


 

 

NEV’�-ZÂDE ATÂYÎ’N�N  

NEFHATÜ’L-EZHÂR  

MESNEV�S� 

�

�

�

Hazırlayan 

MUHAMMET KUZUBA� 
 

 

 

Deniz Kültür 

Samsun 2005 

 

                                       Isbn: 975-00493-0-6 

�

�



 

�

�

�

�

�

�

�

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapaktaki tu�ra, Sultan IV. Murad’ın tu�rasıdır��

 

 

 

 



      

                                          �Ç�NDEK�LER 
 

B�R�NC� BÖLÜM 

NEV’Î-ZÂDE ATÂYÎ’N�N HAYATI VE ESERLER� 

I- HAYATI………………………………..…....…………………….1 

II- ESERLER�……………………………………….………….…….1 

 

�K�NC� BÖLÜM 

�NCELEME 

I- NEFHATÜ’L-EZHÂR’IN MUHTEVASI……………………...…6 

II- ���R VE SÖZÜN H�KMET�NE DA�R DÜ�ÜNCELER……......12 

III- H�KÂYELER�N YAPISI…………………………………….....16 

IV- TOPLUM HAYATINI YANSITMASI  

BAKIMINDAN H�KÂYELER……………………...…………...…23 

V- NEFHATÜ’L-EZHÂR’DA TASAVVUF……...…..…………...31 

VI- NEFHATÜ’L-EZHÂR’DA A�K VE A�KIN ETK�LER�……..33 

VII- SAVA� TASV�RLER�……………………………...………....38 

VIII- MEYHANE VE MEYHANEYE A�T UNSURLAR...…….…44 

IX - NEFHATÜ’L-EZHÂR’IN D�L� VE ÜSLUBU……………..…47 

X- ATASÖZLER� VE DEY�MLER………………………………..48 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

NEFHATÜ’L-EZHÂR 

NEFHATÜ’L-EZHÂR METN�……………..………………..……..55 

KAYNAKÇA……………………………..………………….........293 

                                                                                                                   
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      

 
 
 

ÖNSÖZ 
Nev’î-zâde Atâyî, hem Divan edebiyatımızın hem de 17. yüzyılın en önde 

gelen hamse yazarlarından birisidir.  
16. yüzyıla gelinceye kadar, Divan �airleri genellikle, �ran ve Arap 

edebiyatına dayanan konuları Arapça ve Farsça sözcüklerin yo�un olarak 
kullanıldı�ı bir dille i�lemekteydiler. Visâlî, Nazmî ve Mahremî ile ba�layan 
yerlilik hareketi, bu anlayı�a bir tepki olarak do�mu�, daha sade bir Türkçe ile 
yerli ve milli konuları i�lemeye ba�lamı�tı.  

17. yüzyıla gelindi�inde yerlilik hareketinin önemli temsilcilerinden biri 
olarak Atâyî kar�ımıza çıkar. Atâyî bu mesnevide, zaman zaman a�ır bir dil 
kullansa da, özellikle hikâyelerin anlatımı sırasında daha sade bir dil kullanmaya 
çalı�mı�tır. Mesnevide, bugün gündelik ya�amda kullanılmayan pek çok Türkçe 
sözcükle de kar�ıla�mak mümkündür. Metinde sık sık atasözleri ve deyimlere 
ba�vurulması, halkın kullandı�ı Türkçeye verilen önem açısından dikkat 
çekicidir. Ayrıca olayların genellikle �stanbul, Bursa, Üsküp gibi Türk 
�ehirlerinde, bütünüyle Türk halkının içinde geçmesi, mesneviye milli bir ruh ve 
kimlik kazandırmaktadır.    

Nefhatü’l-Ezhâr, genel olarak bir çok mesnevide kar�ıla�abilece�imiz bir plan 
dahilinde yazılmı�tır. Mesnevi, besmele, na’t, münâcât, çâr-yâr-ı güzîn gibi 
bölümlerle ba�lar; Balkan Seferi’nden söz ettikten sonra Uryan Muhammed Dede 
ve Behlül-i Dânâ ile ilgili hikâyelerle devam eder. Devrin büyüklerine ait 
övgülerin bulundu�u bölümü, mesnevinin konusunu olu�turan asıl bölüm takip 
eder. Eser,  hâtime, ber-sebîl-i temsîl ve tezyîl bölümleri ile sona erer.   

Asıl metni olu�turan bölüm, 20 nefhaya ayrılmı�tır. Nefhalarda, devlet 
yöneticilerinin vatanda�larına kar�ı adaletli davranmaları, güzel sözün önemi, 
nefse uyup yanlı� yollara dü�memek, içkinin ve hırsızlı�ın kötülükleri, mür�ide 
ba�lılık, yapılan ibadetlerden dolayı gösteri�e kapılıp kibirlenmeme, cömertlik, 
gereksiz konu�mamak, maskaralık vb. kimi e�itici ve ö�retici konulara 
deginilmi�tir. Bunlardan ba�ka, devrin sosyal ahlak ve edebiyat anlayı�ı açısından 
aykırı sayılabilecek kimi cinsel sapkınlıklar ve konular cesaretle dile getirilmi�tir.  

Her nefhadan sonra, nefhada sözü edilen konu ile ilgili olarak, destan ba�lı�ı 
altında bir hikâye anlatılır. Hikâyeler -kimileri (Are�, Dihlevi ve Nizami gibi...) 
efsanevi ve tarihi nitelik ta�ısa da-, genellikle günlük ya�amdan alınmı�tır. 
Hikâyelerdeki olaylar da, genellikle �stanbul, Üsküp, Babaeski gibi gerçek 
ya�amda var olan yerlerde geçer.  



 

Çalı�mamız sırasında dört nüshadan faydalandık. Bu nüshalar arasında 
görebildi�imiz nüsha farklarını da sayfaların alt bölümlerinde vermeyi uygun 
bulduk. Böylece dört nüshaya ait kar�ıla�tırmalı bir metin ortaya çıktı. Metni 
olu�tururken Süleymaniye Kütüphanesi, (E: Esad Efendi, 2937) numaralı 
nüshadaki metnin sırasını takip ettik. Çalı�mada faydalandı�ımız di�er üç nüsha 
�unlardır:  

 F1: Süleymaniye, Fatih, 3746  
 H1: Süleymaniye, Hamidiye, 1080  
 H2: Süleymaniye, H.Hüsnü Pa�a, 591  

Bu çalı�mamızda eme�i geçen herkese sonsuz �ükranlarımı sunarım. 
Daha önce yüksek lisans tezi olarak hazırladı�ımız “Nev’î-zâde Atâyî’nin 

Nefhatü’l-Ezhâr Mesnevisi”ni tekrar gözden geçirerek, mümkün oldu�u kadar 
do�ru bir metin ortaya koymaya çalı�tık. Gösterdi�imiz bütün dikkat, özen ve 
öneme ra�men hatalar olabilir. Bu tür hataların ho�görüyle kar�ılanaca�ını 
umuyor; yapıcı ele�tirilerin çalı�malarımızda bize yol gösterece�ini dü�ünüyoruz.  

                               Ar�. Gör. Muhammet KUZUBA� 
                                 Samsun 2005 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

 

 NEV’ İZÂDE ATÂYÎ’N İN HAYATI VE ESERLER İ 

I- HAYATI: 
17. yüzyılın en tanınmış şairlerinden birisi olan Nev’î-zâde Atâyî, ünlü Divan 

şairi Nev’î Efendi’nin oğludur. Asıl adı Atâullah’tır. 1583/ 991 yılında 
İstanbul’da doğmuştur. Babasının alim ve şair bir kişi olması nedeniyle küçük 
yaşta ilim ve edebiyat meclislerinin havasını teneffüs etmiş, babasının vefatından 
sonra da Kafzâde Feyzullah Efendi’den ilim öğrenmiştir. 22 yaşında Canbaziyye 
müderrisliğine ve Lofça kadılığına tayin edilmiştir. Daha sonra şair, Babaeski, 
Varna, Silistre, Tekfurdağı, Hezergrad, Tırhala, Tırnova, Mezistire ve Üsküp’te 
kadılık görevlerinde bulunmuştur. Atâyî, Üsküp’ten İstanbul’a döndükten sonra 
1634/1044 tarihinde vefat etmiştir.1 

II- ESERLER İ: 
Nev’î-zâde Atâyî’nin eserlerini manzum ve mensur olmak üzere iki şekilde 

inceleyebiliriz: 

A- Manzum Eserleri: 
a) Divân: Atâyî’nin Divan’ında bir mensur dibâçe, 31 kaside, muaşşer, 

tahmis, 3 müseddes ve 299 gazel bulunmaktadır. 

b) Hamse: Divan’ından daha çok hamsesi ile şöhrete kavuşan Nev’î-zâde 
Atâyî’nin hamsesini oluşturan mesneviler şunlardır: 

1- Âlemnümâ / Sâkînâme: 1617/ 1026 yılında fe’ûlün fe’ûlün fe’ûlün fe’ûl 
ölçüsüyle Silistre’de yazılmıştır. Arkadaşlarının, efsanevi hikâyelerden 
bıktıklarını söylemeleri ve içkiden, içki meclisinden bahseden bir mesnevi 
yazmasını istemeleri üzerine kaleme almıştır.  Sâkînâme / Âlemnümâ, besmele, 
tevhid, münâcât, na’t, II. Osman’ın methi, Sebeb-i Nazm-ı Sâkînâme ile başlar; 
Boğaz, Rumeli ve Anadoluhisarı’na ait tasvirlerden sonra asıl metni oluşturan 
bölüme geçilir. Asıl metni oluşturan bölümdeki konular özetle şöyledir:  

Hitâb-ı Sâkî’de sâkîye seslenir ve ondan şarap ister. Sıfat-ı Mey’de şarabın 
özellikleri ve insanda bıraktığı etkileri anlatır. Sıfat-ı Tak bölümünde şarabın ham 
maddesi olan üzüm dolayısıyla asmadan bahseder. Sıfat-ı Hum’da şarap küpünün, 

                                                 
1 Nev’î-zâde Atâyî’nin hayatı ve eserleriyle ilgili olarak bakınız: Bursalı Mehmed Tahir. 1975; 
Osmanlı Müellifleri , c. 3. İstanbul: Meral Yayınevi; Kafzâde Fâizî. Zübdetü’l-E ş’âr , Süleymaniye 
Kütüphânesi Esad Efendi Bölümü, Numara 2726; Turgut KARACAN, Heft-hân Mesnevisi, Atatürk 
Üniversitesi Yayınları, Ankara 1974;  Tunca KORTANTAMER, Nev’î-zâde Atâyî ve Hamsesi, Ege 
Üniversitesi Yayınları, İzmir 1997; Mine MENGİ, Eski Türk Edebiyatı Tarihi , Akçağ Yayınları, 
Ankara 1999; Nail TUMAN, Türkçe Hamseler Kataloğu, MEB Yayınları, İstanbul 1961. 
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Sıfat-ı Câm’da kadehin, Sıfat-ı Sürahi bölümünde sürahinin özelliklerini anlatır. 
Sıfat-ı Pîr-i Mugân, Sıfat-ı Meyhâne, Hitâb-ı Mugannî ve Envâ-ı Sâz 
bölümlerinden sonra Sıfat-ı Şem’de şarap meclislerini aydınlatan mumu ve sabah 
vaktini betimler. Şarap ile tabibin sunduğu şerbeti, tütün ve nargileyi 
karşılaştırarak şarabın hepsinden üstün olduğunu Ta’n-ı Tabîb ve Ta’n-ı Duhân u 
Gubâr bölümünde söyler. Erbâb-ı Keyf’te şarap içmeyi tavsiye ederek kahve ve 
afyon tiryakilerini ayıplar. Dört mevsimin özelliklerine değindikten sonra Sıfat-ı 
Dil bölümünde aşktan, aşkın gönül üzerindeki etkilerinden bahseder. Mesnevi, 
Hâtime ve Temeddüh bölümleri ile sona erer. 

 2- Nefhatü’l-Ezhâr: Nizâmî’nin Mahzenü’l-Esrâr mesnevisine nazire olarak 
1624/ 1034 yılında Tırnova’da yazılan Nefhatü’l-Ezhâr müfte’ilün müfte’ilün 
fâ’ilün veznindedir. ( Bu eser için inceleme  ve metin bölümlerine bakınız.) 

3- Sohbetü’l-Ebkâr:  Tırhala’da 1625-1626/1035 yılında fâ’ilâtün fâ’ilâtün 
fâ’ilün ölçüsüyle yazılmıştır. Atâyî, bir bahar günü arkadaşlarıyla kır gezisine 
çıkar. Bir yere otururlar; arkadaşlarından birisi Câmî’nin Sohbetü’l-Ebrâr adlı 
mesnevisini çıkarır ve okumaya başlar. Farsça bilmeyenler, okunanlardan bir şey 
anlamadıklarını ve birisinin bunu Türkçe’ye çevirmesini isterler. Bu sırada, yine 
mecliste bulunanlardan bir kişi Atâyî’ye, Sohbetü’l-Ebrâr’a karşılık olarak bir 
mesnevi yazmasını önerisinde bulunur. Diğerlerinin de öneriyi desteklemeleri 
üzerine şair, Sohbetü’l-Ebkâr’ı yazmaya karar verir.  

Sohbetül’l-Ebkâr besmele, tahmid, münâcât, na’t, mi’râc, IV. Murad ve 
Şeyhülislam Yahyâ Efendi’nin methinde sonra asıl metni oluşturan bölümle 
devam eder; hâtime ile sona erer.  

Asıl metni oluşturan bölümde kırk tane sohbet vardır. Bu sohbetlerin her 
birinin sonunda, sohbette değinilen konu ile ilgili olarak destan adı altında bir 
hikâye anlatılır. Sohbetü’l-Ebkâr’da yer alan bu kırk sohbetin konuları kısaca şu 
şekildedir: 

1. sohbet: Bütün yönleriyle aşk. 
2. sohbet: İbadetin önemi. 
3. sohbet: İlim ve irfanın önemi. 
4. sohbet: Alçakgönüllülük. 
5. sohbet: İlim ve hikmet sahibi olmak için gayret göstermek. 
6. sohbet: Tembelliğin ve çalışkanlığın farkları. 
7. sohbet: Ölüm ve ölüm sonrası. 
8. sohbet: Gençleri baştan çıkarmaya çalışanlar. 
9. sohbet: İnsan, kendi hayat biçimini Tanrı’nın verdiği akıl ve an-layış 

yardımıyla seçmelidir. 
10. sohbet: Talihin önemi. 
11. sohbet: Rüşvet ve rüşvetin meydana getirdiği zararlar. 
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12. sohbet: Hükümdarların adaletli davranmaları. 
13. sohbet: Feraset ve basiretin insanları değerlendirmedeki yeri. 
14. sohbet: Erdemli bir insan olmanın önemi. 
15. sohbet: İnsanlara ikramda bulunmak. 
16. sohbet: Gerçek sevgi ve bağlılık. 
17. sohbet: Yalan söylemenin kötülüğü. 
18. sohbet: Güzel söz ve güzel sözün etkileri. 
19. sohbet: Akıl ve aklın insan hayatındaki önemi. 
20. sohbet: Yardımlaşma.  
21. sohbet: Kadınlara düşkün olan kişiler. 
22. sohbet: İçkinin zararları. 
23. sohbet: Cimriliğin zararları. 
24. sohbet: Sabırve sabrın önemi. 
25. sohbet: Zinanın kötülüğü. 
26. sohbet: Güler yüzlü olmanın faydaları. 
27. sohbet: Karşılık beklemeden cömert olmak. 
28. sohbet: İnsanın diline hakim olması gerektiği. 
29. sohbet: Cömertlik ve cömertliğin faydaları. 
30. sohbet: Şehvetin kölesi olmamak. 
31. sohbet: Yapılacak işlerde samimi olmak. 
32. sohbet: Güvenilir bir kişi olmanın insana kazandırdıkları. 
33. sohbet: Cesur yürekli olmak. 
34. sohbet: Şiir ve şairler. 
35. sohbet: Kazaya rıza göstermek. 
36. sohbet: Edepli olmak. 
37. sohbet: Verdiği sözde durmak. 
38. sohbet: Doğruluk. 
39. sohbet: Gençlerin nefislerine uymaları sonucunda başlarına ge-

lebilecek kötülükler. 
40. sohbet: Düzenbaz kadınlara karşı uyanık olmak. 2 

4- Heft-hân: 1626/1036 tarihinde fâ’ilâtün mefâ’ilün fâ’ilün ölçüsüyle 
Nizâmî’nin Heft-Peyker adlı mesnevisine nazire olarak yazılmıştır. Şair, bir gün 
arkadaşları ile kır gezintisine çıkar. Gezide Heft-Peyker’i okurlar. Arkadaşları 
Heft-Peyker’i beğendiklerini söyleyince şair, Heft-Peyker’i eleştirmeye başlar ve 
Heft-Peyker’den daha iyi bir mesnevi yazabileceğini öne sürer. Bu konuyla ilgili 
derin düşüncelere dalan şair, bir gece rüyasında babasını görür. Rüyasında, 

                                                 
2  Sohbetü’l-Ebkâr hakkında geniş bilgi için bakınız: Muhammet YELTEN, Sohbetü’l-Ebkâr, 
İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul 1998.  
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babası, evlerinde yaptırdığı süt akan çeşmenin akmasını istemektedir. Atâyî, 
babasının bu sözünden şiir yazması gerektiği sonucunu çıkararak Heft-hân’ı 
yazmaya başlar.  

Heft-hân mesnevisi, besmele, münâcât, na’t, Sultan Murad’ın methi, Âhizâde 
Hüseyin Efendi’nin methi ve Sebeb-i Te’lîf-i Kitâb ile başlar. Bu bölümlerden 
sonra Agâz-ı Kitâb-ı Heft-hân başlığı altında yedi meclis halinde yedi hikâye 
anlatılır. Heft-hân, o yüzyılda moda olarak nitelendirilen mahbublar üzerine 
yazılmış bir mesnevidir. Konu tasavvufa bağlanır. 

Birinci hikâyede,  Şam kadısı Merhaba’nın sevdiği kızla mutlu bir hayata 
kavuşması uğrunda karşılaştığı engeller anlatılır.    

İkinci hikâye, Mâhân padişahı Hurşid Şah’ın oğlu Behzad ile, oğluna âşık 
olan veziri arasında geçen mücadeleleri ele alır. 

Üçüncü hikâye, Gazneli Mahmud’un, Ayaz adında bir gençle tanışması ve 
Ayaz’ın Gazneli Mahmud’a vezir olmasından söz eder. 

Dördüncü hikâye, Bağdat Şâh’ının oğlu Ferruh-zad’ın hocası ile arasında 
oluşan sevginin Şâh tarafından hoş karşılanmaması üzerine Bağdat’tan 
uzaklaşması ve Şâh’ın ölümünden sonra Bağdat’a dönüp Şâh olmasını anlatır. 

Beşinci hikâye, Rey’de geçer. Abdullah adında bir gencin Şâh’ın yanında 
bulunan Şatır’la geçen aşk macerasından söz edilir. 

 Altıncı hikâyede, Belh emiri Seyfeddin’in Şâdân adındaki oğlunun maceraları 
anlatılır. 

 Yedinci hikâye ise Tayyip ile Tahir’in başlarından geçen olaylardan söz 
eder.3 

5- Hilyetü’l-Efkâr : Hamsenin son mesnevisi olan Hilyetü’l-Efkâr son 
zamanlara kadar bilinmemekteydi. Hilyetü’l-Efkâr’ın elimizde 110 beyitlik bir 
bölümü vardır.4 Mesnevinin tamamı henüz ele geçmemiştir. Elimizdeki bölümde 
münâcât, hamd, iki beyitlik bir na’t, mi’râc, mahbûb ve ceng başlıklı iki küçük 
parça vardır.  

B- Mensur Eserleri:  
1- Hadâikü’l-Hakâik Fî Tekmileti’ş-Şakâik: Arapça olarak yazılan bu eser, 

Atâyî’nin mensur eserleri arasında en önemlisi kabul edilir ve kısaca Şakâyık 
Zeyli de denir. Osmanlı İmparatorluğu’nda yaşamış olan alim ve şeyhlerden 
bahseder.  

                                                 
3 Turgut KARACAN, Heft-Hân Mesnevisi, Atatürk Üniversitesi Yayınları, Ankara 1974. 
4 Agâh Sırrı LEVEND, Atâyî’nin Hilyetü’l-Efkâr’ı , Milli Eğitim Basımevi, Ankara 1948. 



  - 5 -
   

2- El-Kavlü’l-Hasen Fî Cevâbi’l-Kavli Limen: Fıkıh alanında Arapça olarak 
kaleme alınan bu eser, Atâyî’nin bu konularda da bilgisi olduğunun göstergesidir. 

3- Münşeât: 8 mektuptan oluşur.  

4- Zeyl-i Siyer-i Veysî: Veysi’nin tamamlayamadığı bu Türkçe eseri Nev’î-
zâde Atâyî tamamlamaya çalışmış, fakat o da tamamlayamamıştır. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

İNCELEME 

 
I- NEFHATÜ’L-EZHÂR’IN MUHTEVASI 
Nefhatü’l-Ezhâr’ın asıl konusunu oluşturan bölümler yirmi nefhaya 

ayrılmıştır. Her nefhada farklı konular işlenmiştir. Nefhalardan sonra şair, 
nefhada öne sürdüğü düşünceleri desteklemek için konuyla ilgili olarak küçük bir 
hikâye anlatır. Nefhalarda anlatılan konular ve hikâyeler kısaca şu şekildedir: 

Nefhatü’l-Ezhâr’ın birinci nefhası iki cihan hükümdarı Allah ve onun 
yeryüzündeki gölgesi hükmünde olan hükümdarlar hakkındadır. Hükümdarlar, 
zulümden ve adaletsizlikten uzak durmalı; halkın rahat ve huzuru için kendi rahat 
ve huzurunu feda etmelidirler. Allah’ın emri gereğince dosdoğru olmalıdırlar. 
İnsanların gönüllerini kılıçla değil, güzel sözle kazanmalıdırlar.  

Destan başlığı altında, adı Şehnâme’de de geçen İran hükümdarlarından 
Areş’e ait bir hikâye anlatılır. Areş, Belh şehrinde yaşayan bir hükümdardır. Ülke 
sınırında bulunan düşmanlarından bir okun gideceği yer kadar bir toprak ister. 
Areş, bu isteğinin, ülkesi için en verimli şekilde gerçekleşmesi için, oku mümkün 
olan en uzak yere fırlatmak niyetindedir. Hünerli bir kişiye bir ok yaptırır. 
Erenlerden birisinin duasını da alır ve sınır şehri Âmil’den oku fırlatır. Ok, üç 
günlük mesafede olan Merv şehrine düşer. Areş, böylece hem isteğine 
kavuşmuştur; hem de onun ok atmadaki bu becerisi, kıyamete kadar adının 
yaşamasını sağlamıştır. 

İkinci nefhada ise aşktan ve aşkın insana etkisinden söz edilir ve konuyla ilgili 
olarak Hıristiyan bir kıza aşık olan Müslüman bir gencin hikâyesi anlatılır. Eski 
zamanlarda Müslüman bir gençle, çok güzel bir Hıristiyan kızı birbirlerine aşık 
olurlar. Sevda ateşi, her ikisinin yüreğini yaksa da visale ermek mümkün 
görünmez. İkisi de dert ve sıkıntısıyla yataklara düşerler. Her ikisi de çaresizce 
ölümü beklemeye başlarlar. Müslüman genç, ahirette de sevgilisine 
kavuşamayacağını düşünmektedir. Çünkü Hıristiyan olan sevgilisi cehenneme, 
kendi de Müslüman olduğu için cennete gidecektir. Sevgilisine, hiç olmazsa 
ahirette kavuşma düşüncesiyle Hıristiyan olur ve Hıristiyan olarak ölür. Onun 
ölümünü duyan Hıristiyan güzelinin yüreğindeki ateş daha da artar. Ancak 
sevgilisinin Hıristiyan olduğunu bilmemektedir. Kız, bu dünyada kavuşamamanın 
verdiği üzüntüyle birlikte ahirette kavuşma ümidi beslemektedir. Sevgilisinin 
Hıristiyan olarak öldüğünü bilmediği için Müslüman olur.      

Üçüncü nefha, güzel sözün ve şiirin özellikleri hakkındadır. Nefhada 
Mevlana, Sa’dî, Câmî, Nizâmî gibi söz ustalarına övgüler yapılır. Nefhadan sonra 
anlatılan hikâye ise Atâyî’nin Nizâmî’ye duyduğu saygının, beslediği hürmetin 
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bir göstergesi konumundadır. Hikâyede anlatılan olay kısaca şöyledir: 
Gazelleriyle bilinen İranlı şair Dihlevî, hamse yazmak ister. Edebi bırakıp kibre 
kapılır. Ancak onun bu davranışı manevi bir cezayla karşılık bulur. Rüyasında 
Nizâmî’yi görür. Nizâmî, elinde bir kılıçla saldırır. Bu sırada Dihlevî’nin sevdiği 
Şeyh Nizam adlı bir ermiş, araya girerek kolunu kılıca uzatır ve kolu yaralanır. 
Dehşetle uyanan Dihlevî hemen Şeyh Nizam’ın yanına gider ve rüyasını anlatır. 
Şeyh Nizam ona kolundaki yarayı gösterince, Dihlevî hatasını anlar ve 
Nizâmî’nin büyük bir şair olduğu tasdik ederek edeple hamsesini yazmaya başlar.  

Dördüncü nefha, mahlukat ve mahlukat üzerinde tecelli eden Allah’ın 
hikmetlerini anlatır. Aleme hiçbir zaman hakaret nazarıyla bakmamak gereğine 
vurgu yapılır. Destan bölümünde bir zahidin, namaz vaktini kaçıracağı zaman 
başının etrafında dolaşan bir arının onu uyandırdığını, her şeyin mutlaka bir 
yaratılış hikmeti olduğunu söyleyişinden söz eder.    

Beşinci nefha, “Vatan sevgisi imandandır” hadis-i şerifinden yola çıkılarak 
Anadoluhisarı ve çevresinin güzelliklerinden söz edilmektedir. Şaire göre, 
Anadoluhisarı ve çevresi, cennet bahçeleri kadar güzeldir. Her taraf gençlerle 
dolu olan bu bölge, huri ve gılmanların bulunduğu cenneti aratmaz. Boğazda 
dolaşan her kayık, hoşaf üzerine daldırılmış kaşığa benzer. Bir tarafta bülbüller 
feryat ederken, diğer tarafta gençler dilberlerine karşı nağmeler düzerler.  

Nefhadan sonra anlatılan destan bölümünde, şairin Hz. Peygamberimizi 
rüyasında görüşü hikâye edilir. Şair, öncelikle böyle bir sırra mahzar olduğu için 
şükreder. Daha sonra rüyasını anlatır. Hz. Peygamber, güneş gibi evine ziya 
saçar. Alem misali salına salına yürümektedir. Atâyî’ye üç elbise ile bir hırka 
verir. Şair, seyyid olduğuna dair düşüncelerinin güçlenmesine vesile olan bu 
rüyayı büyük lütuf sayar ve manevi bir güç bulur.  

Altıncı nefha, nefsin olgunlaşması ve bu yolda bir mürşide bağlı olma gereği 
üzerinde durur. Nefsi ıslah etmek sadece ilim ile olmaz. Bir rehberden feyz almak 
zorunluluğu vardır. Mürşidin bulunduğu yerde ilahi bir hava vardır. Atâyî, bu 
düşüncelerden yola çıkarak, Şeyh Gülşenî’nin Mısır’dan İstanbul’a gelişini 
anlatır. Şeyh Kebîr-i Gülşenî Mısır’da yaşayan bir şeyhtir. Mısır’ı gül bahçesine 
çevirmiştir. Bir gün, Kanuni’nin daveti üzerine İstanbul’a gelir. Herkes, Şeyh’in 
elini öpmek, feyzinden istifade etmek için etrafına toplanmıştır. Şeyh, tevazu ile 
insanları selamlar, onlara öğütlerde bulunur. Atâyî’nin dedesi Pir Ali de orada 
bulunmaktadır. Şeyh, keramet göstererek Pir Ali’ye adıyla hitap eder. Ona hemen 
evlenmesini söyler ve evlendiği takdirde hayırlı bir evlat sahibi olacağını 
müjdeler.  

Yedinci nefhada evliyanın himmet ve bereketinden söz edildikten sonra, 
destan bölümünde Sarı Saltuk Baba namıyla bilinen veli bir zatın kerameti 
anlatılır. Baba beldesinde Atâyî’nin kadı olduğu yıllarda, belde Kazak istilasına 
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uğrar. Beldede Sarı Saltuk Baba namıyla bilinen bir veli kişinin tekkesi vardır. 
Eşkıyalardan bir bölümü Saltuk Baba’nın tekkesini soyarlar. O sırada Saltuk 
Baba’nın kerameti görülür. Birden bire ortalık toz duman olur; rüzgar, fırtına 
soygunculara ait her şeyi alt üst eder. Eşkıyalar perişan bir halde yakalanırlar.  

Sekizinci nefha,  gösterişe kapılıp yapılan ibadetlerle gururlanmanın 
kötülüğünü ele alır.  Konuyla ilgili olarak şair başından geçen bir olayı anlatır. 
Atâyî, iki kişiden pek çok kötülük gördüğü için akıllı bir kişiden yardım 
aramaktadır. Atâyî’ye önerilen kişi meyhanede perişan ve derbeder bir şekilde 
duran bir rinddir. Şair, hemen onun yanına gider. Sarhoş rind, başlangıçta onunla 
konuşmak istemez. Ancak Atâyî’nin ısrarı karşısında dayanamaz ve derdini 
dinler. Hasırdan aldığı iki teli parçalar. Atâyî, rindin elini öperek oradan 
uzaklaşır. Birkaç gün sonra Atâyî’ye kötülük yapan iki kişi de ölür. 

