķat ü Ǿafv-ı lücce-i emvâcî
Baħşâyiş-i cürm ol lücceniñ emvâcı
Ķıl ĥâcetini Nažîm-i zârıñ da ķabûl
Ey şâh u gedâ yegân yegân muĥtâcı
246

Şiir, Tayyâr-zâde Atâ tarihinden alınmıştır. (Arslan, 2010: IV/280)
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336 (H: 252b, R: 334a, A: 111a)
Ey cân u dilimde ĥasret-i reh-güźeri
Vey çeşm-i terimde minnet-i ħâk-i deri
Kûyuñda gedâ Nažîm'iñ olsun şâhım
Âyîne-i ķadr ü Ǿîd şâm u seĥeri
337 (H: 252b, R: 334a, A: 111a)
Ey verd-i Ķureyş gülbün-i Baŧĥâyî
Nesrîn-i nihâl-i ravża-i yektâyî
Murġân-ı nuǾût-ı źâtıña dem-sâz it
Nuŧķıyla Nažîm-i zemzeme-pîrâyı
338 (H: 253a, R: 334b, A: 280b)
Çarħ itdi şikeste sâġar-ı mînâyı
Sâķî nola ġamla görmesek dünyâyı
Tenhâda da câm-ı bâde ser-pûş iledir
Yârân pes-i perdede görür śahbâyı
339 (H: 253a, R: 334b, A: 281a)
Mülk-i dili yaġmaladı Ǿaşķıñ ħayli
Çıķdı felege velvele-i vâveylî
Bir şûħ-ı siyeh-çerdeye dîvâne olup
Lebrîz-i cünûn itdi dili yâ Leylî
340 (H: 253a, R: 334b, A: 281a)
Bir Leylî-i ĥüsnüñ oldı dil meftûnı
Olsa nola deşt-i Ǿaşķınıñ mecnûnı
Dil nûr-ı siyâha olmasaydı vâśıl
Görmezdi Nažîm o sebz-i tih gül-gûnı
341 (H: 253a, R: 334b, A: 281b)
Seyr eyleyeli cemâl-i Abdullâh'ı
Vird itdi gözüm ħayâl-i ǾAbdullâh'ı
Pür-dâġ itdim vücûdımı görmek içün
Biñ çeşm ile rûy-ı âl-i ǾAbdullâh'ı
342 (H: 253a, R: 334b, A: 281a)
Berķ-efgen-i ħırmen-i niyâzız şimdi
Âteş-zen-i kişt-zâr-ı nâzız şimdi
Sırr-ı dili iħtifâda ŝâbit-ķademiz
Biz serv-i çemen-ŧırâz-ı râzız şimdi
343 (H: 253a, R: 334b, A: 281a)
Ġamzeñ zaħmıyla cümle ten bâġ oldı
Öldür beni kim gören disün śaġ oldı
Teǿŝîr-i ĥarâretiñle itdikçe bükâ
Her ķaŧre tenimde aħker-i dâġ oldı
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344 (H: 253b, R: 335a, A: 281a)
Gül bîm-i ħazânla śarardı śoldı
Peymâne-i Ǿömri Ǿandelîbiñ doldı
Ezhâra yetişdi rûzgârıñ âhı
Elvân-ı bahâra bir Ǿaceb reng oldı
345 (H: 253b, R: 335a, A: 281a)
Âteş düşürüp derûna ruħsâreleri
Yaġmâladı śabr u hûşı nežžâreleri
Şemşîr-i nigâhı dem-be-dem âb virüp
Śaĥn-ı dili lâle-zâr ider yâreleri
346 (H: 253b, R: 335a, A: 281a)
Ħurşîdi şafaķ-pûş iden ol sîne gibi
Vîrâne ķılan dehri o gencîne gibi
Gördükçe seni râzımı açsam ne Ǿaceb
Bir sâde-derûn Ǿâşıķam âyîne gibi
347 (H: 253b, R: 335a, A: 281b)
Erbâb-ı diliñ ki sûzdur perverişi
Bâzâr-ı ġamıñ germdir alış verişi
Bir ĥüsn ü cemâle nâžırız biz ki Nažîm
Mirǿât-ı cihân-nümâda yoķ gösterişi
348 (H: 253b, R: 335a, A: 281b)
Dil-beste-i dâm-ı ıżŧırâr olsa daħi
Cân künc-nişîn-i ħârħâr olsa daħi
Gûş-ı ŧalebim Nažîm pür-zemzemedir
Sâz-ı emelim güsiste-târ olsa daħi
349 (H: 253b, R: 335a, A: 281a)
Yâ ķaşlarınıñ ciger delendir sehmi
Ħûn eyledi baġrımı o tîriñ vehmi
Râz-ı dilimi maĥal bulup Ǿarż itsem
Ben söylemeden kerâmet eyler fehmi
350 (H: 253b, R: 335a, A: 281b)
Ķul oldı görüp bir şeh-i Yûsuf-śıfatı
Âzâde-diliñ düşdi yine maślaĥatı
Maĥmûdı severdi anıñ oldı âħir
Maĥmûd olurmuş seveniñ Ǿâķıbeti
351 (H: 254a, R: 335b, A: 281b)
Bûs-ı lebi ümmîd-i viśâl itdirdi
Bir câm baña defǾ-i melâl itdirdi
Aġlatdı ġubâr-ı ħaŧŧ-ı sebzi yâriñ
Çeşm-i dile bilmem ne ħayâl itdirdi
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352 (H: 254a, R: 335b, A: 281b)
Aldı dili ĥâlet-i maĥabbet eŝeri
Bir ĥâldedir ki kendiden yoķ ħaberi
Mestân-ı raĥîķ-ı meclis-i Ǿaşķıñ olur
Ħûn-ı dili mey kebâb laħt-ı cigeri
353 (H: 254a, R: 335b, A: 281b)
Zülf ü ruħ-ı yâradır diliñ hep nažarı
Olsa nola ķadr ü Ǿîd şâm u seĥeri
Görsün o dü-ebruvân-ı pür-tâbı Nažîm
Seyr eylemeyen felekde şaķķu'l-ķameri
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MATLAǾLAR247
1 (T: 29a, H: 29b, R: 29a, A: 111b)
(MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün)
Daħi nâ-bûd u nâ-peydâ iken dünyâ vü mâ-fîhâ
Sen olmuşduñ nübüvvet kişveriñde ħüsrev-i yektâ
2 (T: 335a, H: 254a, R: 316a, A: 111b)
(FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün)
Olduķ efsürde-i dem-serdî-i ġaflet ĥayfâ
Saña ķaldı işimiz ey kerem issi Mevlâ
3 (T: 335a, H: 254a, R: 316a, A: 111b)
(MüstefǾilün MüstefǾilün MüstefǾilün MüstefǾilün)
Mülk-i ĥaķîķatde seni itmiş Cenâb-ı Kibriyâ
Hem ħusrev-i ħayl-i rusül hem pâdişâh-ı enbiyâ
4 (T: 335a, H: 254a, R: 316a, A: 282b)
(MefǾûlü MefâǾîlün MefǾûlü MefâǾîlün)
Oldı nem-i eşkimle sûz-ı dilimiñ cânâ248
Her ķaŧresi dûzaħ-rîz her şuǾlesi ŧûfân-zâ
5 (T: 335a, H: 254a, R: 316a, A: 282b)
(MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün)
Dil-i şeydâyı her gördükçe eyler ŧûŧî-i gûyâ
ǾAceb mirǿât olur sâķî elinde sâġar-ı mînâ
6 (T: 335a, H: 254a, R: 316a, A: 282b)
(MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün)
Serin terk itmeyen bulmaz viśâliñ dâmenin ķaŧǾâ
Seni ķucmazdı serden geçmese pîrâheniñ cânâ
7 (T: 335a, H: 254a, R: 316a, A: 282b)
(MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün)
Degildir ħâller yer yer ruħuñda ey melek sîmâ
Benâtü'n-naǾş yandı iĥtirâķ-ı şemsle gûyâ
8 (T: 337b, H: 258a, R: 318a, A: 285b)
(FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
Gevher-i luŧfuyla olmuş baĥr-i ķalbiñ pür-śafâ
Beźl iderseñ birini üç ķat virir saña Ħudâ

247

248

8, 9, 23, 104, 105, 106, 113, 114, 125, 126, 127, 128, 137, 161, 162 ve 163 numaralı matlaǾlar A
nüshasında "MuǾammeyât" başlığı altında verimiştir ancak muǾammâ özelliği taşımamaktadırlar.