Dokuzuncu nefha insanlara izzet ve ikramda bulunmaktan, cömert 
davranmaktan söz eder. Nefhanın içinde daha destan bölümüne geçilmeden bir 
hikâye anlatılır. Hikâyenin kahramanı Hacı Hüsam’dır. Hacı Hüsam, bütün 
parasını faize yatıran birisidir. Halkı dolandırmakta üstüne yoktur. Zekat 
vermemek için bütün mallarını vakıf malı gösterir. Alışverişlerinde daima hile 
yapar. İnsanlara karşı gayet güzel konuşur. Ömründe yaptığı tek masraf hac 
masrafıdır. Ancak her yerde hac için yaptığı masrafı anlatıp durur. Kimse onun 
hayır işlediğini görmez; onu rüyasında bile gören hayra yormaz. Günün birinde 
Hacı Hüsam ölür; onun bütün serveti başkalarına kalır. Hacı Hüsam azap 
çekerken, onun servetiyle başkaları sefa sürmektedir. Atâyî, cimri insanların 
sonunun böyle olduğunu, oysa cömert olmakla iki dünyanın da mamur 
edilebileceğini söyler.  

Şair daha sonra destan bölüme geçer ve Hâtem-i Tây’in hikâyesini anlatır. 
Yemen’de insanlara karşı cömertliğiyle bilinen bir padişah yaşar. Yine aynı 
dönemde Hâtem-i Tây adında, varını yoğunu insanlara dağıtan bir kişi daha 
vardır. Yemen padişahına cömertliğinden dolayı, Hâtem-i Sâni (İkinci Hâtem) 
denilmektedir. Yemen padişahı, halkın Hâtem’e karşı gösterdiği teveccühü 
kıskanmakta, onu ortadan kaldırarak memleketin en cömerti olmanın yollarını 
aramaktadır. Onu öldürtme düşüncesiyle bir eşkiya tutar. Eşkıya, çölde 
karşılaştığı Hâtem ile çok iyi dost olur. O, Hatem’i tanımasa da Hâtem onu 
tanımıştır. Hâtem, kendisini gizlemenin doğru olmadığını düşünerek aradığı 
kişinin kendisi olduğunu, istediği takdirde canını verebileceğini söyler. Eşkıya, 
canını bile çekinmeden verebilen Hâtem’in cömertliğine hayran olur, büyük bir 
pişmanlıkla af diler.  

Onuncu nefha dalkavukluğu kendisine meslek edinenler hakkındadır. 
Maskaralık, hüner olarak kabul edilir olmuştur. İnsanlar da bu tip kişilere rağbet 
etmekte; onlar aracılığıyla gönüllerini eğlendirmektedirler. Şair, destan 
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bölümünde bir maskaranın maskaralıklarından örnekler verir. Herkesin 
hayranlıkla izlediği fakir bir maskara vardır. Maskara, insanları güldürüp 
eğlendirirken, felek bir türlü onun yüzünü güldürmez. Tek sermayesi maskara 
suratıdır.  Sözü edilen maskara bir camiye imam olur. Bir bayram namazında 
herkes camiye toplanmış onu beklemektedir. Maskara, yüzüne gül suyu ve güzel 
kokular sürerek insanların karşısına güzel bir şekilde çıkmak ister. Ancak, 
yanlışlıkla siyah mürekkep sürer. Cemaatın karşısına simsiyah bir yüzle çıkar; 
herkese rezil olur. 

On birinci nefhada, insanların eksiklerini gözeten ve kusurlarını arayanların, 
düşecekleri komik durumlardan söz edilir. Daha sonra da Üsküp Müftüsü 
Muhammed Çelebi’nin başından geçen bir olay anlatılır: Müftü Pir Muhammed 
Çelebi, Üsküp şehrinde şehrin seçkin insanlarının hazır bulundukları bir meclise 
katılır. Meclise, Çelebi’nin her sözüne karşı çıkan bir kişi de gelmiştir. Bu kişi, 
herkesin eksiğini arar. O sırada mecliste ilmi konular konuşulmaktadır. Adam 
ukala ukala konuşmaya başlar. Müftünün vermiş olduğu fetvaları eleştirir. Müftü, 
başlangıçta adamın ukalalıklarına sabır gösterir. Fakat adam iyice aşırılığa 
giderek müftüye kütük sözcüğünün nasıl yazıldığını sorar. Müftü daha fazla 
dayanamaz ve adamın ardını kastederek:  �� ��   gibi der.  

On ikinci nefhada, kendilerini akıllı gören, insanları küçümseyen kişilere 
değinilir: Akıllı geçinen insanlar, hiç ummadıkları anda çevrelerine rezil olurlar. 
Din yolu, sadece akıl ile bulunmaz. Eğer bu mümkün olsaydı, peygamberlerin 
gönderilmesine gerek kalmazdı. Sadece akılla yola çıkanlar, gaflet çukuruna 
düşmekten kendilerini kurtaramazlar. Yanlışa düşmemek için Kuran’a uymak ve 
bilgili ki şilerden yardım istemek gerekir.  

Ataî, destan bölümünde yine Muhammed Çelebi ile ilgili bir kıssa anlatır. 
Şehrin eşrafının bulunduğu bir mecliste, müftü, yaptığı nüktelerle herkesi mest 
etmektedir. Mecliste, müftü gibi gözüne kara su inmiş birisi daha vardır. Müftü o 
gün ağrıyan gözünü bağlamıştır.  Tam sohbetin ortasında bir kişi gelir ve müftü 
gibi gözü rahatsız olan kişiyi müftü zannederek ondan bir konuyla ilgili fetva 
ister. Müftü, adamın düşünmeden, sorup soruşturmadan doğrudan diğer kişiye 
gitmesine sinirlenerek adama çıkışır ve: “Her gördüğün körü müftü mü sanırsın?” 
diye onu azarlar. 

On üçüncü nefha, nefis hakimiyetine dairdir. Atâyî’ye göre nefis, insan için 
görünmez bir beladır. Akıllı insan, nefsin isteklerinden kaçmalı, başkasının 
haremine göz dikmemelidir. İnsanın başına ne kötülük gelirse nefsi yüzünden 
gelir.  Atâyî, yine konuyla bağlantılı olarak Üsküp müftüsü Muhammed 
Çelebi’nin başından geçen bir olayı nakleder: Muhammed Çelebi’nin yanında 
bulunan bir müftüzade, komşu kadınlardan birinden hoşlanmaktadır. Komşu 
kadınla birlikte olmaya çalışsa da komşu kadın oralı olmaz. Aslında o kadın da 
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müftüzadenin kızından hoşlanan sevici bir kadındır. Zıbık denen bir aleti kızın 
odasına atar. Kız, ne yapacağını bilemez bir hale gelir. Fakat sonunda aklını 
başına toplar ve en doğru kararın olayı müftüye söylemek olduğunu düşünür. 
Hemen, kadının kendisine attığı zıbık denen aleti alır ve müftüye gider, durumu 
anlatır. Müftü, kızı teskin eder, gerekenin yapılacağını söyleyerek onu gönderir. 
Kız odadan ayrıldıktan sonra, kızını yaşlı bir adamla evlendiren bir adam, kızı ve 
damadıyla birlikte müftünün huzuruna gelir. Adam, damadının yaşlı ve işe 
yaramaz olduğunu; kocalık vazifesini dahi yapamadığını söyler ve müftüden 
onları boşamalarını ister. Müftü, bir yıl gibi bir zaman verir. Eğer bir yıl sonunda 
durumda bir değişiklik olmazsa o zaman boşayacağını söyler. Adam, yine 
boşaması konusunda ısrarcıdır. Müftü adamın tavrına giderek hiddetlenmeye 
başlar. Adam, sonunda, damadının erkeklikle ilgisi olmadığını, kitaba göre ne 
kadar olması gerektiğini sorar. İyice sinirlenen müftü, önceki kızın getirdiği zıbığı 
çıkararak: “İşte bunun kadar!” der. 

On dördüncü nefha güzel ve faydalı konuştukları düşüncesiyle boş konuşan ve 
böylece meclisleri kirleten insanlar hakkındadır. Destan bölümünde şair, güzel 
konuştuğunu zanneden bir kişinin düştüğü gülünç dururumu anlatır. Hikâyeye 
göre, ilim ve irfan sahibi kimselerin bulunduğu bir mecliste, her harfi mahrecine 
uygun olarak söylemeye çalışmasıyla tanınan birisi, tartışılmakta olan ıstılahi bir 
konu üzerinde söz alır. Harfleri öylesine evirip çevirerek söyler ki, herkes ondan 
ve onun konuşmasından sıkılmaya başlamıştır. Fakat hiçbir şey adamın umurunda 
değildir. Sonunda çok bilmiş tavrıyla şöyle bir kıssa anlatır: “Bir şeyh, eşeğini 
çaldığı gerekçesiyle birisini kadıya şikayet eder. Kadı, zanlıyı çağırır. Fakat zanlı 
iddiayı reddeder. Ortalıkta şahit de olmadığı için olay epey karışık bir hal alır. 
Şeyh kerametini göstermek için meselenin aslını eşekten dinlemeyi tavsiye eder. 
Eşek dile gelir ve şeyhin haklı olduğunu söyler.” Adam, eşeği taklit ederek 
konuşmaktadır. Harfleri mahrecine uygun bir biçimde çıkarmaya çalışarak 
anlattığı için de çok gülünç ve ürkütücü görünür. Mecliste bulunanlar, adamla 
alay ederler.   

On beşinci nefha, zinaya meyl etmemek ve zinadan uzak durmak hakkındadır.  
Şair bu konuyla ilgili düşüncelerini söyledikten sonra zina düşkünü bir gencin 
başına gelen ibret verici bir olaydan bahseder. İstanbul’da fitneci kadının birisi, 
kadınlara düşkün olan oğlunu evlendirmek ister. Onu, güzelliğini anlata anlata 
bitiremediği bir kızla evlendirmek ister. Aslında anlattığı kız, yaşlı ve çirkindir. 
Çapkın genç, güzel ve zengin birisiyle evlenmeyi beklerken, çirkin ve fakir bir 
kadınla evlenir. Aradan bir müddet zaman geçtikten sonra, çapkın genç, evin 
cariyesine göz koyar. Onun bu düşüncesinin farkında olan karısı, kocasına fırsat 
vermemeye çalışır. Günlerden bir gün, evde mahallenin kadınları toplanır ve 
dedikodu yapmaya başlarlar. Onlar dedikoduyla meşgulken, çapkın genç de 
kapının arkasında cariyeyi sıkıştırmaktadır. Çapkın gencin tos vurmaya alıştırdığı 



  - 11 - 
   

koç da yanlarındadır. Çapkın genç, cariyeye: “Sus!” deyince koç kendisine: 
“Tos!” denildiğini zanneder ve geriden hızla gelerek sahibine vurur. Çapkın genç, 
cariyeyle birlikte odanın ortasına düşüverir.  

On altıncı nefhada ise, ilahi aşka ve “mahbub”ların güzelliklerine 
değinildikten sonra, nefsin arzularına uyulmaması gereği vurgulanır. Mahbubların 
en fazla el öpmelerine izin verilmelidir. El öpmeden fazlası, hem aşkı öldürür, 
hem de çocuğu ve ailesini utandırır. Konuyla ilgili olarak da şehvetine düşkün 
sapık bir kişinin yaptığı rezillikler anlatılır. Her gördüğü delikanlıdan 
faydalanmak isteyen, şehvetine düşkün kötü niyetli sapık bir adam vardır. Sapık, 
nefsinin arzularını hayata geçirmek için elinden geleni yapar. Kadınlardan öyle 
nefret eder ki, kadın olduğu için annesinin bile adını anmak istemez. Bu sapık bir 
gün kendisiyle benzer huylara sahip bir kişiyle karşılaşır. Kadınları kötüler, ona 
kendi fikirlerinin doğruluğunu kabul ettirmeye çalışır. Adam durumdan hoşnut 
değildir ve ona bir ders vermek niyetindedir. Sapık adam, birkaç gün sonra 
kandırdığı bir genci eve getirir. Ancak iş, hiç de planladığı gibi gitmez. Akşama 
doğru eve misafirler gelir. Misafirler, adamın kötü niyetini bildikleri için ona bu 
fırsatı vermemek ve onu suçüstü yakalamak düşüncesindedirler. Vakit iyice geç 
olur ve herkes yatar. Misafirler uyur gibi görünürler. Sapık adam, herkesin 
uyuduğunu düşünerek çocuğun yanına sokulur. Şehvetle emeline ulaşmaya 
çalışır. Birdenbire misafirler ortaya çıkarlar ve adamın rezil görüntüsüyle 
karşılaşırlar. Hemen bir mum yakarlar ve adamı rezil bir halde yakalarlar. Daha 
önce ona ders vermek isteyen kişi de misafirlerin arasıdadır. Onunla alay eder. 
Sonuçta adamın öldürülmesine karar verirler.   

On yedinci nefhada, istimnanın kötülüğü ve zararları anlatılır. İstimna ile 
uğraşan insanların, aslında şeytanın ilacıyla uğraştıkları; Dahhak gibi mârı/yılanı 
kendi vücutlarına bela eyledikleri söylenir. Bu durumda yapılması gereken en iyi 
şey sabırlı olmaktır. Nefhada anlatılan düşünceleri desteklemek için istimnayı 
kendine alışkanlık eden bir kişinin perişan hali gözler önüne serilir. İstimnayı 
alışkanlık haline getiren bir kişi insanların toplu olarak bulundukları yerlerde 
kendini tatmin etmeye çalışır. Bir gün Beyazıd Camii yakınlarında bir topluluk 
görür. İnsanlar bir hokkabazın etrafına toplanarak hokkabazı seyretmektedirler. 
Bu sapık adam, kalabalık içerisinde Kuloğlu namında bir genci gözüne kestirir. 
Hemen gencin arkasına sokulur ve onu sıkıştırmaya başlar. Genç, ne yapacağını 
şaşırır, ancak kaçmaya imkan da yoktur. Adam, boyu kısa olduğu için parmak 
uçlarına basmaktadır. Onun bu kötü işinin farkında olan bir başka kişi, 
topuklarının altına iki kor parçası koyar. Sapık adam, topukları ateşe değer 
değmez, feryat içinde sırt üstü yere düşer. Kuloğlu, büyük bir mahcubiyet 
içindedir. Yerde perişan ve rezil bir görüntü içinde yatan sapık ise, halk 
tarafından bir güzel dövülür. 
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On sekizinci nefhada, yine nefse uyup dünya nimetlerine aldanmamak ve 
şehvetin kölesi olmamak gerektiğinden bahsedilir. Daha sonra da, Bursa’da 
yaşayan ve şehvetine uyduğu için halka rezil olan puşt bir kişinin hikâyesi 
anlatılır: Bursa’da işe yaramaz, puşt bir herif vardır. Gece gündüz kaplıca 
havuzuna girer; çırıl çıplak dolaşır. Onu görenler, kızmaktan çok ona acırlar. Bu 
adam aslında fail olmamasına rağmen kendisini failmiş gibi göstermeye çalışır. 
Fakat bir gün, hamamdan çıkıp eve giderken yolda karşılaştığı bir genci alır evine 
götürür. Hemen ocağa su koyar. Şehirdekiler de onları perde altından takip 
etmektedirler. Birden ellerinde kudüm, ney, def gibi aletlerle ortaya çıkarak bir 
gürültü koparırlar. Puştluğuyla bilinen adamla alay ederler. Akılsız adam, böyle 
kötü bir iş yaparken yakalandığı için rezil olur. 

On dokuzuncu nefhada, haram mala el uzatmanın kötülüğünü anlatıldıktan 
sonra, hırsızlık yapan bir kişinin, cezasını kendi kendine bulmasından söz edilir. 
Hırsızın birisi, bir bahçede kurulan içki meclisinde  arkadaşlarıyla gece yarısına 
kadar eğlenir. Hırsız, mesleğini icra etmek için fırsat kollamaktadır. 
Arkadaşlarından birisinin altın işlemeli bir kemeri vardır. Niyeti bu kemeri 
almaktır.  Herkes içkinin tesiriyle sızmıştır, ancak hırsız uyanıktır. Hemen 
arkadaşının kemerini koynuna sokar ve oradan hızla uzaklaşır. Telaşla koşarken 
koynundaki kemerin düşmek üzere olduğunu fark eder. Hemen onu eliyle kavrar 
ve birden büyük bir acı hisseder. Çünkü onun kemer diye koynuna aldığı şey, 
aslında yılandır. Hırsız, yılan elini ısırınca acıyla arkadaşlarının yanına geri 
döner. Zehrin vücuda yayılmasını engellemek için hemen hırsızın elini keserler. 
Böylece o, yaptığı kötülüğün cezasını bulmuş olur.  

Yirminci ve son nefha ise, içki müptelası olanlar hakkındadır. Şair içkinin 
kötülüklerini sıraladıktan sonra içkinin esiri olmuş bir gencin hikâyesini anlatır: 
Gece gündüz içkinin esiri olan bu genç, Ramazan ayında hasta olduğunu 
söyleyerek oruç tutmaz; gizli gizli içki içer. Zamanın padişahı da onun gibi içki 
düşkünüdür. İki ahbap yolda karşılaşırlar, uzun uzun dertleşirler. Padişah, sarhoş 
dolaşmaktan memnun olmadığını, ama bir türlü de bu dertten kurtulamadığını 
söyler ve gençten yardım ister. Genç, mahmurluk başlayınca yeniden içmesini 
öğütler. Sarhoş gencin bu öğüdüne kızan padişah, kendi sonunun ne olacağını 
merak ettiğini söyler. Sarhoş genç de “Sonun benim gibi olacak.” der. Atâyî, bu 
hikâyeden sonra, içki illetine karşı çarenin, ahirette hesap vereceğini hatırlamak 
olduğunu söyleyerek hem hikâyeyi, hem de mesnevin asıl konusunu oluşturan 
bölümü bitirir.  

 

II- ŞİİR VE SÖZÜN HİKMET İNE DAİR DÜŞÜNCELER 
Atâyî, şiir ve güzel söz hakkındaki  düşüncelerini, Nefhatü’l-Ezhâr’ın çeşitli 

yerlerinde dile getirmiştir. Şair, öncelikle güzel ve nükteli sözün önemini ve 
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değerini belirtir; sözden anlamayanla konuşulmaması gerektiğini söyler. Aksi 
halde inci değerinde olan söz, perişan olacaktır. Çünkü cevherin kıymetini ancak 
sarraf bilir: 

Söyleye ey bülbül-i bâġ-ı sühan 
Çehre-fürûz-ı gül-i bâġ-ı sühan 
Cevherüni arz-ı huridâr kıl 
Söyleşelüm gel beri bâzâr kıl 
Kadrini bilmezlerle itme ayân  
Açma kutunun kapaġını hemân 
Cevhere sarrâfdır iden nazar  
Ġayra sırıtma dişün ey pür-güher 
Nâfeyi hıfz eyleme attârdan 
Var yüri yum kılleyi aġyârdan 
Kıymetini bilmeyene itme sarf 
Nükteyi fehm itmeyene atma harf 
Ebr-i bahârîden idüp itibâr 
Yok yere itme güherin târ u mâr (1068-1074) 

Denizdeki inci gibi olan söz, çölleri yemyeşil bahçelere çevirebilecek bir güce 
sahipken, sözü kullanmasını bilmeyenlerin dilinde, zehirli bir yılana dönüşür:  

Sebze biter uġrasa sahrâlara 
Gevher olur saçduġı deryâlara 
Lîk kimi mâye-i tımâr olur  
Kimisi zehr-i dehen-i mâr olur 
Cây-ı suhan yok suhanunda senün 
Kadrini fehm itmededir söz anun  (1075-1077) 

Atâyî, ifade gücünü bir muma, sözü de o mumun parıltılarına benzetir. Ona 
göre söz, dil okunun saçtığı bir cevherdir: 

Sözdür olan şule-i şem-i beyân 
Sözdür olan cevher-i tîġ-i zebân (1079) 

Bir ipe dizilmiş inci gibi lafz ile manayı belirli bir düzen içerisinde okuyucuya 
sunma görevi şairindir: 

Lafz ile manâsı bulup iltiyâm 
Himmet-i şâir vire ana nizam 

              Dürr-i suhan-ı gevher-i pâşîdedir  
Nazma gelen la’l-i terâşîdedir  (1088-1089) 

Söz, kalbe, havadan gelmez. Gökten, kutsal kaynaklardan gelir. Kutsal bir 
kaynaktan gelen söz de inci ve cevherden daha değerlidir: 

Kalbe suhan sanma hevâdan gelür 
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Katre-i dürr gibi semâdan gelür 
Âlem-i kudsîden olup armaġan 
Kadri olur dürr ü güherden girân  (1089-1090) 

Eğer söz aşk ile söylenmişse taze bir meyveden, şekerli bir gülsuyundan daha 
tatlıdır. Aşk ile söylenmiş söz, fitilin kıvrımından çıkacak ateşi, fıskiye gibi 
coşkulu bir hale getirir. Aşk ve meşkten söz etmek, kafaları kuru olanların bile 
kalplerini açar: 

Cism ile sen maden-i gevher misin 
Söz nereden geldüġin anlar mısın 
Kâfilesi kandan ider irtihâl 
Kande gider râh-ı revân-ı hayâl 
Yok ötesin bilmege hergiz delîl 
Gümşüde çün menba-ı derya-yı nîl 
Zulmet-i ten içre bu âb-ı hayât 
Turma akup itmede terfîh-i zât 
Söz ki olur mîve-i terden lezîz 
Işk ile cüllâb-ı şükkerden lezîz 
Işk ile âmizîş idince suhan 
Tatlı olur şekeri palûdeden 
İkisi de râh-ı hedâya delîl 
Bir yere gelse ola pîçân-ı fitîl 
Âteşi fevvâre gibi cûşî ider 
Şulesi çok sakf-ı sipihri döner 
Nâfe-veş olsa ne kadar kelle huşk 
Kalbin açar lahlaha-i ışk u meşk  (1092-1100) 

İçinde pek çok sırlar barındıran şiir, inci ile süslenmiş bir avize gibidir. Pek 
çok evliya şiire önem vermiş, Kur’an’ı şiirle anlatmaya çalışmış ve böylece şiiri 
kendisine şiar edinmiştir. Şiir, gayb alemlerinin hikmetleriyle dolu bir nimettir. 
Ruhun gıdasıdır. İsa’ya gökten (kutsal kaynaklardan) sofra inmesi gibi, şairin de 
kalbine gökten (kutsal kaynaklardan) gelir: 

Âb-ı suhan-sûz-ı dil-i ter mizâc 
Şîr-i şükker gibi bulur imtizâc 
Şi’rdir  âvâze-i kânûn-ı râz 
Şi’rdir  âvîze-i gevher-i tırâz 
Şi’rdir ilhâm-ı nigehbân-ı ġayb 
Şi’rdir îhâm-ı zebândan-ı ġayb 
Şi’r ile fehm oldı kelâm-ı Hudâ 
Şi’ri şiâr eylediler evliyâ 
Şi’r-i aceb hikmet-i ġaybiyyedir 



  - 15 - 
   

Menşe’i yok nimet-i ġaybiyyedir 
Rûha ġıda heb niâm-ı manevî 
Gökden iner mâide-i İsevî (1101-1106) 

Atâyî, şiiri ve şairliği yüceltme konusunda peygamberlik rütbesinden sonraki 
rütbe olduğunu söyleyecek kadar ileri gider. Peygambere vahiy, şaire de ilham 
kutsal bir kaynaktan gelir. Bu nedenle ikisi de aynı kaynaktan feyz alırlar. 
Peygamber olmak mümkün olmadığına göre, seçkin niteliklerde bir insan 
olmanın bir yolu da şairliktir: 

Şi’ri hevâ anlama hikmetdir ol 
Rütbe-i mâdûn-ı nübüvvetdir ol 
İkisi de lutfdur in’âmdır 
Ġâibi ol vahy bu ilhâmdır 
Sırr-ı serâ-perde-i hakdır suhan 
Ni’met-i perverde-i hakdır suhan 
Feyż-i hudâ hod mütenâhî degül 
Mazhar olur dâim ana ehl-i dil 
Çünki nebi olmaġa yokdur mecâl 
Şâ’ir olur bâri güzîn-i ricâl  (1107-1111) 

Şairin her sözü, onun manevi bir çocuğu gibidir. Sinede oluşan nur, coşkun bir 
denize döner. Arif olan kişiye bu çoşkunluk ve ulaştığı makamlar yeter.  Pek çok 
evliya şiir aracılığıyla insanlara ilim öğretmiştir. Mevlânâ da bunlardan birisidir: 

Hikmet-i icâd ile olur kavî 
Her sözi olur veled-i ma’nevî 
Yoġ iken eyler bu ma’âni zuhûr 
Cûşa gelür sînede deryâ-yı nûr   

       Ârife bu denlü kerâmet yeter 
Rütbe-i vâlâ-yı velâyet yeter    
Kâmil iken hazret-i Mollâ-yı Rûm 
Eyler idi şi’r ile neşr-i ulûm 
Saysa kerâmet o ser-i evliyâ 
Evveli şi’r idi sonu kimiyâ  (1112-1116) 

Her ne kadar 17. yüzyılda kimi Divan şairleri, İran şairlerini küçük görseler de 
Atâyî, önde gelen İran şairlerinin haklarını teslim eder ve Nizâmî, Câmi, Hüsrev-i 
Dihlevî, Sa’di, Hâfız gibi şairleri saygı ile anar: 

Hâfız ile Sa’dî vü Câmî dahi 
Husrev-i Hindî vü  Niźâmî dahi 
Eylediler şöhret-i şi’ri şi’âr 
Zerre şu’ûrı olan eyler mi âr  (1117-1118) 
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Ayrıca üçüncü nefhada anlattığı hikâyede, Nizâmî’ye saygısızlık ederek 
hamse yazmaya çalışan Hüsrev-i Dihlevi’nin uğradığı sıkıntılara değinir (bakınız, 
üçüncü hikâye). 

Atâyî, Nefhatü’l-Ezhâr’ın sonunda, kendisini kuru kuruya eleştiren kişileri 
kınar ve onları acımasızca eleştirmek yerine daha güzelini yazmaya çağırır: 

Ey bu nihâl üzre atan seng-i ta’n 
Kendüni itme hedef-i sebb ü la’n 

               Sen de getür var ise bir şi’r-i ter 
Yohsa kuru ta’na degüldür hüner 
Vâr ise nev-güftelerün göreyin 
Gel beri sen de hünerün göreyin (3134-3136) 

 

 

III- H İKÂYELER İN YAPISI 
Nefhatü’l-Ezhâr, yirmi nefha ve yirmi destandan oluşmaktadır. Nefhalarda 

çeşitli eğitici ve öğretici konular işlenir. İleri sürülen düşüncelerin inandırıcılığını 
artırmak ve okuyucunun zihninde daha etkili bir biçimde yer edinmesini 
sağlamak amacıyla, nefhalarda işlenen konuyu destekleyici ve güçlendirici 
nitelikte destan başlığı altında hikâyeler anlatılır. Bu hikâyeler, bütünüyle 
birbirlerinden bağımsız, küçük hikâyelerdir. Atâyî, hikâyelere geçmeden önce 
hikâyeye hazırlanmalarını kolaylaştırmak için okuyucuya seslenir. Anlatacağı 
hikâyeden ders almalarını ister: 

Dinle bu rengîn-i suhanı hâmeden 
Hisse yeter sana hıred-nâmeden (938) 
Zehr ile tiryâkı odur cem’ iden 
Var ise şübhen oku bu nüshadan  (1012) 
Gûş kılup vâkı’a-i husrevi 
Eyle hulûsun şu’arâ-yı kavî  (1133) 
Nakl ideyin gel sana bir dâsitân  
Sanma anı menkıbe-i bâstân  (1247) 
Tut sözümi dinleme efsâne hiç 
Gitmeyelüm gel beri yabana hiç  (1360) 
Şemme beyân eyleyeyin sana ben 
Gördiġüm işitdiġüm ahvâlden  (1564) 

 Bu hikâyeler, bütünüyle birbirlerinden bağımsız, küçük hikâyelerdir. 
Hikâyelerin çoğunda konu, günlük hayatta karşılaşılması mümkün olan 
niteliktedir.  
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Hikâyelerde olayın başlangıcı, gelişimi ve düğümlerin ortaya çıkması, 
gerilimin zaman zaman ileri boyutlara ulaşması, sonuçta da düğümlerin ustaca 
çözülmesi, çağdaş hikâyelere benzemektedir.  

Önce hikâye kahramanı, çeşitli tasvirlerle okuyucuya tanıtılır. Örneğin birinci 
hikâyede hikâye kahramanı Areş, şu ifadelerle tanıtılmaktadır: 

Devr-i kadîm içre bir ehl-i hüner 
Oldı acem milketine tâc-ver  
Vasıtatü’l-akd-i nizâm-ı cihân 
Râbıta-i rişte-i emn ü emân 
Şâh-ı cevân baht u kavî-dâr idi 
Pâdişâh-ı âkil u dânâ idi 
Şeh nice şeh husrev-i Cemşîd-i fer 
Cem meniş-i İskender vâlâ güher 
Nâmı olup Areş-i sâhib-kemân 
Hasm-ı Areş argıç olurdı hemân 
Çarh-sıfat mâil-i ıyş müdâm 
Mihr gibi dâim elinde idi câm 
Kande ki bir cür’a saça hâmeden 
Encüm olurdı o yere bûse-zen  (939-945) 

 Birinci hikâyeye benzer bir biçimde onuncu hikâyenin kahramanı olan 
maskaranın özellikleri şunlardır: 

Var idi bir merdek-i suhriyye-kâr 
Şahs-ı siyeh-rûy u siyeh-rüzgâr 
Mudhik idi hayli o bî-neng ü nâm 
Seyrine hayrân ide heb hâs u âm 
Olmuş idi fakr ile zâr u zebûn 
Fiske ile olur idi ser-nigûn   
Güldürüp anunla cihânı tamâm 
Çarh anı güldürmez idi subh u şâm 
Olmuş idi masharalık pâyesi 
Çehre-i udhukesi ser-mâyesi 
Yüzine gülse n`ola halk-ı cihân 
Çehre ne çehre idi görsen hemân (1971-1976)   

 On dokuzuncu hikâyede anlatılan hırsızın özellikleri de ilginç benzetme 
ve ifadelerle anlatılır: 

Var idi bir rûbe-i çengâl-i rüst 
Olmuş idi sayd içün engüşti şüst 
Kaçmada har-gûşe olup pişvâ 
Olur idi mûşlara reh-nümâ 
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Dürri yem-i perver-i nâ-yâbdan 
Girüp alurdı reh-i girdâbdan 
Kasr-ı habâba ger ola nakb-zen 
Tâkına irmezdi halel nakbdan 
Sürmeyi gözden silüp ol hîle-ger 
Mâh-ı kelef-dâra bulurdı zafer 
Şa’şa’a-i mâr ile çıkup hâkden 
Tâc kopar idi ser-eflâkden 
Bulmaz idi desteresinden emân 
Nakd-i kevâkib kemer-i kehkeşân 
Var idi levh-i zer-i mihre hatar 
Vay ana ki ahşama kalursa eger 
Ceyb gibi çâk kılup mihrimân 
Jâle nükûdını silerdi hemân 
Deste-i mühr ile idüp mekr ü fen 
Sakız alurdı dehen-i ġoncadan (2957-2966) 

Hikâye kahramanları tanıtıldıktan sonra, olay örgüsü çeşitli düğümlerle 
sunulmaktadır. Bu sunum sırasında okuyucun merakını artırmak için hikâye 
ustaca kurgulanır. Örneğin on dokuzuncu hikâyede, başkasının malına el 
uzatmayı alışkanlık edinmiş birisi, günün birinde arkadaşlarıyla kır gezintisine 
çıkar. Sofra kurulur; yenilir, içilir. Bu esnada okuyucunun zihninde düğümler 
oluşmaya başlar. Mecliste bulunanlardan birisinin altın işlemeli bir kemeri vardır. 
Olay kahramanının gözü bu kemerdedir (Düğümler devam etmektedir). Herkesin 
bir kenara uzanıp uyuduğu bir sırada kemeri alıp koynuna atar: 

Bir nice yârân ile ol nâ-bekâr 
Bir gün ider cânib-i deşte-güzâr   
Fasl-ı bahâr olmaġa taraf-gişt 
Olmuş idi izzeti bâġ-ı behişt 
Sebzeler içre bulanık âb-ı zerd 
Levha idi her tarafı lâcüverd 
Nahl-ı pür-ezhârı kılup hayme-gâh 
İtmiş idi sebzeyi ururdı şâh 
Duhter-i tınâz gibi verd-i ter 
Olmuş idi çadır ile cilve-ger 
Salmış idi şâh-ı çemen-zâra hûb 
Medrese vü tekye kapusına çûb 
Cây ideyin sâye-i verd-i teri 
Neyler idi kasr-ı zer-ender-zeri 
İçmeyene gül gibi câm-ı nübîd 
Üstüne tutardı asâ şâh-ı bîd 
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Cûy-ı revân-ı bâġdan itse eyâ 
Sâyesi cesâret ururdı ana 
Ferşe ne hâcet ki Rûşen mi çemen 
Rîşeli kalınca bir yeşimden 
Nergis ile hulle-i zer-târ idi 
Sarı yatak bâliş-i zer-kâr idi 
Sebze olup ya’ni yem-i mevc-zen 
Toptolu olmuş idi bat-ı bâdeden 
Kim ki urur yaya olup âşinâ 
Her tarafından kabak olsa revâ 
Germ bulıcak niteki mihr-i felek 
Sâgar döndürdiler ahşâma dek  
Şeb ki irüp asdı mülemma’ nikâb 
Tâli’i kör oldı şeb-i mâh-tâb 
İrmek içün işret ile vâyeye 
Eylediler şâmî-bedel sâyeye 
Tâ seher olınca çavıbdır tamâm 
Ol gice devr eyledi meclisde câm 
Tâ ki düşüp her biri bî-’akl u hûş 
Oldı serin bâlişi pehlev ü dûş 
Lîk o tırâz-geh-i der-kâr idi 
Subha dek encüm gibi bîdâr idi 
Vâr idi bir şahs-ı bülende meger 
Sîm ü zer ile dolu fâhûr kemer 
Çözdi miyânından anı itdi dûr 
Kodı başı altında itdi huzûr 
Düzd-i cihân göricek anı hemân 
Eyledi hîle kemerin der-miyân 
Oldı güşâyende-i ceyb-i hayl 
Kıldı nezâketle anı der-baġal (2967-2989) 

Bu bölümde merak ve heyecan iyice artmakta; olaya yeni düğümler 
eklenmektedir. Çünkü, onun kemer diye aldığı nesne, bir yılandır. Yılan, 
koynunda kıpırdamaya başlayınca, düşürmemek için sıkıca tutar. Bu sırada yılan, 
hırsızın elini sokmuştur: 

Bu arada gördi o hâin meger 
Düşmege durur baġalından kemer  
İtdi ġazâb ile anı pür-pîç ü tâb 
Pirheni içre kodı pür-şitâb 
Ohşayarak dirdi kemerde ana 
Kaçma bu efkendeden ey dil-rubâ 
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Işk ile câna salup ıztırâb 
Şimdi neden çok bu kadar ictinâb 
Böyle şetâret ile olurken revân 
Neyledi gör şu’bede bâz-ı zamân 
Kîse sanup alduġı bir mâr imiş 
Kendi gibi mâr-ı ziyân-kâr imiş 
Sebzede pür-pîç ider iken safâ 
Büzmüş  anın kalıbın itmiş dûtâ 
Taşraya bir dahi iderken güzâr 
Saht tutup eyleyecek tâb-dâr 
İtmiş  anın destine ol pür-sitîz 
Heşşini dendân-ı tamâ’ gibi tîz (2993-3001) 

Hikâyenin sonunda okuyucunun merakı had safhaya ulaşır. “Kolunun yılan 
tarafından ısırıldığını anlayan hırsız ne yapacaktır? Kaçıp zehirin vücuda 
yayılmasına neden mi olacaktır? Yoksa arkadaşlarının yanına dönüp çare mi 
arayacaktır? Arkadaşlarının yanına döndüğünde arkadaşlarının tepkisi ne 
olacaktır?”  gibi sorular akla gelir. Fakat şair, bu soruların cevabını gecikmeden 
verir ve düğümü ustaca çözer. Zehrin vücuda yayılmasından korkan hırsız, 
arkadaşlarının yanına döner ve elini kesmelerini ister. Arkadaşları da onun bu 
isteğine olumlu cevap vererek onun elini keserler: 

Nâle-günân mu’zire-gûyân hemân 
Meclisin erbâbına oldı revân 
Didi işi nâle vü veyl olduġın 
Hem mesel-i hâtib-i leyl olduġın 
İtdi ilâc içün irişin meded 
Vehm-i sirâyetle hemân kat’-ı yed 
Oldı cezâ-yı amel-i mühmeli 
Dest-i dırâz idi kesildi eli (3002-3005) 

Anlatım esnasında Atâyî, olayların içinde veya sonunda kendi düşüncelerine 
de yer verir. Şair bu davranışıyla, hikâyede anlattığı olaydan okuyucun bir ders 
çıkarmasını sağlamak ister. Toplumu eğitmek amacıyla yazılan eserlerde bu 
tutuma kimi zaman rastlanır. Mesela, çağdaş hikâyeciliğin edebiyatımıza 
yerleşmesinin ilk temsilcilerinden birisi olan Ahmed Midhat Efendi de sadece 
hikâyelerinde değil, romanlarında bile buna benzer uygulamalar içerisine 
girmiştir. Bu nedenle de, Ahmed Midhat Efendi’nin Atâyî gibi Divan şairlerinin 
anlatımlarından etkilendiği sonucuna varmak mümkündür.  

Hikâyelerin yapısında dikkati çeken diğer bir özellik, Atâyî’nin hikâye 
içindeki taraflı tutumudur. Atâyî, hikâye kahramanlarını anlatırken, okuyucunun 
örnek alması gerektiğini savunduğu kişileri mümkün olan en güzel sözlerle 
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anlatır. Örneğin, Şeyh İbrahim Gülşenî’nin Mısır’dan gelişinin anlatıldığı 6. 
hikâyede, İbrahim Gülşeni şu sözlerle övülür: 

Mısr-ı sevâdına viren rûşeni 
Bülbül-i gülzâr-ı cinân Gülşenî 
Nâmı salup şehre sadâ-yı bülend 
Oldı kerâmet ile çün şehre-bend 
Hüsn-i irâdetle kılup i’tikâd 
İtdi mürîd olmaġı dünyâ murâd 
Her biri buldı nazar ile kemâl 
Mihr-i cihântâbla gûyiyâ hilâl 
Bahra dönüp hâsılı her katre-âb 
Saçdı dür-i feyzi misâl-i sehâb 
Oldı verâsetle o şeyh-i benâm 
Sâhib-i seccâde-i fahrü’l-enâm 
Vâris olan öyle kerem kânına 
Feyzi dirîġ ide mi yârânına 
Yâd ile bil ki bir olup âşinâ 
Lutf ile yâd  eyler idi dâimâ 
Dûrı da nezdik-veş itmek mürîd 
Olmaz idi hiç kereminden ba’îd   
İtse teveccüh kime hûrşîd-vâr 
Eyler idi zulmetini târ-mâr 
Her iki ol mihr-i sipihr-i bülend 
Salmış idi şa’şa’asından kemend 
Keştî-i deryâ-yı sükûn idi ol 
Cezbesi kullâbî  anın saġ  ve sol 
Dilleri cezb idüp o mihr-i hedâ 
Olmuş idi hem çû geh güher-bâ 
Hirelenüp dîdeler envârdan 
Atdı kimi kendüyi dîvârdan 
Pertev-i hûrşîd gibi bî-haber 
Yârdan uçdı niçe üftâdeler 
Gûş idüp ol cezbeye cümle enâm 
Uçmaġa azm itdi misâl-i hamâm (1441-1456)  

Oysa,  sevmediği ve okuyucunun da sevmesini istemediği kişileri ise kimi 
zaman müstehcen sayılan ifadelerle kötüler. 18. hikâyede sözü edilen Bursa’daki 
“puşt”u şu ifadelerle anlatır: 

Kaplıca havzına girüp subh u şâm 
Anda balık saydına kurmuş idi dâm 
Hayli açık kahbe-i nâmerd idi 
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Göti donuz ferci gibi serd idi 
Her kişiye döşenüp ol pür-fiten 
Sürmeli gözler mütekessir beden 
Züll ü tevâzu’la iderdi nazar 
Şefkat iderdi gören azâdlar (2884-2887) 
Gözi kızar ahker-i pür-nâr olur 
Ya’ni götinden tutuşup zâr olur 
Âteşine katre-i bârân arar 
Şehri gezer derdine dermân arar (2903-2904) 

Nefhatü’l-Ezhâr, yukarıda kimi özelliklerine değindiğimiz birçok hikâyeyle 
doludur. Bütün bunlar bize, 19. yüzyıldan itibaren edebiyatımıza Batı 
edebiyatlarından geldiğini söylediğimiz hikâyenin, aslında yüzyıllar önce, 
edebiyatımızın içinde var olduğunu gösterir. Manzum olarak yazılmalarının 
yanında, bir takım teknik farklılıklar elbette vardır. Buna rağmen Nefhatü’l-
Ezhâr’da anlatılan hikâyeler bir çok yönüyle çağdaş hikâyeciliğimizin önemli 
dayanaklarındandır. Pek çok çağdaş hikâye ile Nefhatü’l-Ezhâr’da anlatılan 
hikâyeler, birbirine pek çok yönden benzemektedir. Özellikle olayların ön planda 
olduğu pek çok çağdaş hikâyede de başlangıçta kahramanlar hakkında bilgi 
verildikten sonra olaya geçilir. Olayın anlatımı sırasında kimi düğümler 
oluşturularak gerilim ve heyecan üst düzeyde tutulmaya çalışılır. Okuyucunun 
merakı ve heyecanı iyice arttıktan sonra düğümler bir bir çözülmeye başlar. İşte 
Nefhatü’l-Ezhâr’daki pek çok hikâye için de bütün bu saydığımız özellikler 
geçerlidir. Nitekim, Merhum Prof. Dr. Tunca Kortantamer’in de belirttiği gibi5, 

Nefhatü’l-Ezhar’ın 15. nefhasından sonra anlatılan hikâye, hikâyelerinde tarihi 
kaynaklardan faydalandığını bildiğimiz Ömer Seyfettin’in Tos başlıklı 
hikâyesinin çatısını oluşturmaktadır. 15. hikâyede, çapkın bir genç, yaşlı ve çirkin 
bir kadınla evlenir. Evliliğin ilerleyen dönemlerinde, çapkın genç, karısının 
cariyesine gönlünü kaptırır. Her fırsatta kızı sıkıştırmaktadır. Onun bu 
düşüncesini anlayan karısı, ona fırsat vermemeye çalışır. Bir gün karısı, 
arkadaşları ile evde toplanıp dedikoduya başlarlar. Sidikli Kamer, Kirli Fatı, 
Çürük Raziye gibi bir çok koca eskitmiş kocakarılar, birbirlerine eski kocalarını 
anlatmaktadırlar. Tam dedikodunun ortasında, genç çapkın, kapının arkasında 
cariyeyi sıkıştırır. Adamın, tos vurmaya alıştırdığı bir koçu vardır. Adamla cariye 
kapının arkasında iken koç bunları bir darbe ile odanın ortasına yıkar. İkisi de 
rezil olurlar. Ömer Seyfettin’in Tos başlıklı hikâyesinde de yine çapkın bir adam, 
evin cariyesine göz diker. Evde düzenlenen bir mevlid töreni sırasında kızı 
sıkıştırmak üzereyken kıza “sus...sus...” der. Koç, çapkın gencin “sus...” sözünü 

                                                 
5 Tunca KORTANTAMER, Nev’î-zâde Atâyî ve Hamsesi, Ege Üniv. Yay., İzmir 1997, s. 305. 
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“tos...” anlar ve bir vuruşla onu evin içine düşürür.6 Görüldüğü gibi iki hikâyenin 
de olay örgüsü, kahramanların yüklendikleri işlevler ve hikâyedeki rolleri, olayın 
gelişimi, gerilimi ve sonucu aynıdır. 

 

IV- TOPLUM HAYATINI YANSITMASI BAKIMINDAN 
HİKÂYELER 

Atâyî, nefhalarda ve onu takip eden hikâyelerde, genellikle, ahlaki öğretileri, 
günlük hayatla bağlarını koparmadan ele alır. Nefhalar ve hikâyeler, çağın birer 
aynası konumundadır. Hikâyelerin önemli bir bölümü 17. yüzyıl Osmanlı 
toplumunun günlük yaşantısının yansımalarıdır.7 Bu yansımalardan kimilerini şu 
şekilde sıralayabiliriz: 

Atâyî, dini istismar eden çıkarcı kişileri başta zamandan şikayet bölümünde 
olmak üzere eserin çeşitli yerlerinde yoğun bir biçimde eleştirir.  Eleştiriye neden 
olan konulardan birisi, vaizin, âşığın derdinden anlamayıp, âşığı sürekli 
cehennemle tehdit etmesidir: 

Biz koduk âdem yerine anı heb 
Söyleyemez âdem gibi ol bî-edeb 
İşler ider âşık-ı derd-keşe 
Gâh çeker gâh sokar âteşe 
Furnı idi tut ki cehennem anun 
Tâbesi içinde bu âlem anun (596-598) 

Şair, daha sonra dini maddi çıkarları için kullanan kişileri eleştirmeye başlar. 
Özellikle, ölülerin sırtından para kazanmaya çalışanları kefen soyucular olarak 
niteler.  Şaire göre, onların, dünya ile ilişkilerinin ve maddi beklentilerinin 
olmadığını söylemelerine aldanmamak gerekir. Onlar, iskattan alacakları para için 
bile her şeyi yaparlar. İskat bugün bile Anadolu’nun kimi yörelerinde yaygın olan 
bir gelenektir. Bazı yörelerde, ölen bir kişi ne kadar fakir olursa olsun, yakınları, 
cenazenin defin işleri ile ilgilenen kişilere belli bir miktar para verirler. Aslında 
bu para, ölen kişinin hayrına, fakir insanlara verilmelidir. Oysa, parayı bu kişiler 
paylaşır. Üç beş kuruş iskat için birbirlerini öldürürler:  

Derhem olur dirhem ü kîrât içün 
Biri birin öldürür iskât içün 
Hisse-i iskât içün az çok 
Düşse tarîkatden eger bâkî yok (601-602) 

                                                 
6 Ömer SEYFETTİN, Bahar ve Kelebekler, İnkılap ve Aka Kitabevleri, İstanbul 1981, s. 154-166. 
7 Bu konudaki değerlendirmelerimizde şu kaynaktan da istifade edilmiştir: Tunca KORTANTAMER, 
Nev’î-zâde Atâyî ve Hamsesi, Ege Üniversitesi Yayınları, İzmir 1997. 
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Dini kendi çıkarına kullananları kınadığı bir başka bölüm cömertlikten 
bahseden dokuzuncu nefhadır. Dokuzuncu nefhada, Hüsam adında bir kişinin 
hikâyesi anlatılır. Hüsam, dönemin çıkarcı ve cimri insanlarını temsil eden önemli 
bir tiptir. Bu kişi, zengin ve bir o kadar da cimridir. Tek amacı, servetine servet 
katmaktır. Zekat vermemek için bütün mallarını vakıf malı gösterir. Parasını faize 
yatırır. Daima iyilikten, hayır yapmaktan söz eder, ama kendisinin hiç hayır 
işlediği görülmez. Onu rüyasında gören bile hayra yormaz. 

Ġâret içün âlemi dükkân açar 
Söze gelince dürr ü gevher saçar 

              Nâmın ider şehrde hacı falan 
Ka’beye îmânını dinle hemân  
Gerçi reh-i hacda revende olur 
Ma’nîde ol mâr-ı gezende olur (1734-1736) 

              Ana zekât ansan ider iftihâr 
Vakf çıkar cümle nükûd u akâr 
Niyyet-i hayrât ile ma’rûf  olur 
Lîk eser-i mevtine mevkûf olur 
Sâhib-i hayr olmaġıçün lâf ider 
Hayrı  anın fâide-i sîm ü zer 
Turmaz ider da’vî-i hayr ü sevâb 

                    Sâile heb hayr ile verir cevâb 
Lîk derûnında olan ġayrıdır 
Kalbi tolu fikret-i lâ-hayrıdır 
Kimse anın hayrını görmez gider 
Düşde gören hayr ile yormaz gider (1758-1763) 

Sonuçta Hüsam ölür ve onun bin bir sahtekarlıkla kazandığı serveti de 
başkalarının eline geçer. O, azap çekerken, onun servetiyle başkaları sefa sürer: 

              Ġayra kalur ol derem-i bî-hesâb 

İller ider zevki çeker ol azâb (1772) 

Birinci nefha, padişahlar ve yöneticiler hakkındadır. 17. yüzyıl, imparator-
luğun sınırlarının genişlemesine paralel olarak merkezi otoritenin azaldığı; 
merkeze uzak bölgelerdeki kimi yöneticilerin, göreve layık olmadıkları halde 
iltimasla göreve getirildikleri ve dolayısıyla da devlet-millet ilişkisinin 
zedelenmeye başladığı bir dönemdir. İmparatorluğun çeşitli yerlerinde görev 
yapan Atâyî, bu durumun farkına varmış olsa gerek ki, ilk nefhayı padişaha ve 
yöneticilere ayırmıştır. Şaire göre, halkına adaletle hükmeden bir hükümdar, 
halkın duasını alır. Kendi ölse bile yaptığı iyiliklerden dolayı adı ebedi olarak 
hayırla anılır.   

İtdi o kim kişverine adl ü dâd 
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Adını halk itdi du’â ile yâd 
Kendi gider iylüġü bâkî kalur 
İki cihândan dahi maksûd olur (890-891) 

16. yüzyılın sonlarından itibaren Osmanlı padişahları, uzak bölgelerdeki 
savaşlardan kimilerine katılmazlar. Sarayda oturup cepheden gelecek zafer 
haberlerini beklerler. Ordunun başında, sadrazamlar veya komutanlar bulunur. 
Şair, devletin dirlik ve düzeninin bozulmaması için padişahların gerektiğinde 
uzak yerlerde sefere çıkmalarını ister. Çünkü adaletli bir padişah halkının 
huzurunu sağlamak için kendi huzurunu feda etmesini bilmelidir: 

Rûz u şeb eyler sefer-i râh-ı dûr 
Râhat-ı halk içün olur bî-huzûr (900) 

Padişah, Allah’ın emri gereğince emaneti ehline vermelidir. Yanındaki 
insanları akıllı, bilgili, işinin ehli olan kişilerden seçmelidir. Bu kişiler, her işin 
hikmetini öğrenmeye hevesli olmalıdır: 

Şâhlara cümle budur emr-i Rab 
Sevk ideler ehl-i emânâtı heb (918) 
Hem-demi hem-âkil u dânâ gerek 
Pend-i hakîmânesin asġâ gerek (921) 

Halkına işkence eden ise, halkın bedduasını alır; dinini ve dünyasını 
mahveder. Halkıyla birlikte hareket etmediği için, devletini başkaları ele geçirir: 

Zâlim olan kendüye eyler zarar 
Dînini dünyâsını tahrîb ider (893) 

                    Zulm gören cânına la’net ider 
Görmeyen işitse melâmet ider 
Çok yaşamaz zulm ile ehl-i dalâl 
Devleti ġayriye ider intikâl (895-896) 

Atâyî, beşinci nefhada Anadoluhisarı’nı ve Boğaz’ı anlatır. Anadoluhisarı ve 
Boğaz çevresi, o devrin önemli mesire yerlerinden biridir. Anadoluhisarı ve 
çevresi; gılmanlara benzeyen erkekleri, hurilere benzeyen kadınları, bahçeleri ve 
bülbülleri ile cennet gibidir. Vaizin anlattığı cennete, ancak vaizin yolundan 
giderek ulaşılır. Oysa Hisar’daki cennete ulaşmak için vaizin yolundan giderek 
sıkıntı çekmeye gerek yoktur:  

Câm-ı meyi kevser iden cüst ü cû 
Görmedüġin görmek iden arzû 
Gel beri ben sana delîl olayın  
Râhber-i hayr-ı sebîl olayın 
Maksada irer derd-i riyâzâtsız 
Vâ’iz-i şehr ile müdâratsız (1277-1279) 
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Daha sonra şair, insanların Göksu’ya girişlerini ve buz gibi sulardan içişlerini, 
Boğaz’ın çevresini, kuleleri, kayık safalarını anlatır: 

Nehr-i cinân olmasa ger rû-nümâ 
Göksu yeter ana mu’âdil sana (1285) 
Fasl-ı temûz irse olur şöyle serd 
Gömgök ider cismini tesîr-i berd (1291) 

         Bahr olup asker-i deryâ hücûm 
Sola Anatolı durur saġa Rûm 
Kuleleri kal’a-i heftüm gibi 
Şem’aları lem’a-i encüm gibi (1294-1295) 
Bahra kürekler ki ider darbeti 
Hall ider ol kefce ile şerbeti (1316) 

Onuncu nefhada, maskaralar(dalkavuklar)dan söz eder ve maskaraları çok 
şiddetli bir biçimde eleştirir. Çünkü o yüzyılda her tarafı maskaralar sarmıştır. 
Maskaralar, hem büyük devlet adamlarının çevresinde kendilerine yer bulurlar ve 
devlet adamlarını, hem de halkın içinde dolaşarak halkı eğlendirirler. Onları 
izleyenler de bunu karşılıksız bırakmazlar. Maskaralık böylece, bir meslek haline 
gelir:   

Hayf ki mudhiklik olup mu’teber 
Masharalık oldı cihânda hüner (1899) 
Varır olur mîr ü vezîre boza 
Sorar isen nâmını beglik meze 
Şîşe-i ârını çalar yerlere 
Irza çalar var ise yine bir yere (1908-1909) 

Şair, maskaraların maskaralıklarını anlattıktan sonra maskaralara itibar 
edilmemesini ister ve maskaralardan zevk alanların, onlardan daha maskara 
olduğunu söyler: 

Olma her udhuke içün hande-zen 
Masharadan masharadır haz iden (1969) 

Nefhatü’l-Ezhâr’ın sonuna doğru anlatılan hikâyelerde, daha çok toplum 
içinde yaşanan ahlaki çöküntü ağırlıklı olarak işlenmektedir. Bu bölümlerde, 
toplum içerisinde kendilerini pek belli etmeyen; fakat gerçekte var olan kimi 
sapık zihniyetli kişilerin düştüğü komik ve trajik durumlar göz önüne serilir. On 
beşinci nefhada, kadından başka bir şey düşünmeyen çapkın bir gençten söz eder. 
Çapkın genç, Yahudilerin tatil günü olan sebt (cumartesi) günü Eyüb’e gider. 
Gözleri önünden geçen kadınların üzerindedir. Bayramlarda mesire yerlerinde 
kurulan salıncakların sahiplerinin, çocukların önüne çıkarak müşteri aramaları 
gibi, her gördüğü kadının önüne çıkarak onlara sarkıntılık eder: 

Gözi ile itdügi ef’âl-i şûm 
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Sayılamazdı çû vebâl-ı nücûm 
Bir büt-i sîmîn-ten içün her zamân 
Bekler idi çar-sû-yı zergerân 
Sebt güni Hazret-i Eyyûbda 
Kûçe-güzâr idi bu üslûbda 
Önin alurdı geliyorken zenân 
Iyd salıncakcısı gibi hemân (2478-2481)  

Bu çapkın gencin, yaşlı ve fitneci bir annesi vardır. Oğlunun durumunu bilen 
kadın, onu evlendirmek ister. Oğluna genç, güzel ve zengin bir kadınla 
evlendireceğini söyler ve onu ikna eder. Düğün günü gelir, oğlunu evlendirir. 
Fakat, oğlanın evlendiği kadın ne gençtir, ne güzel, ne de zengin: 

Çenber ile çehre-i bî-nûr u fer 
Bir çenesi baġlu ölüye döner 
Al tuvak aybını eyler nihân 
Anı başı örtülü satar hemân 
Perdesini kaldıracak dir ne’ûz 
Vehm ile okur bir iki kule’ûz (2515-2517) 
Kara kurı arık uruk zişt idi 
Sözleri âteş dişi engüşt idi (2521) 
Sürmesi taşkın gözi sâfî çapak 
Nûra karışmış iki mühmel çanak (2524) 
Benzi sararmış hem aġarmış dudak 
Safrası çıkmış göne benzer kulak  
İtse kınalı topuġın âşikâr 
San derisin yüzmüş idi rûzgâr (2526-2527) 

Aldatılan çapkın gencin hedefi kadının güzel cariyesini baştan çıkarmaktır. 
Karısı, bir gün mahallenin kocakarılarını evinde toplamıştır. Birbirlerine önceki 
kocalarını anlatmaya başlarlar. Tam bu sırada çapkın genç de kapının arkasında 
cariyeyi sıkıştırmaktadır. Cariyenin direnmelerine “sus!, sus!” diye karşılık 
verince; gencin, tos vurmaya alıştırdığı koçu “tos!” dendiğini zanneder ve 
arkadan gelerek onlara vurur. Genç, cariye ile birlikte odanın içine düşer ve ikisi 
de rezil olurlar: 

Da’vet ider sadmeye sandı yine 
Bir iki hatve çekilüp ardına 
Eyledi bir hamlede anı zebûn 
İtdi evin ortasına ser-nigûn (2602-2603)  

On altıncı nefhada, cinsel sapkınlığı olan bir adam, yolda şehvetine düşkün bir 
kişiyle karşılaşır. Onu kadınlarla ilişki kurduğu için ayıplar. Kendisi kadınlardan 
adınlardan nefret eder. Hatta kadın diye annesinin adını bile ağzına almaz:   
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Zen deyu almazdı dile anasın 
Kendüsi kevn-zâde idi sanasın (2666) 

Bu adam, bir gün bir çocuğu alıp evine götürür. Az önce yolda karşılaştığı 
adam da bir grup arkadaşını yanına alır ve onun evine giderler. Akşam olur, 
herkes yatar. Misafirler, adamın niyetini bildikleri için, uyumazlar: 

Vâkıf olup mes’eleye ehl-i bezm 
Ol dem iderler anı teşhire azm 
Âhir uyur gibi olup her zarîf 
Şem’a hemân püf-zen olur ol harîf (2692-2693) 

 Adam, herkesin uyuduğunu düşünerek, çocuğun yatağına gider. Onun kötü 
emeline ulaşmak üzere olduğunu gören misafirler, hemen kalkarlar ve bir mum 
yakarlar. Adamı rezil bir görüntü içerisinde yakalarlar ve onu öldürmeye karar 
verirler. 