nem, A: yem
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9 (T: 338a, R: 318b, A: 285b)
(MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün)
Źât-ı Ĥasan Ĥüseyn ile oldı iki hümâ
Biz sâyesindeyiz rađıyallâhu Ǿanhümâ
10 (T: 338a, R: 318b, A: 282b)
(FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün)
O perî-zâdı görüp seyre götürdüm tenhâ
Bir gören bir götüren đarb-ı meŝeldir zîrâ
11 (T: 338a, R: 319a, A: 282b)
(MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün)
Gül-zâra śubĥ-dem gelicek ķâśıd-ı śabâ
Eşcârıñ oldı her varaķı dest-i merĥabâ
12 (T: 29a, H: 29b, R: 29a, A: 111b)
(FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün)
KaǾbe-i kûyuñda saǾy itse Śafâ'ya nola aśĥâb
Ey imâm-ı dîn ruħuñ ķıble ķaşıñdır aña miĥrâb
13 (T: 335a, H: 254b, R: 316a, A: 111b)
(MüfteǾilün FâǾilün MüfteǾilün FâǾilün)
Źâtını itmiş Ħudâ ey şeh-i yektâ-yı ķurb
Mihr-i sipihr-i yaķîn mâh-ı şeb-ârâ-yı ķurb
14 (T: 335a, H: 254b, R: 316a, A: 282b)
(FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
Ĥaķ TeǾâlâ müstecâb eyler duǾâmız Ǿan-ķarîb
ǾÎd ü ķadr olur yine śubĥ u mesâmız Ǿan-ķarîb
15 (T: 335b, H: 254b, R: 316a, A: 282b)
(FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
Çekme hecrinden śafâ-yı vuślatından ıżŧırâb
Virmez ey fülk-i dil-i şeydâ keder mevc-i serâb
16 (T: 335b, H: 254b, R: 316a, A: 282b)
(MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün)
Çekildi śu gibi bezm-i çemende bâde-i nâb
Kenâr-ı cûda itdik śafâ-yı Ǿâlem-i âb
17 (T: 338a, R: 318b, A: 282b)
(MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün)
Vîrân idi teźelźül-i cevr ile yâb yâb
MiǾmâr tekyesinde yapıldı dil-i ħarâb
18 (T: 29a, H: 29b, R: 29a, A: 111b)
(FeǾûlün FeǾûlün FeǾûlün FeǾûlün)
Günâħım çok ey şâh-ı mülk-i hidâyet
Amân el-amân el-amân ķıl şefâǾat
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19 (T: 335b, H: 254b, R: 316a, A: 111b)
(MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün)
Benân-ı muǾcizesiyle o mihr-i śubĥ-ı nuħust
Dü-pâre eyledi ķurś-ı mehi hem itdi dürüst
20 (T: 335b, H: 254b, R: 316a, A: 282b)
(FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün)
Çün ider sâliki ser-menzile vâśıl himmet
Himmet eyle bize ey mürşid-i kâmil himmet
21 (T: 335b, H: 254b, R: 316a, A: 283a)
(MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün)
Pür-çîn o ebruvân u o çeşm ü nigâh mest
Çekmiş siyâh-tâb dü-tîġ ol siyâh-mest
22 (T: 337b, H: 258a, R: 318b, A: 285b)
(FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün)
Nâmını śordum ol ferişte-śıfât
İki nefy ile eyledi iŝbât
23 (T: 29a, H: 29b, R: 29a, A: 111b)
(MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün)
Seni Ĥaķ eylemiş ey verd-i bî-ħazân-ı ĥudûŝ
Çemen-ŧırâz-ı ķadem zîb-i gülsitân-ı ĥudûŝ
24 (T: 335b, H: 254b, R: 316a, A: 111b)
(MefǾûlü MefâǾîlü MefâǾîlü FeǾûlün)
Ey şems ü ķamer leyl ü nehâr olmaġa bâǾiŝ
Sensin yoġ iken Ǿâlemi var olmaġa bâǾiŝ
25 (T: 29a, H: 29b, R: 29a, A: 111b)
(MefâǾîlün MefâǾîlün FeǾûlün)
ŞefâǾat ey ħıdîv-i taħt-ı miǾrâc
Ki sulŧân u gedâ hep saña muĥtâc
26 (T: 335b, H: 254b, R: 316a)
(FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün)
Ey şehen-şâh-ı serîr-i miǾrâc
Luŧfuña ħalķ-ı dü-Ǿâlem muĥtâc
27 (T: 29a, H: 29b, R: 29a, A: 111b)
(MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün)
Ümmîd-i bûy-ı mihriñ idelden Hümâ-yı rûĥ
Bîmâr-ı Ǿaşķa derd ü ġamıñdır ġıdâ-yı rûĥ
28 (T: 335b, H: 254b, R: 316b, A: 111b)
(MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün)
Ey dâġ-ı derdi cân u dile sâġar-ı śabûĥ
Ser-mest-i Ǿaşķı ser-şiken-i tevbe-i naśûĥ
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29 (T: 29a, H: 29b, R: 29a, A: 112a)
(MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün)
Cemâl-i pâkiñe yaķsun mı çeşm-i ter güstâħ
Seni ne vechile seyr eylesün nažar güstâħ
30 (T: 335b, H: 254b, R: 316b, A: 111b)
(MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün)
Ey ġurre-i ĥayâtı ĥasûd-ı sitemle selħ
Zehr-âbe-i helâkle kâm-ı Ǿadûsı telħ
31 (T: 335b, H: 255a, R: 316b, A: 283a)
(MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün)
Şîrîn-demâġ ider beni sâķî şarâb-ı telħ
Ĥaķķâ leźîź-i telħ degil mi o âb-ı telħ
32 (T: 29b, H: 29b, R: 29b, A: 112a)
(MüstefǾilâtün MüstefǾilâtün)
Cânım fedâ-yı rûy-ı Muĥammed
Göñlüm ġubâr-ı kûy-ı Muĥammed
33 (T: 335b, H: 255a, R: 316b)
(FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
Yâ Resûlallâh ķadiñdir naħl-ı ŧûbâdan murâd
Bâġ-ı kûyuñdur seniñ Firdevs-i aǾlâdan murâd
34 (T: 335b, H: 255a, R: 316b, A: 283a)
(FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
ŞuǾle mâh encüm şerâr âteş şafaķdır ebr dûd
Görmemişdir böyle âteş-dân bu eyvân-ı kebûd
35 (T: 29b, H: 29b, R: 29b, A: 112a)
(FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
Yâ Resûlallâh nola gelse baña derdiñ leźîź
Sâǿile lâ-büdd gelür iĥsânı cömerdiñ leźîź
36 (T: 335b, H: 255a, R: 316b, A: 112a)
(MüstefǾilün MüstefǾilün MüstefǾilün MüstefǾilün)
Ey dürdî-i derdi baña dârû-yı dermândan leźîź