Bir başka sapığın yaptıkları da 18. nefhadaki bir hikâyede anlatılır. Bursa’da 
bütün şehirde sapıklığıyla meşhur olan bir adam vardır. Bu adam, gece gündüz 
kaplıca havuzuna gider, çırılçıplak dolaşır: 

İllere dökdürmek idi kâr ana 
Vakf-ı dîbek olmuş idi nâm ana 
Kaplıca havzına girüp subh u şâm 
Anda balık saydına kurmuş idi dâm (2883-2884) 

Birisi elbisesine elini soksa, hemen ağzı sulanır, ondan faydalanmak ister: 

Çakşıra el soksa biri nâgehân 
Kes gibi aġzı sulanurdı hemân 
Hâsılı mânende-i habîb-i derem 
Çakşırı ceybinden umar idi germ (2889-2890) 

Bir gün, küçük bir çocuğu alır ve evine götürür. Onun niyetini bilen birkaç 
kişi, ellerinde ney, def, davul vb. aletlerle büyük bir gürültü içinde, eve baskın 
yaparlar ve onu suçüstü yakalarlar, rezil ederler.  

On yedinci nefhada, gece gündüz istimna ile uğraşan sapık bir kişinin durumu 
anlatılır. Bu kişi, sokaklarda dolaşır, hayal kurarak tatmin olmaya çalışır. Bir gün 
Beyazıt Camii’nin yakınlarında dolaşmaya başlar. Büyük bir kalabalık görür. Bir 
hokkabaz, hünerler göstermekte; insanlar onu izlemektedir. Kalabalığa göz 
gezdirip kendine uygun bir kişi bulmaya çalışır. Amacı bulacağı kişiye sürtünerek 
kendini tatmin etmektir. Kendisinden uzun boylu bir çocuğu gözüne kestirir. 
Arkasına geçer ve emeline ulaşmaya çalışır. Çocuk durumu anlasa da utancından 
sesini çıkaramaz: 

Oġlana yoġ idi mecâl-i gürîz 
Teng idi halka-pervesi tünd ü tîz 
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Tuydı neye uġradıġın neylesün 
Cân gibi eflâke mi azm eylesün 
Sabrdan özge yoġ idi çâresi 
Gitdi harâb oldı budur arası 
Ol seg ise şevk ile masrû’ olur 
Gözleri dönmüş dili çıkmış solur (2800-2803) 

 Sapık, boyu kısa olduğu için de ayaklarının ucuna basar. Durumu fark eden 
birisi, onun çıplak olan topuklarının altına iki ateş koru koyar. Sapık adam, 
topuklarının üzerine basar basmaz bağırarak yere düşer.  

Bu arada fırsat olup nâgehân 
Ayaġı çıplak bulınur ol zamân 
Ol kûzeden kimse alup iki kor 
Gâfil iken şem’ini içine kor 
Ol tabânı daġlanacak şahs-ı şûm 
Basıcak o şiddeti eyler hücûm 
Kalkup acı ile yirinden hemân 
Ayaġı taşa tokınur nâgehân 
Ürküşür anda bulınan her zarîf 
Sırtınun üstüne düşer ol harîf (2804-2808) 

Onun o rezil hali, herkesin gözü önündedir. Çocuk ise büyük bir utanç 
içindedir: 

Dik dik atup mühmeli sü’bân gibi 
Kaynar idi turma şadırvân gibi 
Anu görüp ardına bakdı hemân 
Dâmen-i pâkin sakınup ol cüvân 
Gördi ki gül-berg-i ter olmuş etek 
Gezmiş o gülşende sümükli böcek 
Cûy-sıfat düşdi yüzi yirlere 
Yir yarılaydı girer idi yire (2809-2812) 

Herkese rezil olan sapık, orada bulunanlarca bir güzel dövülür:  

Üşdiler ol nikbetînün başına 
Müşt ü lükd ile gözine kaşına (2814) 
Yumrug ile eylediler anı leş 
Oldı zebûn âlet-i cellâk-veş 
Yani sırıgı sıyırup her yerin 
İtdi revân hûn ile magz-ı serin 
Hançer ile eylediler zahm-ı zâr 
Sıçradı kan çeşmesi fevvâre-vâr (2814-2817) 
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On dokuzuncu nefhada hırsızlığın kötülüğünden söz eder. Hırsızlığı alışkanlık 
haline getirenlerin düştükleri durumu, nefhayı takip eden hikâyede anlatır. Şaire 
göre önemli olan maddi zenginlik değildir. Karun bile o kadar zengin olduğu 
halde ahirete hiçbir şey götürememiştir. İnsanlar, dünyaya ait maddi varlıklardan 
sadece kefen götürebileceklerdir. Doğruluğu ve dürüstlüğü kendilerine rehber 
edinen kimseler hem bu dünyada hem de ahirette mutlu olacaklardır. Bu nedenle 
insanlar, hırslarına yenilip, başkalarının mallarına el uzatmamalıdır.  

Devlet yönetiminde rüşvetin, adam kayırmanın, yolsuzlukların yavaş yavaş 
kendini göstermeye başladığı bir dönemde yapılan bu tür uyarılar, dikkate 
değerdir. Uzun yıllar bir çok yerde çeşitli görevlerde bulunan Atâyî, tespit ettiği 
toplumsal olguları nefhalarda ve hikâyelerde dile getirmektedir. Atâyî, “adeta bir 
realist, hatta natüralist yazar tavrıyla, çağından ve çevresinden yaşanan olayların 
kahramanlarını almakta, onları bir sanatçı olarak işleyip, eserlerinde çeşitli tipler 
olarak başarılı çizgilerle ve sık sık ilgi çekici olaylar içerisinde okuyucusuna 
sunmaktadır.”8   

Genel olarak baktığımızda toplumun her tabakasında yaşanabilecek olaylar, 
hikâyelerin konularını oluşturmaktadır. Hikâyeler, kimi zaman Üsküp’te, kimi 
zaman Babaeski’de, kimi zaman Bursa’da, kimi zaman da İstanbul’da geçer. 
Böylece şair, sadece konu olarak yerlilik hareketine bağlı kalmamış; aynı 
zamanda olayın geçtiği mekan olarak da yerlilik hareketinin bir temsilcisi 
olmuştur. Yerlilik, klasik konulardan kaçış, kendi toplum kültürüne dönüştür. 
Sabit, Atâyî vb. şairlerin bu tutumları, Nedim’i hazırlayan etkenlerin başında 
gelmektedir. 

Bütün bunlar bize Atâyî’nin hem nefhalarda, hem de hikâyelerde sanatlı bir 
söyleyiş peşinde olmadığını gösterir. Amacı, toplum hayatında gözlemlediği 
ahlaki ve insani tutum ve davranışları dile getirmek; bu vesileyle de toplumu 
bilgilendirmek ve eğitmektir. İşlediği konular, yüzyıllardır işlenen konulara da 
önemli bir tepki sayılabilir. Atâyî, klasik Leyla ile Mecnun, Ferhad ile Şirin vb. 
hikâyelerin etkisinden sıyrılarak kendi ülkesine dönmüş, Osmanlı Devleti’nin 
sınırları içerisine girmiş, ilim ehlinin katıldığı çeşitli toplantıları, İstanbul’un ve 
Bursa’nın mahalle aralarında yaşanan çeşitli olayları işlemiştir. Özellikle, Divan 
şairleri tarafından uygun görülmeyen konuları ele alması ve ele alış biçimi, 
dönemin telakkilerine göre önemli bir yeniliktir. Kimi hikâyelerin İstanbul, 
Bursa, Üsküp vb. yerlerde geçmesi şairin benzer olaylarla çevresinde karşılaşması 
olasılığını düşündürmektedir. Şair, bu vesileyle bu tür davranışların insanı 
düşürdüğü rezil durumları ortaya koyarak, insanları uyarmak ister. Zaten eseri, 
tasavvufî yönünün yanında, eğitici ve öğretici kılan da budur. Şairin amacı 

                                                 
8 Tunca KORTANTAMER, “17. Yüzyıl Şairi Atayi’nin Hamsesinde Osmanlı İmparatorluğunun 
Görüntüsü”, Eski Türk Edebiyatı Makaleler , Akçağ Yayınları, Ankara, 1993, s. 150. 
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“Akıllı olan, edebi edepsizden öğrenir.” atasözünden yola çıkmaktadır. Şair, 
mesnevisinde genel olarak eğitici ve öğretici bir konudan söz etmiş ve her 
nefhanın sonunda anlattığı hikâye ile de nefhada söz ettiği konulardaki 
düşüncelerini desteklemeye çalışmıştır. 

 

 

V- NEFHATÜ’L-EZHÂR’DA TASAVVUF 
Nefhatü’l-Ezhâr, bir çok kaynak tarafından tasavufî bir eser biçiminde 

nitelendirilmektedir. Çünkü Atâyî, daha mesnevinin Sebeb-i Te’lîf bölümünde 
dört mevsimi dolaştıktan sonra, zamanın geçiciliğinin bilinciyle kesreti bırakıp 
vahdete döndüğünü söylemektedir. Şairin Aziz Mahmud Hüdâyî tarafından 
kurulan Celvetî tarikatına intisap ettiği bir çok kaynakta ifade edilse de, Atâyî 
nefha ve destanlarda, Celvetîliğin akidelerini ön plana çıkarmak yerine genel 
olarak bir mutasavvıfın yapması gerekenler üzerinde durmuştur. Fakat bu duruş, 
tasavvufî akideleri sistematik bir şekilde ele alma şeklinde değildir. Aslında şair 
daha çok, bir mutasavvıftan ziyade bir insanın neler yapması gerektiğini ortaya 
koymaktadır. Sözgelimi, başkalarının namuslarına göz dikmemek bir insanlık 
görevidir. Aynı şekilde haram mala el uzatmamak, nefsine hakim olmak, içkiye 
kendini kaptırmamak, dalkavukluk ve soytarılık yapmamak, boş konuşmamak bir 
mutasavvıftan ziyade her insanın uyması gereken kurallar arasındadır. Zaten 
tasavvuf da bir bakıma insan nefsinin tekâmülünü temin etmeyi amaçlayan bir 
anlayıştır. Bu nedenle, burada mesnevinin tasavvufî yönünün yanında didaktik 
yönü de ortaya çıkmaktadır. Öğüt niteliğinde ele aldığı konular, çağın değer 
yargılarına ters bir yapı gösterse de sonuçta, tasavvuf perdesi ile örtülür. 

1- Nefis Terbiyesi: Tasavvufun amacı, insanın bütün kötü huyları terk edip 
güzel huylar edinmesini, kâmil bir insan olmasını temin etmektir. İnsan, kendi 
nefsini ıslah ederse, toplumun merkezi konumunda olduğu için toplumsal bir 
kemâl noktasına da ulaşılacaktır. Her kötülüğün başında nefsin bitmek tükenmek 
bilmeyen arzuları yatmaktadır. Nefhatü’l-Ezhâr’a bu zaviyeden bakıldığında, 
eserin baştan sona kadar insanın nefs-i emmarenin etkisinden kurtulması için 
neler yapması gerektiği konusunda öğütler içerdiği görülmektedir. Şair, nefsini 
kötülüklerden arındırmayıp onun emrine göre hareket eden yani nefsinin kölesi 
olan insanların akıbetlerinin neler olabileceğini çeşitli örneklemeler yoluyla 
anlatmaktadır. 

2- Vahdet-Kesret: Allah’ın isim ve sıfatlarıyla tecellî edip çokluk halinde 
görünmesi kesrettir. Vahdet ise, bu çokluğun gerçek bir varlık olmadığını anlayıp, 
tek varlık olarak Allah’ı görmektir. Kâinattaki her şey Allah’ın gölgesi 
konumundadır. Var olan yalnızca Allah’tır. Mutasavvıflar kâinata Allah’ın 
tecelligâhı nazarıyla bakarlar ve her şeyde Allah’ı görürler. Kâinattaki her şey 
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fânîdir. Bâkî olan yalnızca Allah’tır. Nitekim Atâyî, Sebeb-i Te’lîf bölümünde, bu 
düşüncelerden yola çıkarak hayatın fânî/geçici olduğununun bilincene vararak 
kesreti (dünyayı) bırakıp vahdete (Allah’a) döndüğünü söyler:  

              Vahdete tebdîl kılup kesreti 
Düşdi dil-i zâr ile cân sohbeti (573) 

3- Şerî’at-Tarîkat-Hakîkat-Ma’rifet:  Tarîkat, Hakk’a ulaşmak bir takım 
kurallar ve ayinler çerçevesinde tutulan yoldur. Mutasavvıflara göre bütün 
varlıkların alıp verdiği nefesler sayısınca Allah’a giden yol vardır. Marifet, 
mutasavvıfların bir takım rûhânî hallerden geçerek ilâhî gerçekleri tatmak 
suretiyle elde ettikleri irfandır. Farklı bir deyişle, marifet, sülukta ilerleyen salikin 
öncelikle Allah’ın sıfat ve fiillerini tanıması, ibadet ve çile ile nefsini 
kötülüklerden arındırması demektir. Bu şekilde Allah’a yaklaşması üzerine 
Allah’ın, kendisini ona tarif etmesidir. Şeriat, Allah’ın peygamberler aracılığıyla 
insanlara doğruyu ve güzeli göstermek için gönderdiği ilâhî kanunlardır. 
Mutasavvıflara göre ise bu dünya ile ilgili zâhirî ve şer’î hükümler şeriat, ahiretle 
ilgili deruni hükümler de hakikattir.9 Aslında hakîkat de şeriat de birdir. Şeriat 
olmadan hakikat, hakikat olmadan da şeriat olmaz. İslamiyette şeriat da tarîkat da 
Allah’a kavuşmak için kullanılır. Önemli olan aşktır: 

Oldı şerîat bize aslu’l-usûl 
Anun ile buldı bulanlar vusûl 
Gerçi tarîkatle hakikat de hak 
Ma’rifetde oldı sebak-ber-sebak 
Cümlesine bâb-ı şerîat-ı hâb 
Yine şerîatden olur feth-i bâb 
Râh-ı senâ sân-ı usûl ü furû’ 
Bâb-ı şerîatden iderler şürû’ 
Lik sakın ta’n-ı ibâd eyleme 
Sırr-ı ilâhîde inâd eyleme  (1639-1643) 

4- Mür şid:   Sözlükte “irşâd eden, doğru yolu gösteren, gafletten uyandıran”10 
gibi anlamlara gelen mürşid, tasavvufî ıstılahta “sırat-ı müstakîmi gösteren, 
dalaletten önce hak yoluna ileten kimsedir. Mürşid, merdiven gibidir. Başkaları 
ona basa basa yükselir. Mum gibidir, kendisi yanar ama çevresindekileri 
aydınlatır.”11 Tasavvufi bir içerik taşıdığını söylediğimiz bu mesnevide de nefsin 
olgunlaşması yolunda bir mürşide bağlanmanın gerekliliği üçüncü ve altıncı 
nefhalarda dile getirilmiştir.  

 
                                                 
9Süleyman ULUDAĞ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, Marifet Yayınları, İstanbul 1995, s. 493. 
10 Ferit DEVELİOĞLU, Osmanlıca-Türkçe Sözlük,  Aydın Kitabevi Yayınları, Ankara 1994, s. 735. 
11 Süleyman ULUDAĞ, a.g.e, s. 388. 
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VI- NEFHATÜ’L-EZHÂR’DA A ŞK VE A ŞKIN ETK İLERİ 
Atâyî, hamseyi oluşturan diğer mesnevilerde yer yer aşk hakkındaki 

düşüncelerini dile getirmiş, çeşitli aşk hikâyeleri anlatmıştır. Nefhatü’l-Ezhâr’da, 
aşk konusunun geniş bir biçimde ele alındığı bölüm, “fevâyih-i bûsitân-ı ışk u 
muhabbetten bir şemme beyanındadır.”diye başlayan ikinci nefhadır. Atâyî, 
sevgiliye ait kâkül, zülf, ebru, dîde ve yüz gibi kimi güzellik unsurlarını sıralar ve 
bunların âşığın gönlündeki etkilerinden söz eder: 

Kûşe-i ebrûları sayyâd-ı cân 
İtdi meger riştede şüstin nihân 
Cezbe-i hüsn ana resen-tâbdır 
Bahr-ı hande iki kullâbdır 
Dide vü ebrû-yı cefâ cûy-ı nâz 
Keffe vü şâhin-terâz idi nâz 
Cebhe-i pür-nûrı salar fer ü tâb 
Çîni olur şa’şa’a-i âfitâb (970-973) 

Sevgilinin hayali ve sevgiliye kavuşma arzusu âşıkta sabır bırakmaz. Bu öyle 
bir arzudur ki, sonunda sevgiliye de geçer ve iki gönül bir olur: 

Fikr-i leb-i la’li leb-â-leb kadeh 
Zikr-i dem-i u vasl-ı ferah-be-ferah (974) 
Sadme-i ġam taġları hâmûn ider 
Kûh-keni derd ile Mecnûn ider 
Gelse velî kalbe hevâ-yı visâl 
Mevce gelir lücce-i deryâ-miŝâl 
Mevci olur tûr-ı tecellâ gibi 
Zevrak-ı sabrı atar elma gibi 
Tiġ-i ġam-ı ışk tokınsa yine 
Seng ise de dil olur âteş-zene 
Kim şererinden yana kevn u mekân 
Âkil isen degme tokınma hemân 
Âşıka bu derd ide çünkim eser 
Yâre de elbette sirâyet ider 
Diller ol âteşle müşevveş gibi 
Evden eve ulaşır âteş gibi 
Rişte ile niteki bir deste gül 
Âkıbeti bir olur iki gönül  (977-984) 

Daha sonra şair, aşkla ilgili görüşlerine yer verir. Aşk, doğru ile yalanı ayırır, 
gönlü temizler. Kainatın ve kainattaki bütün varlıkların yaratılışında aşkın büyük 
rolü vardır. Aşk, insan vücudunun büyüsüdür. Varlıklar, aşk sayesinde görülür: 

Oldı ya mihr-i seher-i imtihân 
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Sâdık ile kâzibi bir itdi ayân 
Işk gibi kanı mey-i pür-ferah 
Haşre degin sana yeter kadeh 
Işk ile dil-i câm-ı safâya döner 
Şâhid-i maksûd olur cilve-ger 
Işkdır iksîr-i gedâ-yı vücûd 
Işkdır âyine-güşâ-yı şühûd 
Işkdır ol husrev-i kişver-sitân 
Işka esir oldı kühhân-ı mihân 
Kulzüm-i ışk olmasa ger ser-i bevc 
Kande zuhûr eyledi bunca mevc 
Şahid-i ışk eyledi âheng-i tınaz 
Getti ruhundan tutuk küntü kenz  
Mihr-i muhabbet ki zuhûr eyledi 
Yeri gögi ġarka-i nûr eyledi 
Mürde iken âleme virdi hayât 
Açdı şükûfe gibi göz kâinât 
Şebnem-i ışk olsa eger katre-bâr 
Ġarka olur ġarka-i ulvî şi’âr 
Mâdde-i lücce-i bahrâdır ol 
İllet-i ġâibe-i dünyâdır ol 
Oldı hevâ ile zuhûra karîn 
Ġonca-i dilden o gül-i âteşîn 
Ġâze-tırâz oldı ruh-ı âleme  
Unsur-ı nârı gibidir âdeme (988-1000) 

Aşk, Yusuf’un mekânını kuyu etmiş, Kays’ı, Hüsrev’i ve Ferhad’ı perişan 
hallere düşürmüştür. Aşk, öyle bir güçtür ki, bir köleyi bir padişaha rakip eder: 

Yûsufın ol itdi makarrını çâh 
Çâhı hem ol eyledi şehrâh-ı câh 
Kays-veş ol hânegâhın bî-şümâr 
Nice soyunmuş gezer idi abdâl-vâr 
Hüsrev ü Ferhâdı idüp bî-şekîb 
Şâha ider gâhî gedâ-yı rakîb (1001-1003) 

 Aşk, eziyeti, cefası, kederi bile safa olan, yakıcı, tatlı bir beladır: 

Işkın olur mihneti ayn-ı safâ 
Işkın olur yokluġı mahz-ı bekâ 
Tatlı belâdır kanı ol sûz u tâb 
Hayli harâretlidir ol şehr-i nâb  (1004-1005) 
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Sözü edilen aşk, mecazi bir aşk olarak görünse de feyzini hakikatten alır. 
Zerre gibi görünürken güneş; şıra iken şarap olur: 

Işk-ı mecâzî diyu sanma hevâ 
Feyżi hakîkatden alur dâimâ 
Zerre iken âhir olup âfitâb 
Şıra iken durarak olur şarâb  (1006-1007) 

Aşk, büyüleyici ve öldürücü özelliklere sahiptir. Bir bade gibi her kişinin 
sırrını ortaya çıkarır. Suç, badenin değil, badeden etkilenerek sarhoş olup kendini 
kaybeden kişinindir: 

Nâfi’ olur gâh olur efsûn gibi 
Kâtil olur gâh gül-efsûn gibi 
Bâde gibi ışk-ı bülend-i iştihâr 
Her kişinin sırrın ider âşikâr 
Suç yine bedmest olan üftâdenin 
Var mı günâhı arada bâdenin (1008-1010) 

  Aşkın bütün büyüsüne, ıztırabına ve insanı kendinden geçirip 
öldürücülüğüne karşın Atâyî, yine de âşık olmayı tavsiye eder ve bir aşk hikâyesi 
anlatır: 

Zehr ile tiryâkı odur cem’ iden 
Var ise şübhen oku bu nüshadan  (1011-1012) 

Hikâyede anlatıldığına göre geçmiş zamanlarda Müslüman bir genç, Hristiyan 
bir kıza âşık olur: 

Devr-i kadîm içre meger bir cevân 
Bir zene dil-beste olur nâgehân 
Kendüsi bir müslim-i pâk-i’tikâd 
Sevdügi bir duhter-i kâfir-nejâd  (1012-1013) 

Hikâyenin başlangıç bölümünde sevgilinin güzelliğinden söz eder. Hristiyan 
kızın yanakları Mısr-ı melahata (Hz. Yusuf), kaşları misk köprüsüne benzer. 
Dudakları kıpkırmızı bir kadeh, gözleri öldürücü bir cadı gibidir: 

Mısr-ı melâhat ruh-ı dil-cûları 
Kantaratü’l-misk idi ebrûları (1014) 
Lebleri pür işve kadeh-kâr idi  
Gözleri câdû-yı ciger-hâr idi  (1017) 

Atâyî, bu iki gençten yola çıkarak aşkın insan üzerindeki etkilerini dile getirir: 

Gâret idüp nakd-i dil-i cânını 
Hey nice dil dînini îmânını 
Müddet-i hicrân ile sûz u güdâz 
Savm-ı nasârâ gibi olur dırâz 
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Tâb-ı teb-i ışk olup kâr-ger 
Eyledi ma’şûkda âhir eser 
Ġaflet ile uyur iken uyanup  
Şem’ gibi biri birinden yanup 
Sûziş ile göz yaşın akıtdılar 

                    Aklı fitîle gibi daġıtdılar                     
Âkıbet oldı ol iki dil-hırâş 
Sâye-veş üftâde-i sâhib-firâş 
Virmege can tuhfesini mâ-hazar 
İkisi de oldı o dem muhtazar  (1018-1024) 

Şapur adında bir kişi, Hristiyan kızın aşkıyla perişan olmuş Müslüman gence 
gelerek, sevgilisinin aşkın verdiği ıztıraplardan dolayı ölmek üzere olduğunu 
söyler:  

Ya’ni ki Şâpûr-ı peyâm-ı belâ 
Rehber-i gümreh-şüde-i ibtilâ 
Hâlet-i ışkı ile melâlin görüp 
Arz-ı selâm eyledi hâlin sorup 
Didi ki dildârının ey mübtelâ 
Hâlini Allah bilür hâliyâ 
Derd-i firâkınla olup nâ-tüvân 
Anın işi kaldı Hudâya hemân 
İtmede peymâne pür olup şitâb 
Bir nefesi kaldı miŝâl-i habâb 
Dîdesi pür-âb u dilinde hevâ 
Gönli hayâline velî dâimâ 
Fikret-i la’linle tahayyül-künân 
Hasret ile geldi dehânına cân (1027-1033) 

Sevgilisinin ölmek üzere olduğunu duyan Müslüman genç, bu dünyada ona 
kavuşma ümidini yitirmiştir. Sevgilisiyle farklı dinlerden oldukları için, ahirette 
de kavuşmaları mümkün görünmemektedir. Sevgilisine ahirette kavuşma 
düşüncesiyle Hristiyan olur ve Hristiyan olarak ölür. Şair, böylece aşkın insanı 
dinden dahi çıkarabileceğini okuyucuya sezdirir: 

Gûş idicek bu haber-i mevhişi 
Eyledi bin girye ile nâlişi 
Didi ki vâhayf sipihr-i denî 
İtmedi dil-dâruma vâsıl beni 
Korkum odur vuslatı rûz-ı cezâ 
Olmaya mahşerde de rûzî bana 
Ya’ni çeküp anda dahi firkati 
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Men’ ide dîn ayrılıġı vuslatı 
Kalbine bu daġdaġa idüp hulûl 
Millet-i nasrâniye itdi duhûl 
Hayf u sad efsûs irüp vakt-i hâl 
Eyledi ol hâlet ile irtihâl  (1034-1039) 

Yaptıklarından pişman olan Şapur, kızın yanına gider ve onun ölümünü ve 
ölmeden önceki vasiyetlerini anlatır. Fakat Hrıstiyan olduğunu söylemez: 

Seyr idicek anı o şahs-ı leîm 
Bîm-i azâb eyledi kalbin dû nîm 
Eyledügi kâra peşîmân olup 
Tevbe velâhavle ile giryân olup 
Vardı o cânâneye virdi selâm 
Eyledi icmâl ile arz-ı peyâm  
Didi ki meftûnun olan nâtüvân 
Işkın ile eyledi cânın revân 
Eyledi nakdîne-i ömrün fedâ 
Sana ömürler vire bâri Hudâ 
Lîk budur sana vasiyetleri 
Cân u dili gibi emânetleri 
La’l-i şeker-handeyle yâd idesin 
Gâhî anup rûhını şâd idesin 
Didi ki ol çeşmi harâmî ġazâl 
Nân u nemek hakkını itsin helâl 
Râh-ı cefâ vü siteme gitmesün 
Yoluna cân vireni unutmasun  
Eyler iken nâmunı vird-i zebân 
Eyledi bir âh ile cânın revân  (1040-1049) 

Sevgilisinin Müslüman olarak öldüğünü zanneden Hristiyan kız, ona ahirette 
kavuşma ümidiyle Müslüman olur.   

Vâsıl olınca şerer-âsâ haber 
Cânına itdi bu harâret eser 
Ateş-i ışk eyledi tâbın ayân 
Nârını nûr itdi o demde hemân 
Didi çün ayrıksı olup hâl-i zâr 
Olmadı meşhûd bana vasl-ı yâr 
Bâri girüp dinine dil-dârumun 
Gitdigi yola gideyin yârumun 
Ol sebeb ile umarın kim hemân 
Cânıma hem-sohbet ola yâr-i cân 



 - 38 - 

Âhir olup savm-ı visâl-i firâk 
Belki müyesser ola ıyd-ı talâk 
Budur ümîdim ki rûz-ı cezâ 
Vuslat-ı câvid ile bezm-i bekâ 
Âkıbet ol nev-sefer-i râh-ı cân 
Eyledi îmân ile cânın revân (1050-1057) 
Bu ne acib hikmet olur ya İlâh 
Güm-reh ola biri bula biri râh  (1059) 

Şair, sonuçta, mecazi aşkın insanı cehenneme (nâr) götürebileceğini söyler.   

Işk ile her biri yana zâr zâr 
Birisine nûr ola birisine nâr  (1060) 

Bunun sebebini de mecazi aşkın, âşık için bir bela olduğunu söylediği şu 
beyitte açıklar:  

Hûbların ışkı da serîr-i belâ 
Oldı ġam-ı ışkı bile bir belâ  (606) 
 

VII- SAVA Ş TASVİRLERİ12 
Nefhatü’l-Ezhâr’da, III. Mehmed’in Macaristan seferi, Eğri Kalesi’nin alınışı 

ve Haçova Savaşı, orijinal benzetme ve ifadelerle oldukça canlı tablolar halinde 
anlatılmıştır. Atâyî, önce 3. Mehmed’in Macaristan (Engürüs) üzerine 
düzenlediği sefere değinir. Borulardan çıkan sesler gökyüzüne ulaşmaktadır. 
Mızraklar, yemyeşil bir denize benzeyen ovada gümüş renkli balık gibi 
görünmektedir: 

Kıldı ġazâ kasdına cem’-i nüfûs 
Eyledi azm-i sefer-i Engürüs 
Çarha çıkup ġulġule-i kerre-nây 
Tâs-ı felek oldı mu’allak derây 
Rumhı irüp künbed-i nîlüfere 
Mâhî-i sîm oldı yem-i ahzara  (359-361) 

Osmanlı askerleri ellerindeki bayraklarla büyük bir çoşku içinde altı bölük 
halinde yürümektedirler: 

Çarha irüp bayrak-ı cünbüş-künân 
Eyledi çok nesri felekden remân 

                                                 
12 Prof. Dr. Tunca Kortantamer, (Nev’î-zâde Atâyî ve Hamsesi adlı eserinde) Atâyî’nin hamsesini 
oluşturan mesnevilerin tamamında yer alan ve dönemin savaşlarını yansıtan bölümleri tarihî 
gerçeklikleriyle birlikte incelemiştir. Bu konudaki değerlendirmelerimizde şu kaynaktan da istifade 
edilmiştir: Tunca KORTANTAMER, Nev’î-zâde Atâyî ve Hamsesi, Ege Üniversitesi Yayınları, 
İzmir 1997. 
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Urdı alem sille meh-i envâra 
Sanma kelef eyledi kara yere 
Cûşiş-i askerle zemîn bî-sükûn 
Semm-i sütûrıyla felek kîr-gûn 
Saf saf olup altı bölük bir yere 
Kûy-ı zemîn döndi hemân şeş-pere  (362-365) 

Ovaya çadırlar kurulur. Bu çadırlar, taşkın bir denizin dalga ve köpüklerine 
benzerler: 

Çerge ile çâdır- âlî kıbâb 
Ol yem-i zehhârda mevc ü habâb (366) 

Padişah, gölgesi bile aydınlık içerisinde olan altın işlemeli bir çadır kurdurur: 

Çetr-i sefîdi seher-i nev-mîd  
Oldı tınâbı ana hayt-ı sefîd 
Kurdı ol orduda şeh-i kâm-yâb 
Hayme-i zer-beft-i mülemmâ-tınâb 
Târ-ı şu’â’ idi meger pûd ana 
Olmuş idi sâyesi de rûşenâ (367-369) 

Bir müddet sonra savaş meclisi toplanır. Denizin, çöplükleri temizleyip yok 
etmesi gibi düşman askerlerini temizleyip yok etmeye karar veririlir. Eğri Kalesi 
kuşatılır ve kale, büyük mücadelelerden sonra alınır: 

Hasmun idüp kahr ile kaddin kemân 
Egriye toġruldı o şâh-ı cihân 
Eyledi ol hısn-ı hasîni hisâr 
Dâ’ireler çekdi ana hâle-vâr 
İndi sunuldukça girîbânına  
Her bedenün yakası dâmânına 
Tûb-ı ayân eyledi rûz-ı kıyâm 
Zelzele-nâk itdi cihânı tamâm  
Her bedeninden görünüp feth-i bâb 
Cünd-i zafer oldı o dem feth-yâb 
Nîze-i asker ki hurûşân idi 
Yemde şa’ab gibi nümâyân idi 
Bu şa’ab ammâ ki taharrük-nümâ 
Virdi pençe zevrak-ı cism-i fenâ 
Şâhı görüp kal’aya girdi adû 
Başladılar cenge hemân sû-be-sû   
Câyın idüp rahne-ger-i seng-lâh 
Başına teng oldı cihân-ı ferâh 
Handeki pür-rümh idüp ehl-i sitîz 
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Döndü çeh-i Rüsteme pür-senc-i tîz 
Handek-i jerf oldı yem-i hûn-nâb 
Ana yetişmezdi cibâl-i şihâb 
Cisri olup şekl-i hat-ı istivâ 
Encüm idi asker-i zerrîn-kabâ 
Ura ura darb-zen-i âheni 
Döge döge aldılar âhir anı (372-384)  

Eğri Kalesi’nin alınmasının ardından Osmanlı ordusu, yedi tane kralın din 
birliğiyle oluşturdukları ittifaka karşı yönelir:   

Sonra idüp cânib-i tâbûra azm 
Şâh-ı cihân eyledi âheng-i rezm 
Olmuş o tâbûr-ı perîşân meâl 
Mecma’-ı mecmû’-ı gürûh-ı dalâl 
İtmiş idi ser-be-ser ehl-i nifâk 
Ġâyret-i diniyye ile ittifâk 
Varamayan itmiş idi yârlık 
Mâl u ricâl ile meded-kârlık 
Heft kıral ile gelüp bânları 
Gelmiş idi her tarafun askeri (385-389)  

İki ordu karşılaşınca çok çetin bir savaş olur. Ortalık toz dumadır. Toplar, 
tüfekler, kılıçlar, gürzler havada uçuşur. Bir çok askerin kelleleri elma gibi 
yerlere yuvarlanır. Savaşın başında düşman ordusu, Osmalı ordusuna karşı 
üstünlük sağlar: 

Heft kıralıyla o kavm-i ġabî 
Yürüdüler heft ser-ejder gibi 
Cûşa gelüp ol yedi deryâ-yı nâr 
Toz degül eflâke erişdi buhâr 
Kimse bu cem’iyyeti dîvâdda 
Görmedi dîvân-ı Süleymânda  
Saflar ile arsa-i kîn-i şekl-i muşt 
Nîze ile kûy-ı zemîn-i hâr-puşt 
Pençeleşüp her yana merdân-ı kâr 
Girdi biribirine saf pençe-vâr 
Eyledi âheng-i veġâ merd olan 
Perde kılup çâdur-ı nâmerd olan 
Biri biriyle atışup her merd-i cenk 
Başladı hengâmeye tûb u tüfenk 
Gürz pey-â-pey tokunup miġfere 
Döndü veġâ arsa-i âhengere 
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Asker olup lücce gibi pür-hurûş 
Mevc-i kef-endâz idi destâr-pûş 
Tîġ gelüp mevce-i deryâ gibi 
Oynadı çok kelleler elma gibi 
Cânib-i İslâmda oldı hemân 
Âyine-mânend-i şikestî ayân (393-403) 

Bu sırada, düşman askerleri, Osmanlı çadırlarına girmeye fırsat bulurlar: 

Ferce bulup düşmen-i fırsat-taleb 
Hayme-gehin yollarına girdi heb  (404) 

Savaşın ilerleyen bölümlerinde Osmanlı ordusu büyük bir direnç gösterir. 
Karşı atağa geçerek düşman ordusu bozguna uğratılır: 

Kahr-ı İlâhî idüp ol dem zuhûr 
Ġayret-i Hak eyledi âheng-i zûr   
Dest-i ricâl ile yiyüp silleler 
Kaçmaġa döndürdi yüzin ehl-i şer (405-406) 
Geldi kırâl anda hatâ eyledi 
Âkıbet izhâr-ı zekâ eyledi 
Asker ile gördi ki bulmaz halâs 
Ger ola bin cân biri olmaz halâs 
Gitdi kırâl anda döküp âb-ı rû 
Hâl u menâl oldı nâsib-i adû 
Geçdi kılıçdan ser-erbâb-ı şer 
Hat-ı ruh-ı yâr gibi ser-be-ser 
Tiġ çeküp Rûmili serverleri  
Hep seferî itdi tırâş anları  
Semm-i sütûr itdi kimi çâr-darb 
Soydı tırâş etdi kimin ehl-i harb  (408-413) 

Nefhatü’l-Ezhâr’da karşılaştığımız diğer savaş tasvirleri, yedinci nefhayı 
izleyen destanda anlatılan hikâyededir. Bu hikâye, Baba beldesine yapılan Kazak 
baskınından söz eder. Şair, burada, sık sık Osmanlı topraklarına saldıran Kazak 
askerlerini vebalı insanlara benzetir: 

Belde-i Babada bu abd-i hakîr 
Kadı iken oldı bu emr-i hatîr 
Fasl-ı bahâr irmiş idi gülşene 
Kâf ile gayn idi hesâb-ı sene 
Geldi Kazak basdı o şehri tamâm 
Oldı peyâm-âver-i rûz-ı kıyâm 
Asker-i tâ’ûn gibi ol kavm-i şûm 
Her yıl ider ġâret-i etrâf-ı Rûm  (1565-1568) 
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Kazak askerleri, önlerine gelen yerleri yağmalarlar. Ortalığı büyük bir duman 
kaplar. Kötülük bir sel gibi yollardan akmaya başlar: 

Şehre hemân bir sahrâ itdi hücûm 
Kendi şeyâtîn ü tüfengi rücûm 
Subh-ı nahîtin idi vakt-i zulâm 
Dûd ile olmuşdı hevâ kabr-fâm 
Oldı o dem her taraf  âteş-fiken 
Girdi şerer gibi der ü bâmdan  

        Bulduġını kaldurup itdi zarar 
Akdı hemân yol yol o seylâb-ı şer (1580-1583) 

Kazak askerlerinden kimileri, Sarı Saltuk Baba diye bilinen pîrin tekkesine 
girerler ve tekkede bulunan çerağ, yatak vb. eşyaları alırlar: 

       Olmuş idi ol yere nüzhet-fezâ 
Tekye-i pâk-i Sarı Saltuk Baba 
Tekye velî reşk-i sipihr-i esîr 
Oldı çerâġ-ı zeri mihr-i münîr 
Mâh-ı felek yakmaġa anda çerâġ 
Yüreġi yaġın eridüp oldı dâġ 
Ġâretine tekyenün itdi şitâb 
Bir kiminin askeri olan kilâb 
Pûşiş-i sebzin alup ol kavm-i şûm 
Sebze-i küh-sâra tokundı semûm 
Aldı çerâġın bir iki der-be-der 
Nergis-i gülzârı telef kıldı hâr 
Kimi bisâtın dürüp aldı hemân 
Dürdi veli defter-i ömrin zamân 
Aldı evâniyi nice nâ-sipâs 
Çarh-ı felek başına geydürdi tâs 
Mest gelüp ġâret idüp gitdiler  
Bilmediler kendülere netdiler  (1584-1592) 

Büyük zararlara uğrayan Baba beldesinin halkı, Kazak askerlerine karşı 
savunmaya geçerler. Belde halkının direnci karşısında savaşı göze alamayan 
Kazak askerleri, her tarafı yakıp yıkarak gemilerine doğru kaçışırlar: 

       Sonra ihâta idicek müminîn  
Oldı adû zehrini fass-ı nigîn 
Gördü ki ceng eylemeġe çâre yok 
Hâriş-i hârâ idene pâre yok 
Başın idüp şehrden oldı revân 
Âteş urup tütdi misâl-i duhân   
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Şaykaya cân atdı adû şîr-veş 
Saldı yeme bir süri hınzîr-veş  (1593-1596) 

O gün hava çok güzeldir. Diğer gemiler, kıyıdan iyice uzaklaşırken, tekkeyi 
soyan kişilerin bulunduğu geminin çevresini kara bir bulut tabakası kaplar: 

       Ol gün olup rûy-ı hevâ rûşenâ 
Felege yem itdi ruşen âşinâ 
Şayka olup mevc ile germ-ihtilât 
Bahr ana göstermişdi inbisât 
Tekye metâ’ı ile ġâret-girân 
Cümlesi bir fülk ile oldı revân 
Geldi hemân yoluna çün dûd-ı âh 
İtdi ihâta anı ebr-i siyâh (1597-1598) 

Geminin çevresinde büyük bir duman tabakası gören Kazak askerleri ne 
yapacaklarını düşünürken, gemi bir girdaba yakalanır ve kıyıya vurur. Kıyıda, 
Kazak askerlerini ellerinden kaçırmanın üzüntüsünü yaşayan belde halkı 
gemidekileri yakalayarak bağlarlar: 

       Nâzil olup nite ki ebr-i azâb 
Baġladı tâ ki yolunı ol sehâb 
Bilmediler hiç nice gitdüklerin 
Kendülere bildiler itdüklerin 
Anları girdâba salup rüzgâr 
Döndi yürüdi har-ı tâhûne-vâr 
Cümle refîkânı olup bâd-ı seyr 
Görmedi ol ebr-i siyeh-fâmı ġayr 
Hâsılı ol şayka urup sâhile 
Râst gelür asker-i deryâ-dile 
Yine velâyetle ġuzât-ı dilîr 
Çıkmış idi sayd u şikâra çû şîr 

                    Cümlesini ahz u esîr itdiler 
                    Baġladılar hâr u hakîr itdiler  (1601-1607) 

Belde halkı, yakaladıkları Kazak esirlerinin sırtlarına, çaldıkları eşyaları 
yüklerler ve tekkeye götürürler: 

       Cürm-i cezâsına o kavm-i şerâr 
Haftasına varmadın oldı dûçâr 
Bende çeküp pây-ı azîmetlerin 
Yükledüp anlara ġanîmetlerin 
Ehl-i ġazâ geldi bu âyin ile 
Tekyeye ol düşmen-i dîrîn ile (1609-1611) 
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Şair, hikâyenin sonunda, diğer Kazaklar kaçarken, tekkeyi soyan Kazakların 
kaçamamalarını Sarı Saltuk Baba’nın manevi gücüne bağlar: 

Haşyet ile her birisi nîm-cân 
Tekyeye kurbân eyledi gûyâ hemân 
Çarha çıkup ġulġule-i âhirîn 
Eyledi gülbang-ı senâ pür-tanîn 
Zâl-ı Zer-âsâ Sarı Saltuk Baba  
Kuvvetin izhâr idüp itdi gazâ  (1612-1614) 

   

 

VIII- MEYHANE VE MEYHANEYE A İT UNSURLAR 
Nev’î-zâde Atâyî, bütünüyle meyhane ve meyhaneye ait saki, mey, câm, hum 

vb. unsurlardan söz eden Sâkînâme/Âlemnüma adlı mesnevisinin dışında diğer 
mesnevilerinde ve çalışmamızın konusunu oluşturan Nefhatü’l-Ezhâr adlı 
mesnevisinde de zaman zaman bu unsurlara yer vermiştir. 

Nefhatü’l-Ezhâr’da meyhane ve meyhaneye ait unsurlara, öncelikle asıl metne 
geçmeden önce “Sâkînâme” başlığı altında bir bölümde yer verilir. Şair, bölümün 
başında sâkîyi över ve ondan gül renkli şarap dolu kadehi ister: 

Şevke gel ey cür’a-keş-i câm-ı kuds 
Sâkî-i bezm-i tarab-efzâ-yı üns 
Kand-i lebün katre-i âb-ı hayât 
Cür’ayı itsen n`ola katr-ı nebât 
İtdi lebün ana meġer feyż-i cân 
Söylemeġe başladı şîşe hemân 
Câm-ı arakla mey-i gül-gûn gerek  
Subh-ı safâdır tarab-efzûn gerek  (646-649) 

Şarap, yakıcı, güzel bir kadın gibidir. İnsanın aklını başından alır: 

Oldı arak bir yakıcı dil-rübâ 
Aklını aldursa görenler revâ  (651) 

 Nar gibi kıpkırmızı olan şarap ruha ferahlık verir; şarap kadehi de cana can 
katar: 

               Rûh-ı revân bâde-i rummânîdir 
Câm-ı arak cânumuzun cânıdır (652)   

Şarabın verdiği neşe, siyah buluta benzeyen gam ile tıpkı bir kaplan gibi 
savaşır: 

              Ġam ile ider neşvesi merdâne cenk 
Ebr-i siyâh ile miŝâl-i pelenk  (660) 
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Yine başka bir beyitte de şarabın verdiği neşe, Şehnâme kahramanlarından 
Gîv’in nehri kolayca geçmesi gibi, insanın gam ülkesini geçmesini sağladığı 
belirtilir: 

Mülk-i ġama her biri Gîv-i belâ 
Sandali-i sadra geçer ser-revâ  (697) 

Sözü edilen şarap, şarap küpünün içinde olgunlaşmış bir şaraptır. Küpün 
içindeki görüntüsü, karanlıkta dönen (parlayan) bir güneşe benzer: 

       Bulsa hum içre ne aceb reng ü nâb 
Sengde perverdedir ol la’l-i nâb 
Tâb virür humda olup cây-gîr 
Sâyede devr eyler o mihr-i münîr (665-666)  

İçinde saf şarap bulunan şarap küpü de, güneşin menzili ve çoban yıldızı 
gibidir: 

             Hum mı yâhûd menzil-i hûrşid mi 
                   Ya felek-i kevkeb-i nâhîd mi  (668) 

Atâyî, şarap küpündeki şarabın, şişelerden önce kadehlere doldurulmasını şu 
ifadelerle anlatır: 

               Câm dolar şîşeler eyler sadâ 
Su küçüġün söz büyüġündür velâ  (671) 

Kadeh, içine şarap döküldüğünde işret meclisinin micmeri13 ve hidayet 
yolunun meşalesi olur: 

              Câm mı ya micmer-i işret midir 

Meş’ale-i râh-ı hidâyet midir  (675)  

Şair, bölümün sonunda, dinar ve dirhem istemediğini; tek arzusunun şarap 
olduğunu söyleyerek sâkîden şarap ister. Şaire göre, feleğin kimseye hürmeti 
yoktur. Fırsat elde iken fırsatı değerlendirmeli ve erguvan renkli şaraptan 
içmelidir: 

Vir bize sâkî hele bir iki câm 
İdek el ile be-şürbü’l-müdâm 
Câm-ı arak ile mey sun dem-be-dem 
Bana ne dînâr gerek ne direm   
Ayaġa pür eyle mey-i erġavân 
Pâye murâd eyleyene sun hemân 
Tâb virilmezse eger bâdeden 
Ömr-i sebû denlü turur mı beden 

                                                 
13 Micmer: içinde tütsü yapılan kap. 
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Kimseye yokdur felegin hurmeti 
Biz dahi fevt itmeyelüm fırsatı  (700-704) 

Atâyî’nin meyhaneye ait unsurlarla ilgili düşünce ve benzetmeleri metin 
bölümünde de devam eder. Yirminci nefha bütünüyle bu konuya ayrılmıştır. 
Sâkînâme bölümünde sâkîden erguvan renkli şarap isteyen şair, yirminci nefha ve 
onu izleyen hikâyede, içkinin kötülüklerine değinir. O halde şairin sâkinâme 
bölümünde dile getirdiği şarap, şarâb-ı nâb yani saf şarap / ilahî aşk şarabıdır. 
Şâir, yirminci nefhada, şarabın insan üzerindeki olumsuz etkilerinden bir 
mutasavvıf edasıyla söz eder. Kendini içkiye kaptıranları ilginç benzetmelerle 
anlatır. Onları şarap küpünün içinde anahtarını kaybedenlere benzetir. Şarap, Hak 
yolundan uzaklaşmaya neden olur. İçki yüzünden insan kendi malıyla kendi 
canına düşman kesilir: 

Ey mey-i ġafletle olan tîre-hûş 
Sâġar-ı hâlî gibi efsürde-hûş 
Niteki âvâre vü câm-ı safâ 
Gönli gözi meyde olan dâimâ 
Eyleme nakdîne-i idrâki güm 
Kuflın idüp güm-şüde-i ceyb-i hum 
Virme mey-i âl ile kendüne reng 
Olma reh-i hakda sakın süst ü leng 
Hiç düşe mi akl ile iz’ânına 
Malın ile hasm olasın cânına 
Paslanasın rûz u şeb içüp şarâb 
İde silâhını salâhun harâb 
Sâġar-ı zerrin-i Cem-i kâmkâr 
Kaşıġını aġzının ey nâ-bekâr (3006-3012) 

Şarap içerek kendinden geçmiş bir biçimde Allah’a yalvarmak doğru değildir. 
Çünkü şarap, insanın aklını başından alır; ayaklarında derman bırakmaz: 

Âyine-i câma gider raġbeti 
Umma bu sûret ile sakın cenneti 
Var mı amel bâb-ı Hakka varacak 
Yüz gerekir hazrete yalvaracak 
Aklın uġurlar kişinin câm-ı mey 

                    Âdemi ayakdan alur dâm-ı mey  (3013-3015) 

Atâyî şarap şişesinin parlak görüntüsüne aldanmamak gerektiğini, çünkü onun 
gerçekte şarap şişesi değil, şeytanın kabı olduğunu söyler: 

              Dime sakın şîşe-i rahşândır ol 
Şaşıla kârûre-i şeytândır ol (3018) 
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IX- NEFHATÜ’L-EZHÂR’IN D İLİ VE ÜSLUBU 
Nefhatü’l-Ezhâr’da, genel olarak, 17. yüzyılın Divan şiirinde karşılaşılan bir 

dil ve üslub kullanılmasına rağmen Atâyî, kimi yönlerden döneminin özelliklerini 
aşmıştır.  

Nefhatü’l-Ezhâr’ın dili ve üslubu, aruzun müfteilün müfteilün feilün gibi kısa 
vezniyle yazılmış olmasına rağmen, Atâyî’nin geniş ve zengin hayal gücü ve bu 
hayal gücünü sözcüklere dökme yeteneği sayesinde canlı, ahenkli ve orijinal bir 
hal almıştır.  

Nefhatü’l-Ezhâr’da, kimi zaman Arapça ve Farsça kelime ve tamlamalar 
yoğun olarak kullanılır. Bu yoğunluk özellikle tevhid, münacat, na’t gibi dini 
içerikli konularda görülür.  

O dönemin mesnevilerinde önemli bir unsur olan tasvirler, Nefhatü’l-Ezhâr’da 
da vardır. Arapça ve Farsça kelimelerin kullanımı, tasvir bölümlerinde daha da 
artmaktadır.  

Özellikle hikâyelerin anlatımı sırasında mesnevinin dili sadeleşir ve Türkçe 
kelimeler daha fazla kullanılmaya başlar. Sık sık konuşma diline ait ifadeler, 
atasözleri ve deyimlere başvurulması esere daha yerli ve milli bir ruh kazandırır. 
Atâyî, Türkçe zevki sayesinde senderemek, ayrıksı, gösgötüri, depreşdürmek, 
taşra, turma, onandırmak, andırmak, zağar ve zıbık gibi çeşitli yöre ağızlarında 
bugün bile kullanılan sözcüklere yer verir. Şair, mesnevinin kimi bölümlerinde 
halk dilinde karşılaşılan kaba ve müstehcen sayılabilecek sözcükleri de 
kullanmaktan çekinmez.  

Nefhtü’l-Ezhâr’da kullanılan iyelik ekleri, günümüz Türkiye Türkçesi’yle yer 
yer benzer nitelikte olsa da kimi zaman da dönemin özelliklerini korumaktadır. 1. 
tekil kişi iyelik eki –üm, -um,  (sözüm, sûzum, vb.); 2. tekil kişi iyelik ekleri –n, -
un, -ün (şübhen, gönlün, meftûnun vb.); 3. tekil kişi iyelik ekleri –ı, -i, -sı, -si 
(yapusı, hayrı, eksigi, ser-mâyesi vb.) biçimindedir. 

Yönelme durum ekleri (y)–e,  (y)-a (bahra, müftiye vb.); belirtme durum 
ekleri, -ı, -i, -n, -nı, -ni (sözümi, dilini, itdügin, fetvasını, yüzün...); bulunma 
durum ekleri –da, -de (garbda, ma’mûrede vb.); ayrılma durum ekleri –dan, -den, 
-dın (turmadın, perdeden, halkdan vb.) olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Geniş zaman ekleri olarak –r, -ır, -ir, -ur, ür (dir , başarır , virir , olur , düşünür 
vb.); gelecek zaman ekleri olarak –acak, -ecek (eyleyecek, sarılacak vb.); görülen 
geçmiş zaman ekleri olarak -dı, -di (sundı, çiğnedi vb.); öğrenilen geçmiş zaman 
ekleri olarak -müş,-muş, -mış, -miş( sürmüş, komuş, eylemiş, agarmış vb.) ekleri 
kullanılmaktadır. 

Çoğu zaman ek-eylem kullanılarak birleşik zamanlı eylemler oluşturulmuştur: 
(çıkmış idi, itmişdi, eyler idi vb.) 



 - 48 - 

 Nefhatü’l-Ezhâr’da yoğun olarak görülen gerundium ekleri –up, -üp, -
dükçe, -a, -e (görüp, varup, gitdükçe, ura ura, döge döge vb.) ekleridir. Partisip 
ekleri olarak ise genellikle -en, -alı, -düg, -acak ( gören, olan, olalı, görmedügin, 
yalvaracak vb.) gibi ekler kullanılmıştır.  

 

 

X- ATASÖZLER İ VE DEYİMLER 
16. yüzyıldan itibaren Türk edebiyatında kimi şairler işlenen konulardan 

sıkılmaya başlarlar. Nazmî, Mahremî ve Visâlî tarafından Türkî-i Basit cereyanı 
başlatılır. Bu cereyanın en önemli amacı yerli kaynaklara yönelmektir. Zamanla 
bir çok şair bu cereyana destek verir. Böylece halk inançlarına ait ifadeler, 
atasözleri ve deyimler, Divan şairleri tarafından daha çok kullanılmaya başlanır. 
Nev’î-zâde Atâyî de yerli kaynaklara yönelen bir şair olarak Nefhatü’l-Ezhâr’da 
atasözleri ve deyimlere sık sık yer vermiştir. Atasözlerini ve deyimleri 
kullanırken şairin çoğu kez, atasözleri ve deyimleri vezne uydurma düşüncesiyle 
sözcüklerin yerlerini değiştirdiği görülür. Bu bölümde Nefhatü’l-Ezhâr’da 
kullanılan atasözleri ve deyimlerden örnekler sunmak istiyoruz:   

1- Atasözleri: 
Âşıka Bağdat ırak değil: Büyük bir hevesle istenen bir şeyi elde etmek 

uğruna katlanılacak fedakarlıklar insana güç gelmez.14 

Kâhkeşân-ı Diclesine sal bırak 
Çünkü değil âşıka Bağdad ırak (259) 

Erkekli ğin onda dokuzu hiledir: Yapılan işlerde bazen hileli davranmak 
gerekebilir. Bu erkekliğin şanındandır. 

Hüsn-i hâyl-i himmet ile biledir 
Erlik on ise tokuzı hiledir (965) 

 Her sakallıyı baban mı sanırsın?: Dış görünüşü ile iyi sanılan kişilerin 
içyüzlerini öğrenmedikçe haklarında kesin yargıya varmak doğru değildir.15   

Didi hemân ana o rind-i zarîf 
Her köri müfti mi sanursun harîf (2122) 

Dikensiz gül olmaz: Her güzel şeyin hoşa gitmeyen yönü de bulunur. Güzel 
şeyi elde etmek isteyen ya da eden kimse bunun gerektirdiği rahatsız edici şeyleri 
de hoş görmelidir.”16 

                                                 
14  Ömer Asım AKSOY, Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü, İnkılap Kitabevi, 7.Baskı, İstanbul 1993, s. 
156. 
15 a.g.e., s. 312. 
16 a.g.e. s. 241. 
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 Bir gül-i ter var mı ki hâr olmaya 
Kanı o gencîne ki mâr olmaya (2936)  

Su küçüğün, söz büyüğün: Konuşmaya önce büyükler başlamalı, büyükler 
konuşurken küçükler dinlemeldir.17 Ayrıca ailede geçim kaygısı, çalışma, 
akzanma büyüğün görevidir. Eski geleneğimizde evin su gereksinimini çocuklar 
sağlardı. Çocuklar, mahallelerdeki çeşmelerden eve su taşırlardı.   

Cam tolar şişeler eyler sadâ 
Su küçüğün söz büyüğündür velâ (671)  

Edebi edebsizden öğren: Edebsiz insanın yaptıkları edepsiz işler olduğu için, 
akıllı insan onun yaptıklarından yola çıkarak edebi öğrenebilir.18 

İller içinde bu mesel söylenür 
Âkil edebsizden edeb öğrenür (3157)   

 İyilik gibi alemde sermaye olmaz / İyilik et denize at; balık bilmezse 
Hâlik bilir:  İyilik, karşılık beklemeden yapılmalıdır. İnsan, yaptığı iyiliklerin 
karşılığını hem bu dünyada hem ahirette alacaktır.19 

Kendi gider iylüğü bâkî kalur 
İki cihândan dahi maksûd olur (891) 

Zulüm ile dünya harap olur:20 İnsanlara zalimce davranmak, bize hiçbir şey 
kazandırmaz. Zulüm, bir felakettir. Bütün dünyayı yakıp yıkar.  

Zulm verir memlekete zelzele 
Küfr ile turur turamaz zulm ile (897)  

Zorla güzellik olmaz / Zorla büyü çözülmez: İnsanlara zorla bir şey 
yaptırılamaz. Çirkin olan bir insanı zorla güzel yapamayacağımız gibi, bir işte 
gönlü olmayan insanlara hiçbir şey yaptıramayız.21  

Rey gerek asker-i mansûr ile  
Hiç tılısm açıla mı zûr ile (936)    

Söz var iş bitirir; söz var, ba ş yitirir:  Öyle sözler vardır ki açılması zor nice 
kapıların açılmasına bile vesile olur. Akıllıca söylenmiş sözler, insanların 
gönüllerini kazanmada büyük bir etkiye sahiptir.22 

 Bir söz ile gâhî olur feth-i bâb 

                                                 
17 a.g.e., s. 434. 
18 a.g.e., s. 257. 
19 a.g.e., s. 336. 
20 Feridun Fazıl TÜLBENDÇİ, Atasözleri ve Deyimler, İnkılap ve Aka Kitabevleri, İstanbul ( 1977 ),  
s. 580. 
21 Ömer Asım AKSOY, a.g.e., s. 485. 
22 a.g.e., s. 433. 
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Kim ider âsâr-ı ketâib-kitâb (937)  

 Akıllı olan olur olmaz işe karışmaz: Akıllı olan insan, bir olayla 
karşılaştığında hemen hüküm vermez, her şeye karışmaz. Düşünüp taşınır; 
kendisi ve toplum için yararlı işler yapabilecekse olaya el atar.    

           Kim şererinden yana kevn ü mekân  
Âkil isen değme tokınma hemân  (981) 

Altının kıymetini sarraf bilir: Bir kişinin veya bir eşyanın kıymetini, ancak 
onunla ilgili konularda uzman olan kimseler bilir.23   

Cevhere sarrâfdır iden nazar  
Gayra sırıtma dişün ey pür-güher  (1071) 

Her yiğidin gönlünde bir arslan yatar: Her insanın gönlünde, ulaşmak 
istediği bir hedef vardır.24 

Her kişi kalbinde bir arslan yatur 
Kûşe-i vîrânede sultân yatur  (1655) 

Akılsız kafaya söz kâr etmez:25 Akıllı olan insana bir söz bile yeter. Ama 
akıllı olmayanlara istediğiniz kadar öğüt verin fayda etmez.  