Telħ-âbe-i Ǿaşķı dile ser-çeşme-i cândan leźîź
37 (T: 29b, H: 30a, R: 29b, A: 112a)
(MüfteǾilün MüfteǾilün MüfteǾilün MüfteǾilün)
Źâtıñı her encümene eyledi Ĥaķ śadr-ı śudûr
Cilve-gehiñ Ǿarş-ı berîn bezm-gehiñ Ǿâlem-i nûr
38 (T: 335b, H: 255a, R: 316b, A: 112a)
(MefǾûlü MefâǾîlü MefâǾîlü FeǾûlün)
Ey ravża-i cennet ĥaremi KaǾbe-i ebrâr
Miĥrâb-ı deri ķıble-i cân u dil-i aĥrâr
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39 (T: 335b, H: 255a, R: 316b, A: 283a)
(MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün)
O meh-rû kim hilâl ebrûsını gâhî kemân eyler
Ħadeng-i çeşmi evvel levĥ-i mihri imtiĥân eyler
40 (T: 335b, H: 255a, R: 316b, A: 283a)
(MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün)
O ħâl-i Ǿanberîn kim zîb-baħş-ı ŧarf-ı ebrûdur
Ġamıñdan tîġa urmuş kendüyi bir dâne hindûdur
41 (T: 335b, H: 255a, R: 316b, A: 283a)
(FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
Ŧarf-ı ebrûsında yâriñ ħâl-i Ǿanber-bârı gör
Âsumân-ı ŧalǾatinde necm-i gîsû-dârı gör
42 (T: 336a, H: 255a, R: 316b, A: 283a)
(MefǾûlü MefâǾîlü MefâǾîlü FeǾûlün)
Mecrûĥ ideli ķalbim o ebrû-yı kemân-dâr
Śandûķa-i sînemde ne oķ yâreleri var
43 (T: 336a, H: 255a, R: 316b, A: 283a)
(FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün)
Zîr-i destârda ol kâkül-i pür-tâb mıdır
İki yanında iki sünbül-i sîr-âb mıdır
44 (T: 336a, H: 255a, R: 316b, A: 283a)
(MefǾûlü MefâǾîlü MefâǾîlü FeǾûlün)
Cân bülbül-i destân-zen-i gülzâr-ı ġamıñdır
Pervâne-i dil sûħte-i nâr-ı ġamıñdır
45 (T: 336a, H: 255b, R: 316b, A: 283a)
(MefǾûlü MefâǾîlü MefâǾîlü FeǾûlün)
Hep maĥmil-i sâmânımız esbâb-ı cünûndur
Bang-i ceres ķâfilemiz âh-ı derûndur
46 (T: 336a, H: 255b, R: 316b, A: 283a)
(MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün)
Egerçi bülbülüñ âh-ı ĥazîni âteşdir
Gülüñ de ħışm ile çîn-i cebîni âteşdir
47 (T: 336a, H: 255b, R: 316b, A: 283a)
(FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün)
Tende nâlân dil-i bî-kîne midir
ǾAndelîb-i ķafes-i sîne midir
48 (T: 336a, H: 255b, R: 317a, A: 283b)
(MefǾûlü MefâǾilün FeǾûlün)
Ħâl-i źeķanıñ didi görenler
Hindû-yı raśad-nişîne beñzer
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49 (T: 338a, R: 318b, A: 283b)
(MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün)
O tîr-endâz-ı nâzıñ tâ ki dil ħâŧır-nişânıdır
Kemân ebrûsınıñ levĥ-i ħadeng imtiĥânıdır
50 (T: 338a, R: 318b, A: 283b)
(MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün)
Dü-beyt-i dil-keş-i müjgânı yâriñ bir rubâǾîdir
Dü-mıśraǾ-ı ħaŧ-ı laǾli bu silkde bir semâǾîdir
51 (T: 338a, R: 318b, A: 283b)
(MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün)
Midâd-ı ħâme-i ķudret ki zîb-i rûy-ı cânândır
Süveydâ-yı derûn-ı dil sevâd-ı dîde-i cândır
52 (R: 319a)
(FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün)
İnceden ince mû-miyânıñdır
İsmi var cismi yoķ dehânıñdır
53 (T: 338b, R: 319a, A: 283b)
(MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün)
Her dûn ki mâl ü câh ile fevķa'l-Ǿalâdadır
Ķârûn da olsa menzili taĥte'ŝ-ŝerâdadır
54 (T: 338b, R: 319a, A: 283b)
(MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün)
Felekde âfitâb-ı śubĥ-ı baħtım rûy-ı Aĥmed'dir
Hilâl-i âsumân-ı ŧâliǾim ebrû-yı Aĥmed'dir
55 (T: 338b, R: 319a, A: 283b)
(MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün)
Ebrûlarıyla ol ruħ-ı raħşân-ı müstenîr
Mâh-ı nev-i ümîdimi gösterdi müstedîr
56 (R: 319a)
(FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün)
Aġzı var yoķ dili gerçi şu ķadar
Dili var yârimiñ aġzı bu ķadar
57 (T: 338b, R: 319a, A: 283b)
(MefǾûlü MefâǾîlü MefâǾîlü FeǾûlün)
Âhım ġam-ı zülfüñle şerer-ħîz-i duħândır
Bir toz ķoparırsa ötesi yine dumandır
58 (T: 338b, R: 319a, A: 283b)
(MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün)
Ruħında ħaŧŧ-ı müşgîn üzre düşmüş śanma kâküldür
Gül-i terle benefşe üzre gûyâ śaçlı sünbüldür
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59 (R: 319b)
(FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün)
Yârsız alsa ele muŧrib-i bezm ey dil-i zâr
Görinür terkeş-i pür-tîr baña mûsîķâr
60 (T: 29b, H: 30a, R: 29b, A: 112a)
(FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
Yûsuf'ı meftûn ider olsa ķaddiñ cilve-rîz
Mıśr-ı dü-Ǿâlemde Ĥaķ źâtıñı itmiş Ǿazîz
61 (T: 336a, H: 255b, R: 317a, A: 112a)
(MüfteǾilün FâǾilün MefâǾilün FaǾlün)
Ey rusül ü enbiyâ seniñle ser-efrâz
Cümleden olsañ revâ ser-âmed ü mümtâz
62 (T: 336a, H: 255b, R: 317a, A: 283b)
(MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün)
O sîm-endâmı ister ĥâsılı her sîne söyletmez
O ŧûŧîdir göñül kim degme bir âyîne söyletmez
63 (T: 336a, H: 255b, R: 317a, A: 284a)
(FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
Ârzû-yı ķâmet ü çeşmiñle nâ-kâmım henüz
Rûz-tâ-şeb sâye-cûy-ı serv ü bâ-dâmım henüz
64 (T: 336a, H: 255b, R: 317a, A: 284a)
(MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün)
Baķılsa tîr-i müjen ķonmamış kemâne henüz
Ħalîdedir yine âmâc-gâh câna henüz
65 (T: 336a, H: 255b, R: 317a, A: 284a)
(MefǾûlü MefâǾîlü MefâǾîlü FeǾûlün)
Ħaŧŧıñ ki ola bâġ-ı ruħuñda çemen-i sebz
Gül-ġonca-i ĥüsnüñ bürinür pîrehen-i sebz
66 (T: 336a, H: 255b, R: 317a, A: 284a)
(MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün)
Baķınca âyine-i çarħa hep keder görürüz
Bu gösterişle ķalursa daħi neler görürüz
67 (T: 338b, R: 319a, A: 283b)
(FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün)
Ħânümân-sûz-ı nigâh olmuş idi şuǾle-i nâz
Olmadan eşk-i terim revġan-ı ķandîl-i niyâz
68 (T: 29b, H: 30a, R: 29b, A: 112a)
(FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
Ey ķaŧâr-ı kârbân-ı ümmete feryâd-res
Maĥmilinde śûr-ı İsrâfîl mânend-i ceres
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69 (T: 336b, H: 255b, R: 317a, A: 112a)
(MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün)
Ey nûr-ı ĥüsni şems-i münîr-i cihân-ı ķuds
Pertev-gedâ-yı mihri meh-i âsumân-ı ķuds
70 (T: 29b, H: 30a, R: 29b)
(MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün)
Ey ħüsrev-i yegâne-i kürsî-nişîn-i Ǿarş
Dergâhıña sitebraķ u sündüs bisâŧ-ı ferş
71 (T: 336b, H: 256a, R: 317a, A: 112a)
(MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün)
Cihân-penâh-ı risâlet şeh-i nübüvvet-ceyş
Ħıdîv-i Yeŝrib ü Baŧĥâ Ħudâygân-ı Ķureyş
72 (T: 336b, H: 256a, R: 317a, A: 284a)
(MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün)
O rûy-ı âteşîn üzre degildir ebrû-yı dil-keş
Musaħħar itmege Ǿuşşâķı olmuş naǾl-der-âteş
73 (T: 336b, H: 256a, R: 317a, A: 284a)
(MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün)
Bâd-ı śabâ ki zülf-i siyeh-fâma uġramış
Kesb-i leŧâfet itmek içün Şâm'a uġramış
74 (T: 29b, H: 30a, R: 29b, A: 112a)
(FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün)
Ey yem-i Ǿaşķına rusül ġavvâś
Fülk-rân-ı muĥîŧ-i ħâśü'l-ħâś
75 (T: 336b, H: 256a, R: 317a, A: 112a)
(FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün)
Ey olan râh-ber-i bâr-geh-i ħâśu'l-ħâś
Eyle sevdâ-yı sivâdan dil-i şeydâyı ħalâś
76 (T: 29b, H: 30a, R: 29b, A: 112a)
(FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
Cevher-i źâtıñ ile Ǿâlem bir Ǿaraż
Âferinîşden vücûduñdur ġaraż
77 (T: 336b, H: 256a, R: 317a, A: 112a)
(FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün)
Yâ nebî ravżaña yüz sürsem idüp ĥâlimi Ǿarż
Eylesem nefs-i hevâ-perver olan žâlimi Ǿarż
78 (T: 29b, H: 30a, R: 29b, A: 112a)
(MütefâǾilün MütefâǾilün MütefâǾilün MütefâǾilün)
Nola ey ĥabîb-i Ħudâ maĥabbetiñ ile itse dil iħtilâŧ
Ezel eyledim daħi nâr-ı Ǿaşķıña cân-ı zârımı irtibâŧ
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79 (T: 336b, H: 256a, R: 317a, A: 112a)
(FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün)
Ey sitebraķ ĥarem-i Ǿizzetine ferş-i bisâŧ
Ĥûr-ı Ǿîn süfre-i iclâline ħuddâm-ı simâŧ
80 (T: 29b, H: 30a, R: 29b, A: 112a)
(FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün)
Cânda olsa nola derdiñ maĥfûž
Dil-i Ǿuşşâķ ġamıñdan maĥżûž
81 (T: 336b, H: 256a, R: 317a, A: 112a)
(FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün)
Nola eylese ġamıñdan dil-i zâr u mübtelâ ĥaž
İder âşinâdan ey şâh-ı dü-Ǿâlem âşinâ ĥaž
82 (T: 30a, H: 30a, R: 30a, A: 112b)
(FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
Tâ śabâĥ-ı ĥaşre dek virse nola âfâķa lemǾ
Oldı źâtıñ enbiyâ vü mürselîne şemǾ-i cemǾ
83 (T: 336b, H: 256a, R: 317a, A: 112a)
(MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün)
Zehî ħalvet-geh-i İsrâ'da ĥüsn-i lâ-yezâliñ şemǾ
Rusül pervâne-i Ǿaşķıñ cemâl-i bâ-kemâliñ şemǾ
84 (T: 336b, H: 256a, R: 317a, A: 284a)
(MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün)
Naķş-ı nigîn-i Ǿizzet imiş Ǿazze men ķanaǾ
Resm-i der-i meźellet imiş źelle men ŧamaǾ
85 (T: 30a, H: 30a, R: 30a, A: 112b)
(FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün)
Ey serâ-perdesine fetĥ-i Ǿalem nuśret-i tûġ
Mehçe-i bârgehi çeşm-i meh ü mihre fürûġ
86 (T: 336b, H: 256a, R: 317a, A: 112a)
(MefǾûlü MefâǾîlü MefâǾîlü FeǾûlün)
Ey źât-ı şerîfi çemen-i ķurba gül-i bâġ
Meftûn-ı dü-çeşm-i siyehi nergis-i mâ zâġ
87 (T: 30a, H: 30a, R: 30a, A: 112b)
(MüfteǾilün MefâǾilün MüfteǾilün MefâǾilün)
Źât-ı şerîf ü eşrefiñ neyyir-i maşrıķ-ı şeref
ŦabǾ-ı kerîm ü ekremiñ gevher-i baĥr-i men Ǿaref
88 (T: 336b, H: 256a, R: 317a, A: 112b)
(MefǾûlü MefâǾîlü MefâǾîlü FeǾûlün)
Ey kân-ı kerem genc-i seħâ menbaǾ-ı elŧâf
ǾUmmân-ı Ǿaŧâ ķulzüm-i şefķat yem-i inśâf
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89 (T: 30a, H: 30b, R: 30a, A: 112b)
(FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün)
Źâtıñı rûz-ı ezel ey şeh-i mülk-i taĥķîķ
Biñ dil ü cân ile ins ü melek itdi taśdîķ
90 (T: 336b, H: 256b, R: 317a, A: 112b)
(MüfâǾaletün MüfâǾaletün MüfâǾaletün MüfâǾaletün)
Ĥabîb-i Ħudâ şeh-i dü-serâ şefîǾ-i ümem ħıdîv-i şefîķ
Ĥikemle derûnı baĥr-i ledün keremle dili muĥîŧ-i Ǿamîķ
91 (T: 336b, H: 256b, R: 317a, A: 284a)
(MefǾûlü MefâǾîlü MefâǾîlü FeǾûlün)
Âfâķı ser-â-ser pür idüp debdebe-i Ǿaşķ
Maĥv itdi şükûh-ı felegi kevkebe-i Ǿaşķ
92 (T: 30a, H: 30b, R: 30a, A: 112b)
(MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün)
Vücûda gelmeden ketm-i Ǿademden Ǿâlem ü eflâk
Sen olmuşduñ leǾamrük ħilǾatiyle mažhar-ı levlâk
93 (T: 336b, H: 256b, R: 317b, A: 112b)
(FeǾûlün FeǾûlün FeǾûlün FeǾûl)
Vücûdıyla nâzende ins ü melek
Ķudûmıyla tâbende arż-ı felek
94 (T: 336b, H: 256b, R: 317b, A: 284a)
(MefǾûlü MefâǾîlü MefâǾîlü FeǾûlün)
Doġrulsa nola kûyına ol ķıble-i cânıñ
Zîrâ ki yüzi KaǾbe'yedir ķıble-nümânıñ
95 (T: 336b, H: 256b, R: 317b, A: 284a)
(MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilâtün)
Küsûf śanma ki pûşîdedir cemâline mihriñ
Görünce pertev-i ĥüsnüñ gözi ķarardı sipihriñ
96 (T: 336b, H: 256b, R: 317b, A: 284a)
(MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün)
Müdâm çeşmimi gül-rîz ider ħayâl-i lebiñ
ǾAceb mi dâġ-ı derûn-ı dil olsa ħâl-i lebiñ
97 (T: 337a, H: 256b, R: 317b, A: 284a)
(MefǾûlü MefâǾilün FeǾûlün)
LaǾliñde seniñ siyâh ħâliñ
Zemzemdeki Ǿaksidir Bilâl'iñ
98 (T: 337a, H: 256b, R: 317b, A: 284a)
(FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün)
Fitneye ħâb-gâhdır zülfüñ
Bir belâ-yı siyâhdır zülfüñ
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99 (R: 319a)
(FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün)
Beni giryân idesiñ sen nice ħandân olasıñ
Bir işi eyleme kim śoñra peşîmân olasıñ
100 (T: 30a, H: 30b, R: 30a, A: 112b)
(MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün)
Ey nûş-dârû-yı ġam-ı Ǿaşķı kesil kesil
Ser-mest-i bâde-i ķadeĥ-i şevķi cân u dil
101 (T: 337a, H: 256b, R: 317b, A: 112b)
(MüfteǾilün MefâǾilün MüfteǾilün MefâǾilün)
Źâtıñı eylemiş Ħudâ ey dü-cihânda bî-bedel
Yine maşrıķ-ı ezel mâh-ı sipihr-i lem-yezel
102 (T: 337a, H: 256b, R: 317b, A: 284b)
(FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
Ebruvânın eyleyen ol mihr-i meh-rûnuñ ħayâl
Cilve-ger bir burc üzre śandılar iki hilâl
103 (T: 337b, H: 258a, R: 318b, A: 285b)
(FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün)
Anı Ǿaksiñle idüp lâ-yaǾķıl249
Beni göñlüm gibi itdiñ bî-dil
104 (T: 338a, H: 258a, R: 318b, A: 285b)
(FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
Döndi ŧarf-ı sînede raķs eyleyüp âşüfte dil
Ĥâline nâžır olan ĥayretle oldı münfaǾil
105 (T: 338a, H: 258a, R: 318b, A: 285b)
(FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün)
Neşr olurken çemende nefħa-i gül
Nice âşüfte olmasun bülbül
106 (T: 338b, R: 319a, A: 284b)
(FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
Vaķtidir nergis gibi ol gül-Ǿiźâre nâžır ol
Aġla ĥâliñ ey dü-çeşm-i ħûn-feşânım ĥâžır ol
107 (T: 30a, H: 30b, R: 30a, A: 112b)
(MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün)
Nihân iken dü-cihân olduñ ey emîr-i be-nâm
Nedîm-i bârgeh-i źü'l-celâli ve'l-ikrâm

249

Ǿaksiñle, A: ǾaşĶıñla
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108 (T: 337a, H: 256b, R: 317b, A: 112b)
(FeǾûlün FeǾûlün FeǾûlün FeǾûlün)
Zehî derdi dermân-ı ħalķ-ı dü-Ǿâlem
Dil-efgâr-ı mihri Mesîĥ ibn-i Meryem
109 (T: 337a, H: 257a, R: 317b, A: 284b)
(MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün)
Dem-â-dem cân baġışlar laǾli derken dil helâk oldum
Ŧabîbimden devâ ümmîd iderdim derd-nâk oldum
110 (T: 337a, H: 257a, R: 317b, A: 284b)
(MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün)
Leb-rîz-i nûr-ı ĥüsn olalı sînemiz bizim
Pür-cevher-i cemâldir âyînemiz bizim
111 (T: 337a, H: 257a, R: 317b, A: 284b)
(MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün)
Eyler şitâb fârisi altında raħş-ı kâm
Merdâne tâziyânedir el-ĥaķ ser-i likâm
112 (T: 338a, H: 258b, R: 318b, A: 285b)
(MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün)
Ser-i zülfüñ gibi dâmân-ı rûyuñda neler gördüm
Muķâbil burc-ı ĥüsnüñde iki raħşân ķamer gördüm
113 (T: 338a, H: 258b, R: 318b, A: 286a)
(MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün)
Nisbetle mâh-ı ĥüsnüñe nâķıś meh-i tamâm250
Zîr-i niķâb-ı şebde ķalursa nola müdâm
114 (T: 338b, R: 319a, A: 284b)
(FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün)
Vuślat-ı dilber içün nâle-i şeb-gîr idelim
Dest-i teǿŝîrini der-ķabża-i şemşîr idelim
115 (T: 30a, H: 30b, R: 30a, A: 112b)
(MüfâǾaletün MüfâǾaletün MüfâǾaletün MüfâǾaletün)
Çerâġ-ı hüdâ ĥabîb-i Ħudâ nebiyy-i seħâ resûl-i güzîn
Şeh-i dü-serâ penâh-ı rusül şefîǾ-i ümem Muĥammed emîn
116 (T: 337a, H: 257a, R: 317b, A: 112b)
(FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
Źâtıñ olmuş ey vücûd-ı nâzenîn
ŞemǾ-i cemǾ-i enbiyâ vü mürselîn

250

mâh, A: mihr
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117 (T: 337a, H: 257a, R: 317b, A: 284b)
(MüstefǾilün MüstefǾilün MüstefǾilün MüstefǾilün)
Ķan aġlarım sensiz eger itsem temâşâ-yı çemen
Gülşen baña zindân olur ey Yûsuf-ı gül-pîrehen
118 (T: 337a, H: 257a, R: 317b)
(MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün)
Ziyân itdimse fenn-i sûķ-ı hicrânıñda cânâ ben
Baña çıķdı ķumâş-ı vaślıñ âħir her ziyân bir fen
119 (T: 337a, H: 257a, R: 317b, A: 284b)
(FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