Pend yeter vâr ise aklın hemân 
Nükte-i leb-i bahruna lu’bân (2078)  

  Her koyun kendi bacağından asılır: Herkes kendi yaptığından sorumludur. 
26 

Çün ayağından asılur her ganem 
Sen yüri tecrîd ile ol müftenem (2164) 

 Haddini bilmeyene bildirirler:  İnsanları hiçe sayarak kendisini yükseklerde 
görenlerin birisi hak ettiği şekilde cezasını verir.27 

Nice mu’ârız olasın sen bana 
Bildüririn haddüni bir gün sana  (2679) 

 Kıssadan hisse almak gerek:28 Anlatılan bir olaydan mutlaka herkes 
kendine düşen payı almalıdır. 

Kande ki bir meclis idi kıssa-hân 
Kıssadan ol hisse alurdı hemân  (2779) 

 
                                                 
23 Ömer Asım AKSOY, a.g.e., s. 143. 
24 a.g.e., s. 313. 
25 Feridun Fazıl TÜLBENDÇİ, a.g.e., s. 40. 
26 Ömer Asım AKSOY, a.g.e.,  s. 313. 
27 a.g.e., s. 299. 
28 Feridun Fazıl TÜLBENDÇİ, a.g.e., s. 364. 
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2- Deyimler: 
Uçmaya kanat açmak: Her an uçacakmış gibi bir görüntü içinde olmak. 

Geydi yeşil sûfını sûfî-sıfat 
Her birisi uçmağa açdı kanat (452) 

 Pervane gibi kendini parçalamak: İstediği bir şeyin olmaması karşısında 
duymuş olduğu üzüntüden üstünü başını parçalamak, yırtınmak. 

Râyet-i pür-nûrına divâne-veş 
Kendün uran per yaka pervâne-veş (461) 

 Adam gibi konuşmak: Fazilet sahibi ve olgun insanlara yakışır bir şekilde 
konuşmak. 

Ya’ni olup sohbetinin tâlibi 
Sandım anı söyleye âdem gibi (516)  

 Üf desen uçacak: Çok zayıf, halsiz ve bitkin bir görüntü içerisinde olan 
insanlar için kullanılır. 

Âteş-i gülden kül olup nâtüvân 
Tâkati yok üf disen uçar hemân (518)  

Can atmak: Bir şeye ulaşmayı çok istemek.29 

Buldı temûz ile harâret cihân 
Girmeğe deryâya sular atdı cân (522)  

Halini anlatmaya mecali olmamak: Çok yorgun ve bitkin bir halde 
bulunmak. 

Kalmadı hiç hâlümi şerha mecâl 
Tâbiş ile gelmiş idi başa hâl (530) 

Tatlı dil dökmek: İncitmeyen, gönül alıcı sözler söylemek. 

Gördüm anı dökdi bana tatlı dil 
Düşdüm o dem yanına mânend-i zıll (555) 

 Adam yerine koymak: Bir kimseye hak etmediği değeri vermek.30 

Biz koduk âdem yerine anı heb 
Söylemez âdem gibi ol bî-edeb(596)  

 Canları çıksın: 1- Ölmek. 2- Yaptığı zor bir işten dolayı yorgun ve bitkin bir 
halde olmak.31 

                                                 
29 a.g.e., s. 671. 
30 a.g.e., s. 530. 
31 a.g.e., s. 673. 
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Mersiyesin okumadum anların 
Cânları çıksun o nâdânların (736) 

 Ağzının suyu akmak: Bir şeye imrenmek, onu çok beğenmek.32 

Kim ki ide bu suhana i’tibâr 
Ağzı suyun akıda dîvâne-vâr  (836) 

Yola gelmek/getirmek: Kötü ve yanlış yolda olan birisinin durumunu 
düzeltmek.33 

Habl-i metin şîme-i peygamberi 
Çekdi getürdi yola sığmazları (870)  

Mat etmek: Karşısındakini yanıt veremez duruma getirmek.34 

Böyle olur resm-i şeh-i pür hüner 
Düşmeni mansûbe ile mât ider (964)  

 Aklı başından gitmek/Aklı fitil gibi da ğıtmak:  Korku veya sevinçten ne 
yapacağını bilememek.35 

Sûziş ile göz yaşın akıtdılar 

Aklı fitîle gibi dağıtdılar  (1022)    

Zırıltısı eksik olmamak: Sürekli insanları rahatsız edici sözler söylemek. 

Hikmete bir kimse  meşârik değül 
Gerçi zırıldısı da eksik değül  (1225) 

Ayağına bağ olmak: Bir iş yapmasına, özgürce davranmasına engel olmak.36 

Eylememiş biri güle ol pâk-zât 
Ana ayak bağı diyü iltifât (1687) 

 Dünyayı birbirine katmak: İnsanların ve dünyanın düzenini, huzurunu 
bozmak. 

Derdi hemân sîm ü sim ü zeheb 
Birbirine katmada dünyâyı heb (1739) 

  Sözüne gelmek: Bir kişinin söylediklerinin başlangıçta aksini düşünüp 
sonunda kabul etmek. 

Dinle ne dir şâ’ir-i şîrîn-i sühan 
Sözüne gelmezsen eger işte ben (1819)  

Şişede peri: Peri gibi şişenin içinde bulunmak.37 
                                                 
32 a.g.e., s. 545. 
33 a.g.e., s. 1123. 
34 a.g.e., s. 963. 
35 a.g.e., s. 552. 
36 a.g.e., s. 596. 
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Câmdan ol dahi olur idi ayân 
Şîşede perî idi gûyâ hemân (2203)  

 Bir yastığa baş koymak: Karı kocanın acı tatlı günlerde birbirlerine destek 
olmaları.38 

Hasta-i ışk ile olup bed me’âş 
Koymadı bir  yasdığa hem-ser ile baş  (2206) 

İçine dert olmak: Yapmak istediği bir şeyi yapmaktan dolayı üzüntü 
duymak.39 

Hâke gömersem bunı mânend-i genc 
Firkati olur içime gizli renc (2237) 

 Gözüne uyku girmemek: Hiç uyuyamamak. 

Tâ ki uğurluk ide deyu eri 
Uyhu mı görür idi aceb gözleri  (2538) 

 Yer yarılıp içine girmek: 1- Yitirilen bir nesneyi tüm aramalara rağmen 
bulamamak.  2- Utancından dolayı insanların içine çıkmak istememek.40 

Cûy-sıfat düşdi yüzi yirlere 
Yir yarılaydı girer idi yire (2812) 

 Karda gezip izini belli etmemek: Yaptığı nahoş işleri başkalarına 
sezdirmeden yapmak. 41 

Ya’ni ki çün abile-ie rûy-ı yâr 
Karda yürü itme izün âşikâr (2717) 

 Kazdığı kuyuya düşmek: Başkaları için hazırladığı tuzağa kendisinin 
düşmesi.42 

Kazdığı kuyuya düşer hışm-nâk 
Çoğın ider kendi tüfengin helâk (2039)   

Tuz ekmek hakkı:  Aşağıdaki beyitte nân u nemek hakkı şeklinde geçen bu 
deyim, “sofrasında yemek yediği ve iyiliklerini gördüğü kimsenin kendisi 
üzerinde bulunduğu kabul edilen hak, duygusal borç.”43 anlamındadır. 

              Didi ki ol çeşmi haramî gazâl 
Nân u nemek hakkını itsin helâl  (1047) 

                                                                                                               
37 Feridun Fazıl TÜLBENDÇİ, a.g.e., s. 501. 
38 Ömer Asım AKSOY, a.g.e., s. 650. 
39 a.g.e., s. 870. 
40 a.g.e., s. 1118. 
41 a.g.e., s. 911. 
42 a.g.e., s. 917. 
43 a.g.e., s. 1080. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
 

NEFHATÜ’L-EZHÂR METN İ 
       

Metinde kullanılan ve Arap alfabesinde olup da Latin alfabesinde 
bulunmayan harfler için aşağıdaki harfleri kullandık. 

 ż, έ ض a, e, ı, i, u, ü, ā ا

 η ط Ϋ ء

 ι ظ b ب

 Ϊ ع p پ

 ġ غ t ت

 ف ε ث
f 

 α ق c ج

 k, g, Α ك Ή ح

 ل Ώ خ
l 

 m م d د

 ن ν ذ
n 

 v, o, ö, u,ü, ū و r ر

 z # h, a, e ز

 h ه s س

 y, ı, i, σ ى ş ش

   γ ص
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E 1A  Teyemmünen bismihi’l-Celîl  Rabbi temmim 

bi`l- �� ��hayr Kitâb-ı Nef �� ��hatü`l-Ezhâr Der Cevâb-ı  

Ma �� ��hzenü`l-Esrâr ma �� ��hzenü`l-fa �� ��kîr-i ����A �� ��tâ`ullâh 
  

F 2A      1           Bismillahirra�hmânirra�hîm 
H1 63A   Fihris-i �garrâ-yı Kitâb-ı Kerîm 
H2 2A  2 Ser-su�han-ı na�zm-ı kerîm 

Gevher-i sertâc-ı kelâm-ı kadîm 
 3 Ser su�han-ı nus�ha-i faslu`l- �hi �tâb 

Tâc-ı �tırâzende-i ümmü`l-kitâb 
4 Târ-ı bem-i na�gme-i �kânûn-ı râz  

Rişte-keş-i gevher-i meknûn-ı râz 
 5 Perde-rubâ-yı dür-i mülk-i be�kâ 
 �Kıble-nümâ-yı �harem-i kibriyâ 

  6 Cedvel-i ta�kvîm-i �hakîm-i ezel 
Râhber-i �ha�t �ta-ı �ilm ü �amel 

 7 Râdde-i defter-i dîn-i �kadîm 
 �Zerre-i mensûc-ı kelâm-ı �kadîm 

  8 Vâsı �tatü`l-�a�kd-i lâl-i ma�kâl 
Râbı �ta-i �sub�ha-i erbâb-ı �hâl 

 9 Oldı imâm-ı ra�kam-ı �saf-zede 
Hemçû imâme ser-i tesbî �hde 

 10 Şa�şa�a-i ma�tla�u`l-envâr-ı dîn 
�Kufl-ı der-i ma�hzenü`l-esrâr-ı dîn 

 11 Leyle-i �kadr oldı sevâd-ı midâd 
İtse n`ola secde o na�hl-i murâd 

   
 

    
Başlık H1 ve H2`de yoktur. 2 F ve H1`de yoktur. (3a) fa�slü`l-�hitâb/fa�zlü`l- �hitâb F 
(7b) �zerre-i/defteri F (8a) �a�kd-i/�a�kl-i H1;  (10a) ma�tla�ul`l-envâr/ ma�tla�-ı envâr 
F envâr-ı dîn/ envârdır H2  (b) esrâr-ı dîn/ esrârdır H2 
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12 Besmeledir her �hayra mübtedâ 
Sâlike yol gösterür engüşt-i bâ 

E 1B   13 Besmeledir  mecrâ-yı fülk-i emân 
Hey�et-i meddi çekilen rîsmân 

  14 Besmeledir dâver-i bâlâ-nişîn 
 �Hüsrev-i �hâver gitî-nümâ-nişîn 

  15 Besmele-i şâhin-terâzû-yı dîn 
Besmele serpençe-i bazû-yı dîn 

H2 2B   16 Fır �k-ı şeyâ�tîne çeker dûr-baş 
No�k�ta ile tî �gdir ol �ka�tre-pâş                                                                                                                                                                                                                                        

 17 Besmele bâlâda �turur dâ�imâ 
Oldı meger evc-i hevâda hümâ 

 18 Lev�hada ol sa�tr-ı müsanna� ra�kam 
Lev�hada gûyâ ki �zılâl-ı �kalem 

 19 Lev�ha degül lem�a-i müşkîn fitîl 
Ya per-i pür-şa�şa�a-i cibrîl 

  20  Meddi ile hey�et-i bâ-âşikâr 
Şâ�hda bir �gonca-i zülf-i nigâr 

F 2B   21 Sür �h-ı siyâh ile bir hûr-ı emân 
H1 63B   �Kuledeki âteş ider du�hân 

  22 No�k�ta vü med zînet-i �kır �tâsıdır 
Ya ser-i mismâra iner fâsıdır 

  23 Hâne-i  dîn-i düveli ta�mîr ider 
Hem der-i şûr u şeri tesmîr ider 

  24 Anda nihândır elif-i ism-i �zât 
Oldı meger cedvel-i âb-ı �hayât 
 
 
 
 

                                      _ 
(12b) bâ / pâ H1  engüşt-i pâ/ engüşt-nümâ H2 (16a) dûr-bâş/dûr-pâş F  19 ve 20. 
beyitin yeri de�gişik H1 21. beyit F ve H1`de vardır. (22a) �kır�tâsıdır/ bertâsıdır H2 
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25 No�k�ta olup kevkeb-i dünbâle-dâr  
No�k�tadan oldı ol elif âşikâr 

26 Bey�ze iken �kudret-i settâra ba�k 
Ol çekilen tî �g-i güher-bâra ba�k 

E 2A   27 Lânesiz ol bey�zeden oldı �ayân 
Pençe-i sîmurg-ı bülend âşiyân 

  28 No�k�ta degül to�hm-ı hidâyetdir ol 
Sünbüle pîrâ-yı sa�âdetdir ol 

  29 Besmeledir sünbül-i bâ�g-ı hüdâ 
No�k�ta piyâz olmuş aña gûyiyâ 

30 Sünbüle-i to�hm-ı hidâyetdir ol 
Kevkebe-i bürc-ı sa�âdetdir ol 

  31 Meddini seyr eyle ser-i mîmde 
Gerdeni besmeleñe teslîmde 

  32 Meddi ile mîmine eyle na�zar 
Râh-ı �ha�kî �katde �kılı �kırk yarar 

H2 3A  33 Dîde-i mîm eyledi sîneye na�zar 
Meddi şu�â�-ı ba�sarîdir meger 

 34 Oldı terâzû-yı na�zarla revân 
Rişte-i med üzre resen-bâz-ı cân 

  35 Câna irerdi o resende �ha�tır 
�Ho�k�ka-i mîm olmasa mu�hkem eger 

 36 İsm-i Celâl ile keşîde hemân 
Şâne ile târ-ı �ha�t-ı mehveşân 

 37 İsm-i Celâli gören agâhdır 
Fev�kde ol serîr-i Allahdır 
 
 
 

    
(23b) oldı ol elif âşikâr/ol elif olur âşikâr F: (28b) sünbüle/sünbül-i H1 29. beyit 
F`de yoktur. 30. beyit H`de vardır.  (31b) gerdeni/gerden-i F:  (33b) meddi/�kadr-i 
H1: 35.beyitte dizelerin yeri de�gişik H1: (36a) târ-ı/tâze H1 
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38 Döndi sipihre �taba�kât-ı sü�tûr 
Besmele �arş-ı felege fey�z u nûr 

  39 �Arş aña nisbet ile ferşdir 
Ma�zhar-ı Ra�hmân-ı �ale`l- �arşdır  

40 A�hsen-i cümle �ka�sa�s olsa revâ 
Çünki �ayân anda elif-lâm-râ 

E 2B  41 Şekl-i elif-lâmına bak fi`l-me�sel 
Ra�hmet umar şef �kat içün �sunmuş el 

42 Nakş ola çün �hâ�tıra ism-i Ra�hîm 
Aldayamaz âdemi dîv-i recîm 

F3A      43 Oldı �ha�kî �katde ol �u�kd-i na�zîm 
H1 64B   Fihrisi-i ma�nâ-yı kelâm-ı �kadîm 

44 Lâmları �gurre-i garrâ-yı mâh 
Her elif Allah`a gider şâh-ı râh 

45 Çün elif ülfet iden ol râh ile 
Zâhir ü bâ�tın olur Allah ile 

46 Birbirine mümtezic elfâ�z-ı çâr 
Dîne anâ�sır nitekim çâr-yâr 

47 Müstenid-i mezheb-i ehl-i ya�kîn 
Münte�hib-i çâr-ı kitâb-ı güzîn 

48 Her ki bu çâr ile bugün ola yâr 
Heşt-cinân zevkine olur dûçâr 

49 Heft bu�tûnı yedi ba�hr-ı �azîm 
Ma�nîde i�câz-ı kelâm-ı kadîm 

50 Besmelede var nice sırr-ı �a�zîm  
Kim odur îcâz-ı kelâm-ı �kadîm 

  51 Oldı yedi ba�tınla ümmü`l-kitâb 
Câmi�-i Kur`ân-ı Celîlü`l- �hitâb 

  _______ 
(38/a) taba�kât-ı/taba�kâtı H2: (b) fey�z u nûr`da vav yok F  H1: (41) ve (42)`nin 
yeri de�gişik H1: (43) F ve H1`de var. (49)F`de var. (50) H1`e yok. (51a)ba�tınla/ 
na�zımla H1,H2 3B  
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52 Nâm ile çün seb�-i me�sânîdir ol 
Ma�hzen-i esrâr-ı nihânîdir ol 

53 Besmelede ol da�hi oldı nihân 
 �Tutdı kemin anda bu ceyş-i girân 
54 Besmelenüñ  sırrı da�hi bâdadır 

Bâdaki de no�k�ta-i yektâdadır 
55 No�k�ta-i bâ nükte-i pinhân imiş  

�Hatm-i der-i ma�hzen-i �irfân imiş 
56 Besmeledir �Hakkuñ  ulu ni�meti 

Anda mükerrer �sıfat-ı ra�hmeti 
E 3A  57 Evvel ü â�hir anı kıl �hırz-ı cân 

Eyle A�tâ�î gibi vird-i zebân 
 

�HİTÂB-HÂME-İ Sİ �HR-SÂZ U TAHRîK-İ 
KİLK-İ NÜKTE-PERDÂZ BE-HEVÂ-YI  
�HUDÂ-YI BÎ-NİYÂZ 

58 Gel beri ey kilk-i bedi�ü`l-beyân 
Ma�hrem-i esrâr-ı dil-i kârdân 

59 Müşg-feşânende-i mergûle-i tâb 
�Gâliye-fersâ-yı �arûs-ı kitâb 

60 �Kufl-ı keşânîde genc-i kühen 
Dûr-nümâyende-i ba�hr-ı su�han 

61 Halk-ı �sürâ�hî-i dilârâ na�gam 
Cür�a ni �sâr-ı mey-i sur �hî ra�kam 

62 Hâmil-i sırr-ı dil-i mu�ciz-nikât 
Nükte gü�zârende-i gûş-ı devât 

63 Na�hl-i �tırâzende-i �tarz-ı kelâm 
Mîve-feşânende-i dâmân-ı kâm 

 
 
     
(53a) ol da�hi oldı/reh-i seb�-i me�sânî H1 nihân/�ayân H2: (57b) vird-i zebân/ �hırz-
ı cân F 
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64 Vâ�kıf-ı esrâr-ı �gam-ı hüşyâr 
Kâşif-i astâr-ı dil-i perde-dâr 

H1 64B  65 Lev�h-ı sa�hâyifde ferâ�id-nişân 
Bezm-i le�tâyifte cevâhir-feşân 

66 Turfe kümeyt-i �haşr-sitân-ı kâm 
Ra�hş-ı mübârek �kadem-i bi-likâm 

67 Gâh �tarî �kî gibi tehlîl �kıl 
Gâh çeküp pâyüñi �kındîl �kıl 

68 Şa�k�k olup ol pây-ı bürehne yine 
Beñzesin âhû-yı �hoten bâyına 

E 3B:  F 3B  69 Saf �ha-i �hâ�tırdaki na�kş u nigâr 
H2 3A   �Kıldı seni hindû-yı âyine-dâr 

70 Mi �hbere ceybine inüp her zamân 
Gevher alursun �so�kup iki benân 

71 Başdan aya�g it reh-i ta�hmîde gir  
Hem-ser ol engüşt ile tev�hîde gir 

72 Lâl- �sıfat söyle işâret ile 
�Aczüñi bildir bu kinâyât ile 

73 Kavlüñ  ile �kullu�guñ i �sbât �kıl 
Sür yüzüni �hâke münâcât �kıl 

74 No�k�ta- �sıfat �ka�trelerüñ �kıl ni �sâr 
Derdüñi dök iñle biraz zâr zâr 

75 Hamd livâsını ser-firâz idüp 
Nây-ı nefîrüñle ser-â�gâz idüp 

76 Çek yürü ey �hâme-i kişver-güşâ 
Milket-i ma�nâya hümâyûn-livâ 

77 Besmeleye �hamd ile olsa redîf 
Kâmil olur �hüsn ile na�zm-ı şerîf 
 

  ______ 
 (64b) �gam-ı/dil-i F: (66b) bî-likâm/bî-licâm H2: (68b) bâyına/ pâyına F: (71a) 
aya�g it/aya�g H2: (71) F`de şöyledir: Başdan aya�g tevîde gir/Hem-ser ol engüşt ile 
taîde gir. (75a) ser-firâz/ ser-efrâz F H1 H2 : (76b) hümâyûn/hümâyân F H1 H2 
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78 Oldı bu gence iki mı �srâ� der 
Tâ�ir-i �kudse bâ iki şâh-per 

79 Nûş idicek nite ki �ko�tr-ı nebât 
Meşrebe-i fey�zden âb-ı �hayât 

80 Besmeledir lâzım olan evvelâ 
�Hamd iledir vâcib olan sâniyâ 

81 Sen de dilâ �hamd ile ol ter-zebân 
Itmege şükr-i ni�am-ı bî-kerân 

E 4A  82 Çünkü olur şükr ile ni�met ziyâd 
 �Hamd ile ol şâkir-i Rabbü`l-�ıbâd 
83 Dûş-be-dûş olmayup elfâ�zı sen  
 �Kıl yüri tev�hîd-i şeh-i Zü`l-minen 
84 Eyle biraz mest-i ra�hî �k-i beyân 

Ta döne şev�k ile kümeyt-i zebân 
85 Beste-dem itse beni evgârlı �k 
 �Kıl yine ey �hâme meded-kârlı �k 
86 Nâyüñi �kıl nâlem ile hem-nefes 

Ol dil-i nâlânuma feryâd-res 
H2 4B  87 Künbed-i gerdûna �sal âvâzeñi 

Dinleyelüm biz da�hi â�gâzeñi 
 
 
H1 65A NEF �HA-İ �HAMD-İ �HUDAVEND-İ �ALLÂM Ü 

MÜŞK-RIZÎ-İ KİLK-İ �ANBERÎN-FÂM 
88 Hamd aña kim �hamde virür �kudreti 

Ke�sret ile �sâbit olur va�hdeti 
89 Sâni�-i bî-mâni�-i �Hayy u Kadîr 

Mübdi�-i bî-�avn-ı Semî� u Ba�sîr 
 

    
(79/b) âb-ı �hayât/ leb-i �hayât H1  alur �hayât H2: (83a) olmayup/ eyleyüp F H2: 
(84a) mest-i/ minnet-i F (b) zebân/ zamân H1: (89a) �Hayy u �Kadir`de vav yok 
H2.  
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90 Şem�a-nümâ-yı leme�ât-ı �kadem 
Perde-rübâ-yı �zulumât-ı �adem 

F4A 91 Nûr-ı �kur�ânîde-i �ayn-ı  �amâ 
Çehre-güşâyende-i na�kş-ı fenâ 

92 Hâme-zen-i nâme-i va�d-i kerîm 
Tâzegi-i �uhde-i �ahd-i �kadîm 

93 Zâyiçe bend-i �ha�t-ı ta�kvîm-i pâr 
 �Saf �ha-neverd-i şeb-i târ u nehâr 

E 4B  94 Kârgeh-ârâ-yı zemîn-i dermân 
�Kâfile-pîrâ-yı bahâr u �hazân 

95 Pest-güzârende-i �hâk-i �ha�kîr 
Lem�a-berârende-i mihr-i münîr 

96 Dâ�g-ı nih-i nâ�siye-i lâle-zâr 
�Hal �ka-dih-i gûş-ı meh-i hâledâr 

97 Râhber-i vâ�sıla-i güm-rehân 
�Ka�be-i ma�k�sûd-ı kühân ü mihân 

98 Sürme-keş-i dîde-i �aynü`l-ya�kîn 
Perde-güşâ-yı tütu�k-ı �hûr-ı �în 

99 Şuk�ka-firâz-ı �alem-i �hâverân 
La�l- �tırâz-ı kemer-i kehkeşân 

100 Dâne-ni �sâr-ı ba�t-ı zerrîn-cenâ�h 
�Katre-feşân-ı yem-i �kabr-i revâ�h  

101 Râzi �k-ı mevrid-i lem�h-i pür-zenân 
 �Tu�me-resân-ı semek-i bî-zebân 
102 Deste-ger-i mühre-i püşt-i peder 

Rişte-keş-i gevher-i nesl-i beşer 
 
 

     
(91b) na�kş-ı/ nefs-i H2: (93a) pâr/ yâr: (95) H1`de yok. (93b) hâledâr/nâledâr F: 
(94b)Ka�be-i/ kîse-i F: (95/b) �hûr-ı �în/ �hûr u în F: (101/a) zenân/zamân H1  
zenân/zebân F (bu beytin ilk dizesinde vezin bozuk) 

 



  - 65 - 
   

103 Tîregi-i �hücre-i teng-dimâ�g 
Rûşenî-i �a�kl-ı fürûzân-çerâ�g 

104 Tâb-dih-i la�l-i dil-i âbdâr 
�Hâne fürûz-ı �kafes-i cism-i zâr 

H2 5A  105 Âyîne ba�hş-ı kef-i keşf ü şühûd 
Şâne-zen-i nâr-ı şu�â�-ı vücûd 

106 Şem�a-fürûz-ı reh-i şer�-i �kadîm 
Vesvese-sûz-ı dil-i teng-i �hakîm  

E 5A  107 Mertebe ba�hşâ-yı şeh-i �hâverân 
Râtibe-fermâ-yı meh-i âsumân 

108 Sun�ı ile oldı sipihr-i berîn 
Na�kş-ı �tırâzende-i rûy-ı zemîn 

109 Itmiş iken cânı dilüñ  mûnisi 
Yo�g idi �to�kuz düzenüñ  birisi 

110 �Kubbe-i eflâki idüp lâcüverd 
Yazdı güneşden aña zerrîn verd 

H1 65B  111 Kudretini gör bu ne tedbîr olur 
Hiç ne tecdîd  ü ne ta�mîr olur 

112 Künbed-i eşcârı ki zînet ider 
Her yıl açup anı meremmet ider 

113 Na�hle dönüp günbed-i sebz-i sipihr 
Oldı anuñ  mîvesi târî �h-i mihr 

F4B   114 Kıldı ber-efrâ�hte bu �har-gehi 
 �Kodı ref-i �târeme sîb-i mehi 
115 Ditrer iken mihr-i sipihrüñ  eli  

Yazdı çemenden yere �ha�t �t-ı celî 
  116 Kilk-i zer-i lem�a-i mihr-i cihân 

Düşmege �tururdı elinde hemân 
 
 

     
(106/b) teng-i/ fülk-i H1: (109b) düzenüñ /düzende F: (112/b) 
meremmet/mürüvvet H2: (114/b) def-i/ nih-i F: (116/b) elinde/elinden F 
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117 Nîl-i fenâda pür olup �âbirîn 

Ber-�a�kabe oldı basî �t-i zemîn 
118 İtmese sükkân-ı hilâlı be-dest 

Eyler idi fülkini gerdûn-şikest 
119 Çeşme-i �hûr-ma�ksim-i eflâk  anuñ  

Fey�zinüñ icrâ �hûrıdır hâk anuñ  
E 5B  120 Hâki ider cur�a-keş-i câm-ı �ış�k 

Çar �ha çı �kar zemzeme-i �ış�k �ış�k 
121 �Iş�kını mebnâ-yı vücûd eyledi  

�Say�kal-ı mir�ât-ı şuhûd eyledi 
122 Bâd-ı se�her- �hîzi idüp pâk-bâz 

Na�hl-i güli itdi �hırâmân-ı nâz 
123 Fikret-i �ış�k ile dil-i pür-melâl 

Oldı sa�kal ile reyâ�hîn-mi �sâl 
H2 5B  124 Evvel evvel ki yo�g idi cihân 

Olmuş idi ketm-i �ademde nihân 
125 Ya�ni olup no�k�ta-i �arz u semâ 

Zîr-i per-i perde-i �ayn-ı �amâ  
126 Sâye-i memdûd-ı şu�ûn- �sıfât 

Olmuş idi müstetir-i nûr-ı zât 
127 Cilve-i �hüsn eyler idi zât-ı ba�ht 

Bî-kem ü keyf idi ne fev�k u ne ta�ht 
128 İstedi bir âyine-i rû-nümâ 

Tâ ki ola ma�zhar-ı �hüsn ü bahâ 
129 �Iş�k-ı ta�kazâ-yı �zuhûr eyledi 

Âyîneyi �gar �ka-i nûr eyledi 
130 Nâ�zır u man�zûr olup âşikâr 

Mihr-i ezel oldı tecellî-şi�âr 
 

  ______ 
(117/b) ber-�a�kabe/pür-�a�kabe H2: (111a) mebnâ-yı/ mînâ-yı F: (125b) perde-i/ 
merdümüñ H1:  (127b) ne fev�k u ne ta�ht/ ne fev�k u ta�ht F 
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131 Eyledi bir gevher-i yektâ �zuhûr 
Oldı sezâ-vâr-ı tecellî-i nûr 