Dilde ârâm eyleyen ârâm-ı dil cânânesin
Sîne-i Ǿâşıķda bilmem cân mısın cânâ nesin
120 (T: 337a, H: 257a, R: 317b, A: 284b)
(FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
Yâri tesħîr itdim aldım ĥalķa-i aġyârdan
Bir gül-i zîbâ ķopardım çaķ miyân-ı ħârdan
121 (T: 337a, H: 257a, R: 317b, A: 284b)
(MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün)
Zinhâr enîn alma dil-i nâle-kârdan
Śad el-ĥaźer cihân dutuşur bir şerârdan
122 (T: 337a, H: 257a, R: 317b, A: 284b)
(FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün)
Meclis-i nâzda bir şemǾ-i dil-ârâsın sen
Çemen-i Ǿişvede bir ġonca-i raǾnâsın sen
123 (T: 337a, H: 257a, R: 317b, A: 284b)
(MefǾûlü MefâǾîlü MefâǾîlü FeǾûlün)
RefǾ oldı ser-i zülf-i siyeh-kârı yüzinden
Ħatm itdi o meh muśĥaf-ı ruħsârı yüzinden
124 (T: 338a, H: 258b, R: 318b, A: 286a)
(FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
Bî-sütûnda âb-ı cârîdir sirişk-i Kûh-ken
Gözyaşın deryâ-yı bî-pâyân ider serden geçen
125 (T: 338a, H: 258b, R: 318b, A: 286a)
(FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
Ķâmetiñ fikriyle giryân şemǾ-i ħurşîd-i cihân251
Kâkülüñ yâdıyla ser-gerdân mâh-ı âsumân252
251
252

Ķâmetiñ, A: Ķâmeti
Kâkülüñ yâdıyla, A: Kâkül-i yâr ile
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126 (T: 338a, H: 258b, R: 318b, A: 286a)
(MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün)
Nola olsa raķîbiñ çeşmi giryân ħâŧırı maĥzûn
Ser-i gîsû-yı yâri kec ħayâl iden olur dil-ħûn
127 (T: 338a, H: 258b, R: 318b, A: 286a)
(FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
Dâmen-i rûyuñda zülfüñ ħâller itmiş nihân
Geçdi zîr-i dâmda dil murġı serden nâgehân
128 (R: 319a)
(MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün)
Fenn-i nevâ-yı nâlede uydum hezâra ben
Olsam Ǿaceb mi bâġ-ı cihânda hezâr-fen
129 (R: 319a)
(MefâǾîlün MefâǾîlün FeǾûlün)
Olup yer yer çiçek zaħmı nümâyân
Çiçeklendi ķumâş-ı ĥüsn-i cânân
130 (T: 338b, R: 319a, A: 284b)
(FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
Merĥabâ ey ŧâǿir-i himmet hezârân âferîn
Eylediñ žıll-i žalîliñde beni fâriġ-nişîn
131 (T: 338b, R: 319a)
(MüstefǾilün MüstefǾilün MüstefǾilün MüstefǾilün)
Ķalbimde dilber dilberiñ ķalbinde ben olduķ hemân
Âyîne-dâna âyine âyîneye âyîne-dân
132 (R: 319a)
(MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün)
Sirişk-i âline alındı ol gül-i ħandân
Çıķardılar ķızılıñ ey dü-çeşm-i ħûn-efşân
133 (R: 319b)
(MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün)
Görüp pâyında zer ħalħâl ile dürr-i binâgûşın
Hilâliñ düşdi ħalħâlı çıķardı mâh mengûşın
134 (T: 30a, H: 30b, R: 30a, A: 112b)
(FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
Ey feleklerde ġamıñdan gâh vecd u gâh śaĥv
Vey zemîn bâr-girân-ı heybet-i Ǿaşķıñla maĥv
135 (T: 337a, H: 257b, R: 317b, A: 112b)
(FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün)
Ey ġubâr-ı ĥarem-i bâr-gehi Ǿanber-bû
Müşgi ħûn eyledi tekrâr o ħâk-i ser-i kû
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136 (T: 338a, H: 258b, R: 318b, A: 286a)
(FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün)
Dökdi bülbül ħam olup ķaddi sirişkin her sû
Şâħ-ı gülde yeridir eylese eşkiyle vużû
137 (T: 30a, H: 30b, R: 30a, A: 112b)
(MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün)
Ümîd oldur olam âzâdegândan yâ Resûlallâh
Reh-i Ǿaşķıñda geçdim baş u cândan yâ Resûlallâh
138 (T: 337a, H: 257b, R: 318a, A: 112b)
(MüfteǾilün MefâǾilün FeǾilün)
Maĥrem-i râz-ı Ĥaķ ĥabîb-i ilâh
Mefħar-i enbiyâ Resûlullâh
139 (T: 337a, H: 257b, R: 318a, A: 285a)
(MüstefǾilün FeǾûlün MüstefǾilün FeǾûlün)
Kuĥl-i dü-çeşm-i cândır ĥaķķâ ki ħâk-i KaǾbe
SaǾyim śafâñı sürmek ey ħâk-i pâk-i KaǾbe
140 (T: 337b, H: 257b, R: 318a, A: 285a)
(MefǾûlü MefâǾîlü MefâǾîlü FeǾûlün)
Eyler benim altun işimi ħâk-i Medîne
İksîr yeter ħâk-i reh-i pâk-i Medîne
141 (T: 337b, H: 257b, R: 318a, A: 285a)
(MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün)
Şafaķla mihr ü meh žann itme olmuş çarħ mestâne
Çeker hecr-i lebiñle ħûn-ı dil peymâne peymâne
142 (T: 337b, H: 257b, R: 318a, A: 285a)
(FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün)
Eylesem ĥasret-i rûyuñla seniñ ħûn girye
Dem-be-dem çeşm-i terimden aķa gülgûn girye
143 (T: 337b, H: 257b, R: 318a, A: 285a)
(MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün)
ǾAceb midir yele gitse göñül de nâme ile
O şûħa kâġıd uçurduķ yine ĥamâme ile
144 (T: 338b, R: 319a, A: 285a)
(FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün)
Derdimiñ çâresini bulmadı ne mîr ü ne şâh
Luŧfuña ķaldı kerem senden olur yâ Allâh
145 (T: 338b, R: 319a, A: 285a)
(MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün)
Mükerrer câm-ı mey sâķî miyân-ı bezm-i śahbâda
Bir iki dâneli zerrîn ķadeĥdir devr-i mînâda
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146 (T: 338b, R: 319a, A: 285a)
(MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün)
O ħaŧŧ-ı sebzi gördüm gird-i laǾl-i âb-dârında
Buluşdum Ĥıżr'a ey dil çeşme-i dîvân kenârında