132 Tûr-veş ol lem�adan oldu mü�zâb 
Mihr ile gûyâ ki tegerg oldı âb  

E 6A  133 Âbı olup lücce-i gevher-nümâ 
Kefi türâb oldu bu�hârı semâ 

H1 66A  134 Geldi �zuhûr eyledi ma�hfî künûz 
�Kudret-i �Ha�k�ka eylemişdi rumûz 

135 Şeş cihet ü nüh felek oldı �ayân 
Birligine oldı şehâdet-künân 

136 Beste olup silsile-i mümkünât 
Geldi nüh âbâyla çâr-ı ümmühât 

F 5a  137 Kıldı mevâlid-i �sülü�se �zuhûr 
�Toldı cihân şev�k ile mânend-i nûr 

138 Lu�tfı eger itmese te�yid-i kevn 
 �To�gmaduga döne mevâlid-i kevn 
139 �A�kl-ı ser-efrâzı �alemdâr idüp 

�Kâfile-i fikri �kafadâr idüp 
140 Itmek içün �asker-i nefsi tebâh 

�Kıldı bu sa�hrâda anı rû-berâh 
141 Olmaya tevfî �k eger behresi  

Şuk�ka- �sıfât çâk olur zehresi 
142 Va�sf-ı ma�ânî ile bulmaz �tırâz 

Aña ne teşbih sı �gar ne mecâz 
H2 6A  143 Hâ�sıl-ı �kavl-i �hukemâ safsa�ta 

Man�tı �kın eşkâli �kuru ma�gla�ta 
 
 
 
    
(134b) �kudret-i �ha�k �ka eylemişdi/ �kudret-i �ha�k ile bilmişdi F H1 H2: (136a) 
mümkünât/ kâ�inât H1 (b) çâr-ı/câr-ı F: (137b) nûr/sûr F H1: (143a) �hâ�sıl-ı/ �hâ�sılı 
H1 
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144 Yol bulamaz kimse aña nâme-veş 
�Kat�-ı lisân itmeyecek �hâme-veş 

145 Eyle �A�tâ�îye �Hudâyâ �a�tâ  
Her �ameli tâ ki ola kimiyâ 

E 6B  146 Zerre-i lu�tfuñla idüp behre-yâb 
Miss-i dil-i zârını it zer-yâb 

147 �Ar �z-ı vâsu�htegî-i münâcât 
Be-dergâh-ı �ha�zret-i �kâ�di`l- �hâcât 

148 Dâd-ı �Hudâya ki bu na�kş-ı �zulûm 
Eyledi ben �hasta-i �ış�ka hücûm 

149 Ya�kdı beni âh ki câm-ı hevâ 
Itdi reh-i �ış�kda la�gzîde pâ 

150 Kendüsüne derdi yeterken yine 
Düşmede dil �hûblaruñ  derdine 

151 Kande �zuhûr eyledi bir derd-i ter 
Mur �g-ı se�her nâlelerümden �toyar 

152 Kande ki bir lâle-ru�h ola bedîd 
�Zâhir olur sînede dâ�g-ı cedîd 

153 Şev�k-ı ru�hı �kalbüm idüp �gam-zede 
�Savma�ayı eyledi âteş-gede 

154 Süb�ha elümde na�zarumda kitâb 
Fikr-i �ha�t u �hâl ile �hâlüm �harâb 

155 Gerçi düşer mescide gâhi gü�zer 
Lîk dil-i zâr yabânda gezer 

156 Şîşe-i nâmûsı çalup yerlere 
Yüz suyu döküldi hemân yo�k yere 

H1 66B  157 �Turma göñül ehl-i niyâz olmada 
�Iş�k-ı mecâzîde mecâz olmada 
 

 
    
(146b) miss-i/ mest-i H1: (149a) âh ki/ âh kim H2 (b) reh-i/beni H2. 
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158 Şimdi bu pülden geçebilmek mu�hâl 
Cisr-i �sırâ�t üzre nice olur ki �hâl 

E 7A  159 Hiç düşe mi �ârifüñ  iz�ânına 
Nefse uyup �ka�sd ide öz cânına 

160 �Hayf degül mi bu ki �a�kl-ı selîm 
Vesvese-i nefs ile olup sa�kîm 

F 5b  161 Şem�-i cemâlüñ  ola pervânesi 
H2 6B   Mâh-ı �izâruñ  ola divânesi 

162 Rû-siyeh-i haşr ide ru�hsâr-ı âl 
Kendin ata âteşe hindî mi �sâl 

163 Ha�sm ola dünyâya cevânân içün 
Câna �kıya vu�slat-ı cânân içün 

164 Kînesi �hançer gibi �sa�klı ola  
�Gamze gibi �kanlı bıça�klı ola 

165 �Gayret-i bîhude ile ide ceng 
�Âlem ile ola çû ebrû-peleng 

166 �Âşı �k-ı şûrîde-dile tâbe-key 
Tâze ola ra�gbet-i deyrine mey 

167 Râh-ı �ibâdetde olup süst ü leng 
Mey-gedeye gelse ola cüst ü şeng 

168 Dâ�ire-i câmda âvâreler 
Elde ola süb�ha-i billûr-ter 

169 �İşret ola fikri zer-gerî müdâm 
Câmı göñülden geçüre �sub�h u şâm 

170 �Hayf ki dünyânuñ  olup mâ�ili 
A�kçe sayılmış �kavl ide �â�kili 

171 La�net o dînâr ile ol dirheme 
Kim sebeb-i la�net ola avâma 
 

  ______ 
(158a) pül/yol H1 H2: (b) olur/ola H2: (163a) dünyâya/dünyâda F (163) H1`de 
yoktur. (168b) billûr-ter/billûreler F: (169) H2`de yoktur. (170a) �hayf ki/ �hayf bu 
F 
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E 7B  172 Dîni �sata devlet-i dünyâ içün 
Olmaya zârî reh-i �u�kbâ içün 

173 Kir getüre yüzüne �u�kbâ gide 
�Suratına beñzeye dünyâsı da 

174 Hır �sı ucından ala yüz �kızdura 
Iki cihânda ola yüzi �kara 

175 Berr-i emelde su görinür serâb 
Sa�y ü �talebde nice bir pîç ü tâb 

176 Deştte mânend-i seg-i Kerbelâ 
Bâd-be-kef ola vü serder-hevâ 

177 Hâkim olanlar gözedüp �sadr-ı câh 
Cânına ol mesned olur �kıble-gâh 

178 Gerçi geçer cây-ı nişîn-i imâm 
Süb�ha vü seccâdeyi itmekde dâm 

179 �Harbe-i �hâmeyle salar �arbede 
Neylesün il ar �kası mi �hrâbda 

180 Eyledi seccâde-i �hükm-i enâm 
Rîşede mur �g-ı dilini pây-dâm 

H1 67A  181 Ma�k�sadı çünkim ola �kat�-ı cidâl 
H2 7A   Ya �talebinde niçün eyler �kıtâl 

182 Seg gibi nefsin ki işi kînedir 
Aña uyup bunca �hırıldı nedir 

183 Bâr-ı emânetle dil-i güm-rehüñ  
Seyrine aldandı bu lu�bet-gehüñ  

F 6A  184 �Hayf ki sermâyeyi itdüñ  �harâb 
Ya �kanı sevdüñ  dir iseñ yo�k cevâb 

E 8A  185 �Ömür geçüp eylemedüñ  i�tibâr 
Vây eger böyle iderse güzâr 

 
 
    
(175a) berr-i/tîr-i (F) (179a) �salar/ idüp F  

 



  - 71 - 
   

186 Umarın Allah �inâyet �kıla 
Bedre�kamız nûr-ı hidâyet �kıla 

187 Mürşid ola sırr-ı nebî-i emîn 
Binehhinallahu me�a`l-gâfilîn 
 

NI�MET-İ ŞERÎF-İ GÜZÎN-İ MEVCÛDÂT 
�ALEYHİ VE �ALA ÂLİHİ EF �DALÜ` �S- �SALÂT 
188 Söyleye ey kilk-i bedi�u`l-ma�kâl 

Mihbere �humında Fela�tûn-mi �sâl 
189 Nevk-i dü-şa�k�kuñla olursun müdâm 

Şuk�ka �tırâzende-i meydân-ı kâm 
190 Çâh-ı devât içre be-şar �t-ı cefâ 

Eyle Bilâl-i �Habeşî-veş �salâ 
191 Ma�hfel-i evrâ�kı yine zeyn �kıl 

Na�t-ı şerîf-i şeh-i kevneyn �kıl 
192 Sensin eyâ �hâme-i �anber-şemîm 

�Turfe-siyer- �hân-ı nebî-i kerîm 
193 Kıl sü�hânuñ  men�kıbet-i Mu�s�tafâ 

Men�kıbetüñ  �kalbe ser-â-ser şifâ 
194 No�k�ta-pişîn-i �ha�t-ı vecd u �hâl 

Merkez-i pergâr-ı �ulûm-ı ricâl 
195 Besmele-i fâtihâ-i serveri 

�Hâtime-i defter-i Pey�gamberi 
196 �Gâyet-i emniyye-i ehl-i şühûd 

�İllet-i �ga�ibe-i bûd u nebûd  
197 Ma�hzen-i Esrâr-ı �Hudâ-yı mu�în 

Ma�tla�-ı Envâr-ı Mu�hammed emîn 
H2 7B  198 A�hmed-i Ma�hmûd e�ser-i  mu�cizât 

Seyyid-i kevneyn-i �aleyhi` �s- �salât 
 

    
Başlıkta �salât/ ta�hiyyât H: (198a) A�hmed-i Ma�hmûd-ı/ A�hmed ü Ma�hmûd-ı F H1 
(b) seyyid-i kevneyn-i/ seyyidü`l-kevneyn-i F 
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E 8B  199 �Havf u recâ ehline ni�mü`n-na�sîr 
             �Hayr-ı şefî� u beşîr-i ne�zîr  
200 Hâdî-i dîn hâdim-i küfr ü �dalâl 

Ma�tla�-i Envâr-ı cemâl u celâl 
201 Pişrev u evvel u â�hirdir ol 

Nükte-ver-i bâ�tın u �zâhirdir ol 
202 �İlm ü �amel �zâhir ü bâ�tın tamâm 

�Zât-ı şerîfinde bulupdur �hıtâm 
H1 67B  203 Tâc-ı �tırâzende-i levlâkdir 

Râh-ı nevred-i ser-eflâkdir 
204 �Azmi ledün �ilmi içün cezm idi 

Ef �dal ü evlâ-yı ulu`l-�azm idi 
205 Çı �kdı ise cânib-i �Tûra Kelîm 

Oldı nebî meclis-i �hâ�s�sa nedîm 
F 6b  206 Rütbesi va�sfuñ  idelüm i �hti �sâr   

�Hâ�sılı yerden gögeden far �kı var 
207 Çar �hda itdi ise �Îsâ ma�kâm 

�Arşı güzâr itdi nebî-i enâm 
208 Soñra gidüp şâhsuvâr-ı berrâ�k 

Geçdi atı bir nice menzil-i ıra�k 
209 Yolda selam alma�gıçün gûyiyâ 

Çar �h-ı cehârümde Mesîh itdi câ 
210 Ümmî ise mürşidi Rabb-i �Alîm 

Neyler imiş �ilm-i kelâmı Kelîm 
211 Rû�h-ı kelâm olsa da �kavli �sa�hî �h 

Neylesün i �hyâ kelimâtın Mesî �h 
E 9A  212 Oldı her eşkâle kelâmı �ilâc 

Man�tı�kuñ  eşkâline yo�k i �htiyâc 
 

__________________ 
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 (199b) beşîr-i ne�zîr/ beşir ü ne�zîr F: (200a) küfr ü �dalâl/ küfr-i �dalâl F: (201b) 
bâ�tın u �zâhirdir/ �zâhir ü bâ�tındır F: (203a) levlâkdir/ eflâkdir H1: (204b) evlâ-
yı/evlâd-ı H2: (210a) ümmî/anı H1 mürşidi/mürşid-i F: (211a) �kavli /�kavl-i F H2 

213 Dâ�ire-i hey�et ise �a�sl-ı fen 
Neyler anı �ilmi yerinden gören 

214 Olma�ga ser- �hal �ka-i peygamberân 
�Zuhr-ı şerîfindeki �hâtem-nişân 

215 Mühr-i şerîf ile o şâh-ı güzîn 
�Hüccet-i �zahriyye-i menşûr-ı dîn 

216 Olma�giçün �sadrını şer �ha güvâh 
İtdi �ayân mu�cize-i şa�k�k-ı mâh 

H2 8A  217 İtdi dü-la�ht anı hilâl-i benân 
Oldı mehüñ  �gurresi da�hi �ayân 

218 Kâmeti bî- �zıll ise olmaz �aceb 
Olmaz imiş çünki �kıyâmetde şeb 

219 Hiç güneşüñ  �zıllı olur mu �ayân 
Nûr ile �zulmet nice itsün �Kur�ân 

220 Ebr ile olsa n`ola ol ser-firâz 
Şuk�ka- �tırâz-ı �ilm-i �ızz u niyâz 

221 Oldı �karîn ebre bu deryâ-yı nûr 
İtdi dür-i mu�cize bir bir �zuhûr 

222 Buldı deminden iki mürde revân 
�Kıldı fürûzende iki şem�-i cân 

223 İki çerâ�g itdi kerem eyledi 
Zînet-i mi �hrâbı himem eyledi 

224 Lü�le-i simîn olup engüşt-i pâk 
Eyledi dil-teşneleri fey�z-nâk 

225 Kefi güneş oldı benânı şu�â 
Âb aña pertev-i pür-iltimâ� 

E 9B  226 Yûsuf-ı �a�sr idi nebî gârı çâh 
H1 68A   Nûr ile oldı çeh-i Na�hşebde mâh 
(213b) yerinden/ yerinde H2: (220b) niyâz/ nâz F H2: (222a) mürde/ yerde F: (224a) lü�le-
i/ lev�ha-i H1: (225b) pür-iltimâ�/seyr iltimâ� H2: (226a) �gârı çâh/�gâr-ı çâh F 
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227 Rûh-ı revân idi şeh-i pâk-zât 
Gâr ise oldı çeh-i �aynü`l- �hayât 

228 Hav�z u livâ ile görünse o şâh 
Servili bostâna döne �haşr-gâh 

F7A  229 �Asker-i man�sûr-ı şeh-i kibriyâ 
Zîr-i livâsına ide ilticâ 

230 Semt-i �hilâfın �tutan eşrâr heb 
Ola sezâ-vâr-ı fünûn-ı �gazâb 

231 Olsa n`ola �hâtime-i enbiyâ 
�Gayra degül mülk-i Süleymân sezâ 

232 �Hatm-i rüsül âyet idi ber-kenâr 
No�k�tası ol �ha�tm-i nübüvvet-şi�âr 

233 Nûr-ı nübüvvet ki �tulû� eyledi 
Ma�tla�ına yine rücû� eyledi 

234 Gerdiş-i pür-kâr-ı nübüvvet medâr 
Başladu�gı no�k�tada itdi �karâr 

235 Hal �k dü-kevnüñ ki odur �illeti 
Va�sf ola mı rütbe-i �kurbiyyeti 

H2 8B  236 Va�sfı çünkim ola Rabb-i celîl 
Va�sf ide mi anı bu �tab�-ı kelîl 

237 �Aczüñi bil �gâyet himmet budur 
�Ar �z-ı zekâ ile �zarâfet budur 

238 Sallü �aleyhi ve �âlâ âlihi 
Mâ galebü�ş-şev�kı �ale�l-vâlihi 

 
E 10A   �SIFAT-I ŞEB-İ Mİ�RÂC VE 

SEYRÂN-İ SİRÂC-I VEHHÂC 
239 Şeb ki �arûs-ı tutu�k-ı nüh �kıbâb 

Çehre-i pür-nûrına çekdi ni �kâb 
 
  ______ 
(229b) livâsına ide/livâsı ile F: (232 a) �hatm-i/ �ha�tt-ı F: (233a) nûr-ı/ mihr-i F H1: 
(235a) ki/kim H2 
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240 Oldı �tırâzende-i �hargâh-ı mâh 
Perde-i zenbûrî-i şâm-ı siyâh 

241 İrişüp â�hir dem-i bâd-ı se�her 
Âyîne-i mâha irişdi keder 

242 Mâh ile şeb hindû-yı âyine-dâr 
�Sanma kelef anda ru�hı �a�ksi var 

243 Var ise �hall oldı zer-tâb-ı mihr 
�Hall ile yazıldı �kıbâb-ı sipihr 

244 Ya gül-i �hurşîde  �to�kundı �sabâ 
Düşdi çemen-zâra vara�k câ-be-câ 

245 �Salma�giçün mâh-ı nev âfâ�ka lem� 
Ol gice dîvâra yapuşdurdı şem� 

246 Mâhuñ  olup mihr gibi per-tevi 
Rûz meger eyler idi şeb-revi 

247 Leyle-i �ıyd idi o gice meger 
Geydi felek nûr ile bayrâmiler  

H1 68B  248 Ka�bede ol gice resûl-i güzîn  
Olmuş idi gün gibi tenha-nişîn 

249 Cevr-i �aduvv ile dil-figâr idi 
Münta�zır-ı şef �kat-ı Cebbâr idi 

250 Gerçi ki nergisleri pür- �hâb idi 
�Kalbi velî �gonca-i pür-tâb idi 

F 7B  251 Geldi burâ�k ile o dem Cibrîl 
�Ha�zrete irgürdi ey peyâm-ı Celîl 

E 10B  252 Didi ki mevlâ kerem-i �âm idüp 
Da�vet-i �hâs eyledi ikrâm idüp 

H1 9A  253 Oldı müheyyâ saña dergâh-ı �Kuds 
Ol yüri mihmân-ı �tarab-gâh-ı üns 
 
 

   
(243) F`de (240)`tan sonradır. (249a) cevr-i/cevri H2:  (251a) cibrîl/cebrâ�il F (b) 
irgürdi/ irgür F 
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254 Pâyüñe yüz sürmek umar nüh felek 
Mur �g-ı �kafes gibi �tapıda melek 

255 Sen bu füyû�zat ile mümtâzsın 
Şâh-ı melek �hayl-i felek-tâzesin 

256 Ra�hş-ı Burâ�kıyla ser-efrâz olup 
Günbed-i çar �ha �alem-efrâz olup 

257 Gel beri Mevlâ ile hem- �so�hbet ol 
Dâ�hil-i ni�met-gede-i va�hdet ol 

258 Cilve-gehüñ  �sa�hn-ı Irem bâ�gıdır 
�Ar �sa-i eflâk atuñ  oyna�gıdır 

259 Kâhkeşân-ı Diclesine �sal bıra�k 
Çünkü degül �âşı �ka Ba�gdad ıra�k 

260 Sür�at idüp ra�hş ile mânend-i ber �k 
Eyle felek fülkini envâra �gar �k 

261 Saldı yed-i �kudret o rehvâra zîn 
Dür gibi ol �hâne-i zeyne nigîn 

262 �Gurresi ra�hşında çû mihr-i münîr 
Bâli aña şa�şa�a-i dil-pe�zîr 

263 Mûyı bir yeşîm- �sıfât ü dil-pesend 
Añsa �saçı gibi mu�anber kemend 

264 Lücce-gü�zâr olmada hem çün nihenk 
Ebre atılma�kda mi �sâl-i pelenk  

E 11A  265 �Ha�tve ki �azmi semekden semmâk 
Iki izi no�k�ta-i eflâk ü �hâk 

266 Olmaya meydân dutup kemîn  
Bas�t-ı mekân itse basî �t-i zemîn 

267 İki rikâb-ı zeri bî- �kâl ü �kîl 
Kef-i terâzû-yı �sevâb-ı cemîl 
 

    
 (256a) beri/beru H1: (257b) atuñ /anuñ  H1: H2`de (259)un dizelerinin yeri 
de�gişik. (265b) eflâk ü �hâk`ta vav yok H2: (266b) basî�t-i zemîn/ bas�t-ı zemîn F: 
(267b) �sevâb-ı cemîl/ tevvâb-ı cemîl F 
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268 Hâk-i rehi eyledi sermâye-dâr 
Müşk-i terâzûsı dinilse ne var 

269 Bendi aña şâh-ı firişte �gulâm 
Destin öpüp �hidmetin itdi li �ham 

270 Anuñ  ile �tutdı �tarî �k-i hüdâ 
Na�gme-i Dâvûd ile gûyâ �sabâ 

H1 69A  271 �Kudse varup eyledi va�z�-ı �kadem 
Mescide nûr indi �alem-ber-�alem 

H2 9B  272 Saff-ı rüsül anı imâm eyledi 
Peyrevîye cümle �kıyâm eyledi 

273 Yürüdi mi �hrâba o şâh-ı �harem 
�Saff-ı mücâhidle mi �sâl-i �alem 

F 8A  274 Oldı gürûh-ı rüsüle mu�ktedâ 
�Kıldı iki rek�at ü didi du�â 

275 Ya�ni vedâ� eyleyüp itdi mürûr 
�Azm-i semâ eyledi mânend-i hûr 

276 Varıca�k ol şâh-ı melânuñ  �gulâm 
Çar �h-ı berîn eyledi ço�k iltiyâm 

277 Gerçi ki ferş eyledi askerleri 
�Sanma şafa�k şerm ile �kan derledi 

E 11B  278 Dökdi �ara�k çarh-ı kevâkib-nümûn 
�Ka�treleri câmeden oldı birûn 

279 Vardı o dem menzil-i mâha o şâh 
�Hâk-i rehine yüzüni sürdü mâh 

280 Dîde-i pür-nûrına sürmüş meger 
Var da�hi ol sürmeden anda e�ser 

281 İrdi düvüm �gurfeye ol reşk-i hûr 
�Sub�h-ı Rûm gibi aña �saçdı nûr 

 
 
  ______ 
(269b) �hidmetin/�hi�zmetin F li�hâm/müdâm H2:  (273a) �harem/kerem F: (280b) 
da�hi ol sürmeden/da�hi sürmeden H1: (281a) irdi dem-i �gurfeye/irdi �gurfeye F 
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282 İtdi debîr-i felege iltifât 
�Kıldı anı defterî-i vâridât 

283 Zühre sipihrine olınca revân 
Itdi pes-i çengde rûyin nihân 

284 Diñdi nevâ-sâz-ı süvüm encümen 
Ya�ni ki  �havf eyledi tel �kırmadan 

285 �Kıldı sa�âdetle o sul �tân-ı dîn 
Rûyini şem�-i felek-i çâr-bîn 

286 �Gar �ka-i nûr oldı ra�hneden sipihr 
Olsa n`ola mü�zma�hil envâr-ı mihr 

287 U�gradı eflâke giderken o şâh 
Günbed-i fîrûze-i Behrâm-ı râh 

288 Ezra�k iken günbed-i pencüm-ma�kâm 
Nûrı ile eyledi kâfur-fâm 

289 Vardı şeşüm ma�hfele ol âfitâb 
Eyledi sa�d-i felegi fey�z-yâb 

290 Câmi�-i eflâke iderken �ubûr 
Ya�kdı o ma�k�sûrede �kındîl-i nûr 

E 12A  291 Rûşen idüp encümen-i heftümi 
Ba�sdı da�hi şa�şa�a-i encümi 

292 Tâb-ı rikâb-ı zeri bî-iştibâh 
Ya�kdı Zü�hal çehresin itdi siyâh 

293 Itdi �sevâbit feleginden gü�zâr 
Hem-çû nesîm ü �taraf-ı lâle-zâr 

H1 69B  294 Eyledi irşâdı ile kâm-bîn 
Her birini eyledi ma�hfil-nişîn 

295 Oldı o dem cilve-ger-i bâm-ı �arş 
�Arş aña a�tlasını itdi ferş 

 
 
   
(282b) �kıldı anı/ �kıldı H1: (283b) rûyin-i nihân/ bûyin-i nihân H2: (285b) şem�-
i/çerâ�g H1: (294b) ma�hfil-nişîn/ma�hmil-nişîn F 
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296 Vardı o şeh ma�bed-i rû�hâniyye 
Çı �ksa n�ola ma�hfil-i fev�kâniyye 

F 8B  297 Sidreye vardı �kda ceyb-i celîl 
�Kaldı o mev�kıfde hemân Cibrîl 

298 Oldı cüdâ şâh-ı felek-tâzdan 
Bâz gibi kim �kala pervâzdan 

299 Refref idüp �hıdmetine buldı ba�ht 
Eyledi sadrında o sul �tân-ı ta�ht 

300 Ol dür-i şeh-vâra nigîn-dân idi 
            Yâ�hûd uçar ta�ht-ı Süleymân idi  
301 Ol da�hi �kaldı irüp emr-i �Hudâ 

Lâneyi terk itdi mi �sâl-i hümâ 
302 Rûh-ı mücerred gibi oldı revân 

Oldı mekânı �harem-i lâ-mekân 
303 Getdi bu üslûb ile �sad-sâle-râh 

�Kalmadı hiç reng-i sefîd ü siyâh 
E 12B  304 Bir yere irişdi ki encâmı yo�k 

Seyr ü sükûn �arz u semâ nâmı yo�k 
305 Itdi tecellî aña envâr-ı �Ha�k 

Virdi tesellî aña dîdâr-ı �Ha�k 
306 Virdi fenâ şa�şa�a-i nûr-ı zât 

Yandı vücûdında olan fâniyyât 
307 Her yañadan eyledi esrâr-ı cûş  

Oldı ser-â-pâ bedeni çeşm ü gûş 
308 Gûşe �ta�kup gevher-i nâ-süfteyi 

�Tuydı nice nükte-i nâ-güfteyi 
 
 
    
(297b) mev�kıf/mev�ki� H2: (298) H1`de yoktur. (299a) irüp/idüp F:  (303a) 
getdi/geldi F: (305b) virdi/�kıldı F H1: (307a) her yañadan/bir yañadan F 
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309 Ha�srına hiç boyın ura mı �aded 
Ona kifâyet mi ider �tav�k-ı �had 

H2 10B  310 Vu�slat-ı ma�hbûbda lu�tf u �a�tâ 
Mümkin olur mı buña ih�sâ evlâ 

311 Geldi o dem müjde-i tebcîl ile 
Sür�at ile �gâyet ta�cîl ile 

312 Irdi ma�kâmına o rû�h-ı revân 
Uyur idi �sanki uyandı cihân 

313 Âb u �zû �zurefâ olup bî-sükûn 
Olmuş imiş �taşt-ı felek-veş nigûn 

314 Niteki inbî �k-i hilâl ol zemân 
A�kmadın ibrî �kden âb-ı revân 

315 Geldi yetişti o �hudâvend-i nâs 
Sür�at-i seyrini �kıl andan �kıyâs 

316 Hal �ka gelüp lu�tfı tamâm eyledi 
Cümle hediyye ile be-kâm eyledi 

E 13A  317 Âmed ü reftinde erkân-ı ve�kâr 
Sür�at ile gitdüginüñ sırrı var 

H1 70A  318 Gitmede var ce�zbe-i şev�k-i vi �sâl 
Gelmede tebşîr-i �kulûb-ı ricâl 

319 İkisi de ra�hmet idi ümmete 
İkisi de şef �kat idi ümmete 

F 9A  320 �Hân-ı nevâlinden idüp kâm-bîn 
Da�vet-i �âm itdi o sul �tân-ı dîn 

321 Şehd-i şehâdetden olup �hi �s�se-dâr 
Eyledi engüştini herkes be-kâr 

322 �Kaldı ni�am bî -hadd ü pâyân bize 
�Hi �s�se-i �gâ�ib yeter îmân bize 
 
 

  ______ 
(309a) �ha�srına hiç bûyın / sa�gîrine birbirin H1: (310a) lu�tf u �a�tâ/ lu �tf-ı �Hudâ H1: 
(313b) �taşt-ı felek-veş/�taşt-veş F: (314b) ibrî�kden/ ibrî�kde H1   
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VA�SF-I ÇÂR-YÂR-I GÜZÎN 
RI �ZVÂNULLÂHİ �ALEYHİM ECMA�ÎN 

323 �Sallu �alâ A�hmed-i Şemsü`l-hedâ 
�Sallu �alâ min tab�u`l-Mu�s�tafâ 

324 Şer�ini  anuñ  eylediler pâydâr 
Rükn-i nihân- �hâne-i dîn çâr-yâr 

325 Eyledi Bû Bekri imâm-ı enâm 
�Sıd�k ile çalışdı o şâh-ı benâm 

326 Oldı fütû�hat ile ol şey�h-i dîn 
Ekber-i es�hâb-ı resûl-i güzîn 

H2 11A  327 Eyledi ke�z�zâb-ı la�îni helâk  
Oldı mu�kâbil aña �sıddî �k-i pâk 

328 Mekkeden ittükde peyember güzâr 
�Sâni-i i �sneyn idi ol yâr-ı �gâr 

E 13B  329 Kim ki reh-i �ış�kda �sâdı �k olur 
Iki kişinüñ  biri �âşı �k olur 

330 Birisi de pâdişâh-ı din �Ömer 
�Ha�zret-i Fârû�k-ı �adâlet-e�ser 

331 �Sâf-ı güher �hakîm-i pür-iştihâr 
Tî �g gibi cismi �salâbet-medâr 

332 Eyledi te�eddüble �kadrini pest 
Bildi hemân �hiddeti bir mey-perest 

333 Dırra-ı �adli ki sipihre ura  
Eñsesini �tâs gibi ötdüre 

334 �Adli idüp na�zm-ı umûr-ı �ıbâd 
 �Ka�hrı ile eyledi feth-i bilâd 
335 Biri de �O�sman-ı kerîmü`l-menâl 