147 (R: 319b)
(MefǾûlü MefâǾîlü MefâǾîlü FeǾûlün)
Şîrînim olursañ saña Ferhâd yerine
Bir ŧaġ deleyim kim baña Ferhâd yerine
148 (R: 319b)
(FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
Çeşm-i mesti zîr-i ŧâķ-ı ebrû-yı pür-tâbda
Ħâb-ı nâz itse Ǿaceb mi arķası miĥrâbda
149 (T: 30a, H: 30b, R: 30a, A: 112b)
(FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
Yâ Resûlallâh senden ġayrı yoķdur kimsesi
Sen sevindir luŧf u cûduñla Nažîm-i bî-kesi
150 (T: 337b, H: 257b, R: 318a, A: 112b)
(FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
Es-selâm ey bûstân-i lî-maǾallâhıñ güli
Es-selâm ey gülşen-i Yâsîn ü Ŧâhâ bülbüli
151 (T: 337b, H: 257b, R: 318a, A: 285a)
(MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün)
Yed-i ķudretle taśvîriñ ki üstâd-ı ezel yazdı
Nigâristân-ı ĥüsn içre seni ġâyet güzel yazdı
152 (T: 337b, H: 257b, R: 318a, A: 285a)
(MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün)
Firâkıñla aķup deryâya döndi çeşmimiñ yaşı
Biñ oldı dâġ-ı derdiñle ser-â-ser baġrımıñ başı
153 (T: 337b, H: 257b, R: 318a, A: 285a)
(MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün)
Dolandırsa Ǿaceb mi Ǿîd-gehde biñ dil ü cânı
Yine dûlâba binmiş gördüm ol mümtâz-ı devrânı
154 (T: 337b, H: 258a, R: 318a, A: 285a)
(FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
Dûd-ı dildir bâġ-ı Ǿaşķıñ sünbül-i müşgîn-demi
Eşk-i terdir gülşen-i mihr ü maĥabbet şebnemi
155 (T: 337b, H: 258a, R: 318a, A: 285a)
(FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
Keffe-i mîzânda Yûsuf-veş gör ol sengîn-dili
Burc-ı mîzân oldı gûyâ âfitâbıñ menzili
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156 (T: 337b, H: 258a, R: 318a, A: 285a)
(MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün)
Añlar mı bülbül-i dil-i şeydâ Ǿaceb daħi253
Gûş eylemez mi nâlesin ol ġonca-leb daħi
157 (T: 337b, H: 258a, R: 318a, A: 285b)
(FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün)
Mihr-i ĥüsnüñle bulur mâh-śıfat perverişi
Ayine mâǿil ola saña budur gösterişi
158 (T: 337b, H: 258a, R: 318a, A: 285b)
(FeǾûlün FeǾûlün FeǾûlün FeǾûl)
Cebîni ķamer ĥüsni mihr-i celî
Gözüm nûrı göñlüm sırrıdır ǾAlî
159 (T: 337b, H: 258a, R: 318a, A: 285b)
(MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün)
Destâr-ı sebz-gûn ile seyr eyle Aĥmed'i
Gör pertev-i fürûġ-ı cemâl-i Muĥammed'i
160 (T: 337b, H: 258a, R: 318a)
(MefâǾîlün MefâǾîlün FeǾûlün)
Baġışla itdigim cürm ü günâhı
Ħaŧâ benden Ǿaŧâ senden ilâhî
161 (T: 338a, H: 258b, R: 318b, A: 286a)
(FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün)
Ŧaraf-ı ķalbimi de yoķla gehî ey ħûnî
Kec idüp zülfüñi bend eyle dil-i maĥzûnı
162 (T: 338a, H: 258b, R: 318b, A: 286a)
(FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
Olsa lâyıķ merdümek-veş dîde-i Ǿâşıķ yeri
Dâmen-i zülfün dü-tâ itmiş Nažîmâ ol perî
163 (T: 338a, R: 318b, A: 286a)
(MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün)
Teǿŝîr iderdi yâra ciger-sûz sözleri
Der ise yaķdı nâme-i derdim kebûteri
164 (R: 319b)
(FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün)
Hâle-veş sîneye çekdim o ķamer ruħsârı
Pîrehen gibi geçürdüm yaķadan dildârı

253

Añlar mı, A: İñler mi
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165 (T: 338b, R: 319b, A: 285b)
(FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün)
Bir mehiñ oldum ki mühr-i mihriniñ fermân-beri
Gökde ħurşîdi ider yâķût-ı laǾli müşteri
166 (R: 319b) (MefâǾilün FeǾilâtün MefâǾilün FeǾilün)
Reh-i ŧalebde şeb u rûz diñledim ceresi
Gelince menzil-i maķśûda diñmedi nefesi
167 (R: 319b) (MefǾûlü MefâǾîlü MefâǾîlü FeǾûlün)
Tenhâ dolaşur şehri diyü mâh ŧutuldı
Ķundaķ bıraġurken gice nâ-gâh ŧutuldı
168 (R: 319b) (MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün)
Nola śabr ile râm itsem o dellâk-i dilârâmı
Bu ĥammâmıñ dimişler nâmına Eyyûb ĥammâmı
169 (R: 319b) (MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün)
Geldi o mest-i nâz ile śoĥbet zamânları
Bûs u kenâr demleri vuślat zamânları
170 (R: 319b) (MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün)
Peykânı zaħmını dil-i mecrûĥ duymadı
Teǿŝîr-i tîr-i ġamzesini rûĥ duymadı
171 (R: 319b) (FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün)
Naķd-i śabrı baña evvel o güzel śaydırdı
Ħaŧ-ber-âverde olup şimdi śaķal śaydırdı
172 (R: 319b) (MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün)
Źâtıñda bul güher gibi tâb u ŧerâveti
Gül gibi alma şebnem-i terden leŧâfeti
173 (R: 319b) (MefǾûlü FâǾilâtü MefâǾîlü FâǾilün)
Râz-ı dehân-ı dilbere vâķıfdır ekŝeri
ǾUşşâķ-ı zâra dinse nola ġayb erenleri
174 (R: 319b) (FeǾûlün FeǾûlün FeǾûlün FeǾûl)
İlâhî ķażâ ile ĥâcâtımı
Ķabûle ķarîn it münâcâtımı
175 (R: 319b) (MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün)
Ķomuş mihri niķâb-ı şerme dildârıñ ruħ-ı âli
Şafaķ-pûş-ı ĥicâb itmiş mehi ol Ǿârıż-ı Ǿâlî

SONUÇ
Bu çalışmada Yahya Nazîm'in hayatı ve sanatı ele alınmış, divanının transkripsiyonlu metni ortaya konulmuş ve incelemesi yapılmıştır.
17. yüzyılın son yarısı ve 18. yüzyılın ilk çeyreğinde yaşamış olan Nazîm
oldukça velût bir şairdir. Kendisinden tezkirelerde çokça söz edilmiştir. Bu bilgiler ışığında Nazîm'in İstanbullu olduğunu görmekteyiz. Doğum tarihiyle ilgili net
bir bilgi bulunmamaktadır ancak ölüm tarihinin 1727 oluşu ve vefat ettiğinde
yaklaşık 80 yaşında olduğu bilgisinden hareketle onun 1649-1650'de doğduğunu
söyleyebiliriz. Adının Yahyâ, ilk mahlasının "Halîm" olduğu ve daha sonra
Neşâtî tarafından kendisine "Nazîm" mahlası verildiği yine kaynaklarda geçmektedir. Nazîm, Enderun'da yetişmiş ve oradaki eğitiminden sonra sarayda çeşitli
görevlerde bulunmuş, bir ara kilâr-ı hâssa nöbetçibaşılığına getirilmiş ve daha
sonra ömrünün sonuna kadar İstanbul pazarbaşılığı görevini sürdürmüştür. Padişahlardan IV. Mehmed, II. Süleyman, II. Ahmed, II. Mustafa ve III. Ahmed devirlerini görmüş ve 1727'de vefat etmiştir. Vefat yeri tam olarak bilinmemektedir.
Nazîm'in divanında; kasîde, tarih, gazel, müstezâd, muhammes, tahmis, müseddes, müsemmen, mu'aşşer, tercî'-i bend, terkîb-i bend, lügaz, mesnevi, şarkı,
kıt'a, rubâ'î ve matla olmak üzere 17 nazım şekliyle yazılmış manzumeler bulunmaktadır. Divandaki toplam manzume sayısı 1564'tür ve toplam beyit sayısı
13693'tür.
Nazîm, "na't-gû" olarak vasfedilmiş bir şairdir. Divanda bulunan toplam
1564 adet manzumeden; 56'sı kasîde, 64'ü gazel, 2'si müstezâd, 2'si muhammes,
1'i tahmis, 1'i müsemmen, 1'i tercî'-i bend, 3'ü terkîb-i bend, 3'ü mesnevi, 5'i kıt'a,
108'i rubâ'î ve 54'ü matla' olmak üzere 300 tanesi na'ttır. Na'tların toplam beyit
sayısı 4520'dir, yani divanın yaklaşık üçte biri na'ttır. Bu oran da Nazîm'in na't-gû
sıfatını hak ettiğini göstermektedir.
Şairliği noktasında kimi tarihçiler açısından örneğin; "Na't-gûlukda Arab ve
Acem ve Türk'de hiç emsâli görülmemiş olan..." şeklinde tarif edilecek kadar
güçlü olan Nazîm, bestekâr yönüyle de ilgi çekmiş, takdir toplamıştır. Kendisi de
bir musiki-şinas olan Ruşen Ferit'in ifadesiyle; "Nazîm, insanlara bediî heyecan
ve tehassüslerini ifade için en güzel, en beliğ vasıta olan musiki ve şiir gibi iki ince san'atin hakikî üstatlarındandır. Diğer şair musikişinaslarımızdan hiç biri
Nazîm kadar bu iki san'atteki ehliyet ve kudretlerini bir hizaya getirememişken
Nazîm, her iki sahada da aynı şöhret ve muvaffakiyeti kazanmıştır (Ferit, 1933:
18)." Bestekârlığının yanı sıra tiz ve etkili sesiyle dönemin önde gelen hânendele-
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rinden olan Nazîm devrin na‘thanları arasında da yerini almıştır. Esad Efendi’nin
Atrâbü’l-âsâr’ında 500’den fazla beste, semâi ve şarkısı olduğunu söylediği
Nazîm’in eserlerinden 300’e yakınının güftesi güfte mecmualarında tespit edilmiştir. Aynı zamanda Nazîm'in şiirleri de Itrî, Küçük İmam Mehmed Efendi,
Tab‘î Mustafa Efendi, Dellâlzâde İsmâil Efendi, Sultan III. Selim, Kazasker Mustafa İzzet Efendi ve Zekâi Dede gibi pek çok bestekâr tarafından bestelenmiştir ki
bu da Nazîm'in önemsenen ve başarılı bir sanatçı olduğunu göstermektedir.
Sonuç olarak bu çalışma ile Nazîm'in hayatı hakkında klasik kaynaklarımızda bulunan ve sonrasında kaleme alınan bilgiler toparlanmış, ayrıntılı bir şekilde
ortaya koyulmuştur. Bestekârlığı üzerinde de ayrıca durulmuştur. Divan metni titiz bir şekilde ele alınmış, beş ayrı divandan oluşan eser tek ve mürettep bir divan
halinde düzenlenmiştir. Divan üzerinde gerekli incelemeler yapılmış, divanın
zenginliği gözler önüne serilmiştir. Divan edebiyatı sahasına ve Nazîm üzerine
yapılacak yeni çalışmalara kaynaklık etmesi bakımından geniş bir malzeme istifadeye sunulmuştur.
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