Muhît-i nûreyn-i sipihr-i kemâl 
 
  ______ 
(323) F`de başlıktan öncedir. Başlık, H1`de sadece Çâr-yâr-ı Güzîn`dir. H2`de 
Çâr-yâr /çehâr-ı yâr biçimindedir. (331a) �hakîm-i/�hükm-i H1 (b) cismi/cismin H2: 
(332a) bir mey-perest/her mey-perest F  
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336 Câmi�-i �Kur�ân şeh-i �sâ�hib- �hayâ 
Bende-i ma�hcûb-ı �a�tâ-yı �Hudâ 

337 Bûs �kılup tî �g-i şehâdet-medâr 
Boynını çün mes�h-i kef-i âbdâr 

338 �Sıçradı �kan mu�s�haf-ı pür- �gurrete 
No�k�ta-i sür �h oldı ser-i âyete 

339 Tî �g-i dem-âlûd gibi tünd- �hû 
 �Haclet-i ta�ksîr ile sür �h-rû 

H1 70B  340 Birisi de �sâ�hib-i �kadr-i celî 
 �Sıhr-i va�siy ya�ni �Alî velî 
341 �Kahrı ile ayırdı der-i �Hayberi 

Hem çû girîbân-ı der-i �Hayderi 
E 14A   342 Dest-i şerîfinde degül �Zü`l-fikâr 
F 9B   Yemde neheng açdı dehen saçdı nâr 

343 �Savlet-i �kahrından olup lerze-nâk 
Zehresi tî �ginde meger oldı çâk 

344 Ol felege çâre mükemmeldir ol 
 �Hâmil-i �hurşîd-i fe���zâ�ildir ol 
345 Dîn evine her biri dîvardır 

�Ayn-ı �Ali der gibi bîdârdır 
H2 11B  346 Oldı iki gevhere ba�hr-ı kemâl 

Va�sı �tatü�l �a�kd-i imâme mi �sâl 
347 Her birine vâ�sıl olur �sub�h u şâm 

Ra�hmet ü rızvân ü �salât ü selâm 
348 Men�kıbet-i câh-ı nebiy-yi emîn 

Ma�hmidet-i �utret ü sahb-ı güzîn 
349 Olmaya ma�kdûr-ı dil-i pür-melâl 

Ala mı deryâyı bu �sunmuş sifâl 
 

  ______ 
(340a) birisi de/ râbi�i bir H2 (b) sı�hr-ı/ şîr-i H1 sı�hr-ı/sı�hr ü H2: (344a) felege 
çâre mükemmeldir/ felege mükemmeldir H2 (b) �hâmil-i/�hâ�sılı H1 F: (347a) her 
birine/ her terine F olur/ola F H1 (b) ra�hmet ü /ra�hmet-i H2  
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350 �Hâmeye sı �gsun mı bu ba�hr-ı revân 
Ola mı fevvâre yarı �k nâve-dân 

351 �Hâsılı zer-i sü�han-ı âbdâr 
�Gar �ka-i a�gra�k olur �ka�tre-vâr 

352 Bâri nümûne ideyin saña gel 
Diñler iseñ bir sü�han-ı bî-bedel 
 
DÂSİTÂN-I �GAZÂ-YI EGRİ 

353 �Han Mehemmed o Sikender-serîr 
Oldı biñ üçde şeh �âlem-i ma�sîr 

E 14B  354 Çar �ha çı �kup debdebe-i �tabl u kûs 
İtdi cülûsunda cihân dest-pûs 

355 �Sâli �s-i hem-nâmı idi bî-gümân 
Hem da�hi sâlis-i �öşri �husrevân 

356 Pâdişeh-i �sâli �h ü �âdil idi  
Edheme zühd ile mümâ�sil idi 

357 Bulmuş idi rütbe-i �zıllullahı 
�Salmış idi sâye-i şâhenşehi 

358 �Kanı o server gibi �sâ�hib- �kırân 
Düşmeni �kahr eylemede pehlivân 

359 �Kıldı �gazâ �ka�sdına cem�-i nüfûs 
Eyledi �azm-i sefer-i Engürüs 

360 Çar �ha çı �kup �gul �gule-i kerre-nây 
�Tâs-ı felek oldı mu�alla�k derây 

H1 71A  361 Rum�hı irüp günbed-i nîlüfere 
Mâhî-i sîm oldı yem-i a�h�zara 

362 Çar �ha irüp bayrak-ı cünbüş-künân 
Eyledi çâ�k nesri felekden remân 
 
 

  ______ 
(351b) �katre-vâr/�katre-bâr H2: �(353a) �hân/cân H1: (354a) �tabl u gûs/�tabl-gûs H2: 
(355) F`de yoktur. (357) H2`de yoktur. (361) ve (362) nin yeri de�gisik H1: (362b)   
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363 Urdı �alem sille meh-i envâra 
�Sanma kelef eyledi �kara yere 

364 Cûşiş-i �askerle zemîn bî-sükûn 
Semm-i sütûrıyla felek �kîr-gûn 

F 10A  365 �Saf �saf olup altı bölük bir yere 
H2 12A   Kûy-ı zemîn döndi hemân şeş-pere 

366 Çerge ile çâder-i âlî �kıbâb 
Ol yem-i ze�h�hârda mevc ü �habâb 

E 14B  367 Çetr-i sefîdî se�her-i nev-mîd  
Oldı �tınâbı aña �hay�t-ı sefîd 

368 �Kurdı ol orduda şeh-i kâm-yâb 
�Hayme-i zer-beft-i mülemmâ�- �tınâb 

369 Târ-ı şu�â� idi meger pûd aña 
Olmuş idi sâyesi de rûşenâ 

370 �Gâret idüp düşmen ilen �gâziyân 
�Komadılar anda mekîn ü mekân 

371 �Hâr u �hâs-ı düşmeni ehl-i �kıtâl 
Cümle yudı yay�kadı deryâ-mi �sâl 

372 �Hasmuñ  idüp �kahr ile �kaddin �kemân 
Egriye �to�gruldı o şâh-ı cihân 

373 Eyledi ol �hı �sn-ı �ha�sîni hi �sâr 
Dâ�ireler çekdi aña hâle-vâr 

374 İndi �sunuldu�kça girîbânına  
Her bedenüñ  ya�kası dâmânına 

375 �Tûb-ı �ayân eyledi rûz-ı �kıyâm 
Zelzele-nâk itdi cihânı tamâm 

 
 
 
     
(364b) semm-i/sîm-i H1: (365a) bir yere/ her yere H1: (366) mevc ü habâb`da 
vav yok H1 H2: (369a) târ-ı /nâr-ı H2: (370b) �komadılar/�koydılar H2: (370) ve 
(371) F`de yoktur. (373a) eyledi ol/eyledi o F: (375a) �ayân/�ınân H2  
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376 Her bedeninden görünüp fet �h-i bâb 
Cünd-i �zafer oldı o dem fet �h-i yâb 

377 Nîze-i �asker ki �hurûşân idi 
Yemde şa�ab gibi nümâyân idi 

378 Bu şa�ab ammâ ki taharrük-nümâ 
Virdi pençe zevra�k-ı cisme fenâ 

379 Şâhı görüp �kal�aya girdi adû 
Başladılar cenge hemân sû-be-sû 

E 15B  380 Câyın idüp ra�hne-geh-i seng-lâ�h 
Başına teng oldı cihân-ı ferâ�h 

381 �Hande�kî pür-rüm�h idüp ehl-i sitîz 
Döndi çeh-i Rüsteme pür-senc-i tîz 

382 �Hande�k-ı jerf oldı yem-i �hûn-ı nâb 
Aña yetişmezdi �hibâl-i şihâb 

383 Cisri olup şekl-i �ha�t-ı istivâ 
Encüm idi �asker-i zerrîn- �kabâ 

H2 12B  384 Ura ura �darb-zen-i âheni 
Döge döge aldılar â�hir anı 

H1 71B  385 Soñra idüp cânib-i tâbûra �azm 
Şâh-ı cihân eyledi âheng-i rezm 

386 Olmuş o tâbûr-ı perîşân me�âl 
Mecma�-ı mecmû�-ı gürûh-ı �dalâl 

387 İtmiş idi ser-be-ser ehl-i nifâ�k 
�Gâyret-i diniyye ile ittifâ�k 

388 Varamayan itmiş idi yarlı �k 
Mâl u ricâl ile meded-kârlı �k 

389 Heft �kıral ile gelüp bânları 
Gelmiş idi her �tarafuñ  �askeri 

 
     
(379) F`de yoktur. (381a) pür/bir H1 (b) pür/bir H1: (382a) jerf/zer�k F: (383b) 
�asker-i zerrîn- �kabâ/ �asker-i bûn-ı �kabâ F 
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390 Ser-be-ser a�dâ-yı e�kâlim-i seb� 
Gürk ü seg u �hûk u �har-ı seb� ü �zab�  

391 Ba�gladılar heft �sufûf-ı �azîm 
�Hande�kî-var çün der-kâb-ı ca�hîm 

392 Çün dehen-i ejder-i âteş-feşân  
�Hande�kî hep �top�tolı nâr u du�hân 

E 16A  393 Heft �kıral ile o �kavm-i �gabî 
F 10B   Yürüdiler heft ser-i ejder gibi 

394 Cûşa gelüp ol yedi deryâ-yı nâr 
Toz degül eflâke erişdi bu�hâr 

395 Kimse bu cem�iyyeti dîvâdda 
Görmedi dîvân-ı Süleymânda 

396 Saflar ile �ar �sa-i kîn-i şekl-i muşt 
Nîze ile kûy-ı zemîn-i �hâr-puşt 

397 Pençeleşüp her yaña merdân-ı kâr 
Girdi biribirine �saf pençe-vâr 

398 Eyledi âheng-i ve�gâ merd olan 
Perde �kılup çâder-i nâmerd olan 

399 Biri biriyle atışup her merd-i cenk 
Başladı hengâmeye �tûb u tüfenk 

400 Gürz pey-â-pey �to�kınup mi �gfere 
Döndü ve�gâ �ar �sa-i âhengere 

401 �Asker olup lücce gibi pür- �hurûş 
Mevc-i kef-endâz idi destâr-pûş 

402 Tî �g gelüp mevce-i deryâ gibi 
Oynadı ço�k kelleler alma gibi 

 
 
 
     
(390) F`de yoktur. (395b) Süleymanda/Süleymanda da H1: (396) H2`de yoktur. 
(396) her yaña/ bir yaña H1: (397)de dizelerin yerleri de�gişik H2: (398)de 
dizelerin yerleri de�gişik F: (399b) hengâmeye/hengâmede H1:  



  - 87 - 
   

403 Cânib-i Islâmda oldı hemân 
Âyine-mânend-i şikestî �ayân 

H2 13A  404 Ferce bulup düşmen-i fır �sat- �taleb 
�Hayme-gehüñ  yollarına girdi heb 

405 �Kahr-ı Ilâhî idüp ol dem �zuhûr 
�Gayret-i �Ha�k eyledi âheng-i zûr 

E 16B  406 Dest-i ricâl ile yiyüp silleler 
�Kaçma�ga döndürdi yüzin ehl-i şer 

407 Çar �h gibi çar �ha nigûn-sâr olup 
�Soñra �kafadâr-ı �sıvâr olup 

H1 72A  408 Geldi �kırâl anda �ha�tâ eyledi 
�Â�kıbet i �zhâr-ı �zekâ eyledi 

409 �Asker ile gördi ki bulmaz �halâ�s 
Ger ola biñ cân biri olmaz �halâ�s 

410 Gitdi �kırâl anda döküp âb-ı rû 
�Hâl u menâl oldı nâ�sib-i adû 

411 Geçdi �kılıçdan ser-erbâb-ı şer 
�Hat-ı ru�h-ı yâr gibi ser-be-ser 

412 Ti �g çeküp Rûm ili serverleri  
Hep seferî itdi tırâş anları  

413 Semm-i sütûr itdi kimin çâr-ı �darb 
�Soydı tırâş itdi kimin ehl-i �harb 

414 Ba�glu gelüp kimi der-i devlete 
Cân ile el ba�gladılar �hıdmete 

415 Ma�reke �katlâsı olınsa şümâr 
Olur idi bir nice kez �sad hezâr 

 
 
 
     
(403a) oldı hemân/oldı �ayân F (b) mânend-i/mânendî H2  şikestî �ayân/şikestî 
hemân F: (405) âheng-i zûr/ âheng-i �tûr F: (407) H2`de vardır. (410b) �hâl ü 
menâl/ mâl ü menâl H1: (411b) �soydı tırâş itdi kimin/ �soydı kimin itdi tırâş H1 
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416 Oldı ol e�snâda cemi�-i diyâr 
Teşne-i a�hbâr-ı meserret-şi�âr 

F 11A  417 Düşmen-i dîn ola diyû münkesir 
�Hal �k-ı cihân olmuş idi munta�zir 

418 Şehr-i Sitanbulda bir ehl-i �hâl 
Gördi �aceb vâ�kı�a-i bî-mi �sâl 

419 Ma�zhar olup mer �hamet-i dâvere 
Dâ�hil olur meclis-i pey�gambere 

E 17A  420 Gördü ki e�s�hâb-ı bedi�ü`l-beyân 
Cümlesi ol fet �h ile râ�tbü`l-lisân 

421 Birisi dir kim irişüp �kahr-ı Rab 
Gitmiş idi �asker-i Islâm heb 

422 Virmedi ma�glûbî-i şâha rı �zâ 
�Gayret-i hem-nâmî-i �hayrü`l-verâ 

H2 13B  423 Oldı bu yüzden aña ikrâm-ı �hâ�s 
Bir nice yüz biñ kişi buldı �halâ�s 

424 Diñle bu ma�zmûn-ı bedî�i dilâ 
Añla nedir câh-ı ceyb-i �Hudâ 

425 Câ�iz ola münkesir olup sipâh 
Bunca müselmân ola cümle tebâh 

426 İsm-i Me�hemmed ola �hırz-ı emân 
�Kudret ile añıla bu ceyş-girân 

427 Minnet ol Allah`a ki ol padişâh 
Eyledi �ış�kında bizi �hâk-i râh 

428 Eyledi ol fâyi ���z-i cûd u kerem 
�Hayr-ı nebîye bizi �hayru`l-ümem 

429 Kâfir-i nefs eyleye mi hiç ziyân 
Biz nice  �hünkâra �kuluz gör hemân 

 
     
(420a) gördü ki/gördigi H2: (421a) irişüp/erişüp H2: (422a) şâha/şâhı H2: (425a) 
sipâh/siyâh H2: (426/b) bu/bir H1: (429a) ziyân/zamân H1 
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430 Şer�i �kavî müstenid-i pâkdir 
Fahr-i cihân ma�zhar-ı levlâkdir 

H1 72B  431 Budur ümîdim ki o sul �tân-ı dîn 
Nefs-i cihâdına da ola mu�în 

432 Bula �Atâ�î gibi işkeste-tâb 
Nâmını �zikr itmekle fet �h-i bâb 

E 17B  433 Kişver-i ma�nada ola dâ�imâ 
�Hâme-i te�lîfi mu�zaffer livâ 
 
SİPÂS-GÜZÂRÎ-İ HAZRET-İ PÂDİŞÂH-I 
İSLÂM SULTÂN MURÂD �HÂN İBN-İ 
SULTÂN A�HMED �HÂN HEDALLAHÜ 
�ZILLU`L-�ÂLÂ HEDİYYÜ`L-�AVÂM 

434 Şükr-i �Hudâ buldı ser-â-ser cihân 
Şâh-ı cihân-bân ile emn ü emân 

435 Sâye-i �ha�k�k-ı dâver-gitî-penâh 
�Husrev-i dîn şâh-ı selâ�tîn-sipâh 

436 Tâc-ı rubâ-yı ser-i gerden-keşân 
Bâc-nihi-i gerden-i Dârâ vü şân 

437 Ta�ht-ı tırâzende-i zerrîn-külâh 
Şem�i ser-â-perde-i  �hıfz-ı Ilâh 

438 Şâh-ı kerem vâri �s-i evreng-i cem 
�Hâri �s-i ma�mûre-i mülk-i ümem  

F 11B  439 Zîver-i zer silsile-i �Hüsrevân 
H2 14A   Gevher-i gencîne-i �O�smâniyân 

440 �Kıble ki dîn u düvel-i �Hân Murâd 
 �Husrev-i Cem kevkeb-i Sul �tân Murâd 
441 �Kulları silkinde çok encüm gibi 

Nice vezîri var Aris�to gibi 
 
    
(432)F`de yoktur.  (436b) bâc/tâc F: (437b) şem�i/sem�i H2 
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442 Bulmadı bâbında ma�hall-i cülûs 
�Kullu�k ider dâver-i Efrenc ü Rûs 

443 Ma�zhar-ı lu�tf olalı cengîziyân 
�Husrev ider reşk ile eşkin revân 

E 18A  444 �Adli eger peşşeye �kuvvet vire 
Şîr-i nerüñ  vara gözine gire 

445 Mûra ger i �kbâl ile itse nigâh 
Ser-şiken-i mâr ola bî-iştibâh 

446 �Kahr-ı �gazâla ger ide dostî 
 �Kurtaramaz şîr-i �garîn postı 
447 Oldı �a�sâsıyla yasa�kçı şebân 

Gürk-i �harâmîye irişdi ziyân 
448 �Sunmadı hiç �hân-ı �harâma eli 

Gergedân oldı başı hevâ güli 
449 Fil �turup �hıdmet-i mihmânına  

Açmış iki sofra iki yanına 
450 Mâhî-i deryâ ki olup bî-emân 

Biri birin yerdi �ga�zabdan hemân 
H1 73A  451 Nîzelerin eylediler der- �gılâf 

Oldı biri birisine sîne- �sâf 
452 Geydi yeşil �sûfını �sûfî- �sıfât 

Her birisi uçma�ga açdı �kanât 
453 �Gâyet-i ümn ile vu�hûş u �tuyûr 

İtmede gülbank-ı  �safâ vü sürûr 
454 İns ü peri dîv ü ded ü va�hş u �tayr 

Hiç degül da�gda�ga-endâz-ı �gayr 
455 Her biri öz hâline meş�gûldür  

Behre-ver-i �gâyet-i me�mûldür 
 
     
(442a) bâbında/yanında H1: (446b) postı/bostı F: (447a) �a�sâsıyla yasa�kçı 
şebân/�a�sâsıyla şebân F: (449) H2`de yoktur. (451) ve (452)nin yerleri de�gişik 
H1: (455) H2`de yoktur. 
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456 Nâle-i bülbül pür ider gûşını 
�Goncalar açmaz leb-i �hâmûşunı 

E 18B  457 Bâz-ı kebûterden idüp ictinâb 
�Hasret-i kebk eyledi ba�grın kebâb   

458 Irmek içün �gayet emniyyete 
Bende-i şâh oldı gelüp �hıdmete 

459 Şâh ki ma�k�sûd ide küşte �kı �sâ�s 
Olmaz o dem kebk ü kebûm �halâ�s 

H2 14B  460 Urdı leb-i fitnesine mühr-i emân 
Koz �kabına �koydı cihânı hemân 

461 Râ�yet-i pür-nûrına divâne-veş 
Kendin uran per ya�ka pervâne-veş 

462 Cerb-i zebândır �kılıcı dâ�imâ 
Dem-be-dem içmekde mey-i dil-güşâ 

F 12A  463 �Ha�smuñ  ider yüregi ya�gın müzâb 
Anda �kalur niteki dehen ber-âb 

464 �Hûn ile oldu�kça dili la�l-fâm 
Gevher-i nâ-süfte tekerler müdâm 

465 Dilber-i ter-dâmen-i rûy-ı zemîn 
Oldı tevellâ-yı şa�kîden emîn 

466 Mülk-i emîn Vâdî-i Eymen gibi 
Ni�met ile tûde-i �hırmen gibi 

467 İtdi cülûsındaki en�âm-ı �âm 
�Gar �ka-i sîm itdi cihânı tamâm 

468 Sîm degül bezl-i zer-i nâb ile 
Keffe-i mîzânları pür-âb ile 

 
 
 
    
(459b) kebûm �halâs/kebûter �halâ�s H2: (460a) fitnesine/fitneye H1 mühr-i emân/ 
�kahr-ı emân H2: (463) ile (464)`ün yerleri de�gişik F: (464) H2`de yoktur. (465) 
ile (466)`nın yerleri de�gişik. (467a) �âm/tâm H2 
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469 İtse n`ola ehl-i dile iltifât 
Oldur olan devlete lâyı �k zekât 

E 19A  470 Ehl-i su�han oldı na�zar kerdesi 
Gevher olur fey�z ile perverdesi 

471 Fikreti �hayretde ehl-i vu�kûf 
Sözleri reşk-i �hükm-i feylesôf 

472 Oldı Sikender gibi evzâ�ı �hûb 
Âyinesi ser-be-ser ehl-i �kulûb 

473 Eyledi çün sâl-i �galebde cülûs 
Ser-keş olan itdi gelüp hâk-bûs 

474 Râbi�-i hem-nâmıdır ecdâdınuñ  
Dâd olur �kâfiyesi adınuñ  

H1 73B  475 �Ömrüni �ha�k ol �kadar itsün ziyâd 
Tâ ki ola na�zm-ı cihân müstezâd 

476 İde serîrinde müşeyyid esâs 
�Avn-i �hudâvend-i serîre şinâs 

 
 SEBEB-İ TE�LîF-İ KİTÂB 

H2 15A  477 Bir gice kim şu�bede-bâz-ı cihân 
Itmiş idi mühre-i mihri nihân 

478 Dîde-i mâhîye dönüp encümi 
 �Taşdı şebüñ  yine siyeh �kulzümi 
479 Necm ile mecdûra dönüp âsumân 

�Sanma şafa�k nişter-i ber �k aldı �kan 
480 Añdurur encüm ile meh rûşeni 

Yıldırım ile �kafes-i âheni 
481 Mâh-ı kelefdâr degül âşikâr 

Sîme sevâd eylemiş üstâd-ı kâr 
 
 
    
(471b) sözleri/sözlerü H2: (473b) �hâk-bûs/dest-bûs H2: (479b) aldı/oldı H1: 
(481b) sîme/mîme H2 
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E 19B  482 Zengî-i şâmâ meh-i �gırrâ �habîb 
Âyine-i rûyine olmuş ra�kîb 

483 �Kalb-i perîşan o gece cem� idi 
Bir ben idüm sâye idi şem� idi 

484 Şem�üñ  olup �aş�kdan âmûzişi 
�Hâsılı göñülce idi sûzişi 

485 Sefere �salup dikdi bir a�lâ çerâ�g 
Ya�kdı ışı �klar gibi far �kına dâ�g 

F 12B  486 Buldı dil-i rûşeni nûr-ı hedâ 
Oldı �tarî �k erlerine reh-nümâ 

487 �Kaldurup â�hir �alem-i şu�le-ser 
Başladı cem olma�ga pervâneler 

488 Görüp anı ma�hrem-i râz anladum 
Cirb-i zebân ehl-i niyâz anladum 

489 Aña yanup ya�kılup itdüm �hi �tâb 
Virmedi �ha�sr oldı su�âle cevâb 

490 �Gâlib imiş gördüm  anuñ  ri �k�kati 
Sûzuma vü âhuma yo�k �tâ�kati 

491 A�hir olup �za�file bîhûş-ı �hâb 
Buldı sükûn tâb-ı teb�-i ı �z�tırâb 

492 �Subh irüp mevce-i sîmâb-ı nâb 
Geldi kenâra güher-i âfitâb 

493 Râ�yetini dikdi sipihre hemân 
Aldı bu bârû-yı şeh-i �hâverân 

494 Cümlesin âreste idüp ufu�k 
Açdı ru�hun du�hter-i la�li tütu�k 

E 20A  495 İtdi teneffüs dehen-i �sub�h-gâh 
Oldı mükedder yine mir�ât-ı mâh 

 
     
(482b) ra�kîb/na�kîb F: (484b) göñülce/göñlümce H1 H2: (485a) a�lâ/özge F: 
(493a) hemân/her an H1: (494a) cümlesin/cümlesine H1  
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H2 15B  496 Dürdi şebüñ  defter-i �ömrün sipihr 
�Hall ile ba�sdurdı �ha�t-ı şâmı mihr 

H1 74A  497 Ben de çı �kup �hâneden oldum revân 
�Su gibi bir gülşene vardum hemân 

498 Gördüm irüp mevsîm-i bâ�g-ı bahâr 
�Tarf-ı çemen çün hat-ı müşkîn-bâr 

499 Pür-vara �k-ı sebz idi her na�hl-i verd 
�Kavladı gûyâ felek-i lâcüverd 

500 �Sunmuş elin nahl-i dilârâ yine 
�Tâ�k-ı felekde mehüñ elmâsına 

501 Bâd-ı sabâ bâ�ga olup dür-ni �sâr 
�Tutdı çemen dâmen el açdı çenâr 

502 �Tamladı gûyâ ki bu tâ�k-ı fenâ 
Kâse �kodı nergis ü gül câ-be-câ 

503 Düşdi külâhı e�gilüp �goncanuñ  
Sünbüli �ta�gladı yine gülşenüñ  

504 Bâd ile ezhâr ki �kal �kar düşer 
Sanki adım �kal �kar idi tâzeler 

505 Lâlede jâle ni�am-ı ma�nevî 
Bey�ze ile mâ�ide-i �Isevî 

506 Gül-vara�k-ı sebzden itmiş zuhûr 
Şu�le �salar her biri �kındîl-i nûr 

507 Târ-ı şu�â�ı gör o �kındîl ile 
Çı �kma�ga �turur göke zenbîl ile 

508 Geh vara�k-ı verd gehî dürd-i mül 
Bezme �saçıldı yine gül üzre gül 

E 20B  509 Şîşe-i rengîn ile güller ki var 
Dîde-i pür-�hûn ile �a�ks-i �i �zâr  

 
 
     
(498b) müşkîn-bâr/müşkîn-i yâr F: (499a) pür/bir F: (500a) dilârâ yine/dilârâsına 
F: (502) H2`de yoktur. (507a) şu�â�ı/şumârı H2 

ıldı
ıldı



  - 95 - 
   

510 Şîşede sünbülle gül-i er �gavân 
Oldı �sulı lülede nâr u du�hân 

  511 Şîşe-i rengîn ile verd-i sepîd 
F 13A   Penbe dehânında pür olmuş nebîd 

512 �Gonca gelüp şîşe-i gül-gûn ile 
Bülbüli �kodı dil-i pür- �hûn ile 

513 Şev�k ile az �kaldı olup na�gme-zen 
�Gonca-i gül nâle �kıla �kalbden 

514 Gördüm olur na�ra-zenân şev�k ile 
Bülbüli mest eyledüm ol �zev�k ile 

H2 16A  515 Derd-i dilümden aña virdüm peyâm 
�Sandum anı �kâbil-i sev�k-i kelâm 

516 Ya�ni olup �so�hbetinüñ  �tâlibi 
�Sandum anı söyleye âdem gibi 

517 Bildüm anuñ da sözi yo�k arada  
�Gam �komamış tâb o bî-çârede 

518 Âteş-i gülden kül olup nâtüvân 
�Tâ�kati yo�k üf diseñ uçar hemân 

519 Ben bu �hayâlât ile bî-tâb iken 
İrdi hemân sûziş-i âteş-figen 

H1 74B  520 Ya�ni gelüp mevsîm-i tâb-ı temûz 
�Saldı hep eczâ-yı çemen-zâra sûz 

521 Yandı şükûfe dil-i Vâmı �k gibi 
Nâme-i küstâhî-i �âşı �k gibi 

E 21A  522 Buldı temûz ile �harâret cihân 
Girmege deryâya �sular atdı cân 

523 �Saldı zemîne dem-i bâ�hûr tef 
İtdi �sular �kaynayup i �zhâr kef 

 
 
     
(511a) sepîd/sefîd H2 (b) pür/birer H1: (513b) nâle/na�gme F: (515a) derd-i 
dilümden/derd ü dilümden H2: (520a) tâb-ı temûz/ tâb u temûz F 
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524 Lâneleri pûteye döndürdi tâb 
 �Hançer-i sûsende �komamışdı âb 
525 Câm-ı felek olmuş iken ser-nigûn 

Olmadı bir reş�ha-i kemter birûn 
526 Rûmı temûz eyledi mülk-i �arab 

Döndi �ara�k- �hâneye her �hâne heb 
526 Yer delinüp geçdi yere âblar 

Bulma�ga dolanmada girdâblar 
527 Çeşmedeki lüle-i deryâ-feşân 

Tâb ile çün lüle-i berg-i du�hân 
528 Şöyle �kurutmuşdı anı âfitâb 

Burma�g ile çı �kmaya her �katre âb 
529 Her kişi leb-teşne vü bîmâr idi 

Yüze gelür cûy-ı �ara�k-vâr idi 
530 �Kalmadı hiç hâlümi şer �he mecâl 

Tâbiş ile gelmiş idi başa �hâl 
F 13B  531 Bir nefese yo�g idi tâb u tüvân 

Belki nefesden �tutuşdurdı zebân 
532 Her kişi dem-beste vü bî-tâb idi 

Cûy-ı �ara�k mevcine �gar �k-âb idi 
H2 16B  533 Olmayup enfâ�s-ı �sabâdan e�ser 

Atmaz idi nab�zını şâ�h-ı şecer 
E 21B  534 Girmiş idi �hâke �sular çün künûz 

Lîk aya�gı �so�gumamış idi henüz 
535 Nâgeh irüp mevkeb-i şâh-ı �hazân  

�Saçdı yolına zerini gülsitân 
536 Ba�g-ı bahâr oldı �hazândan �hazîn 

İrdi �sabâya nefes-i vâ-pesîn 
 
     
(525)`te dizelerin yerleri de�gişik H2: (526)`da dizelerin yerleri de�gişik H2: (526b) 
dolanmada/�tolanmada F: (528b) her/bir F: (530b) tâbiş ile/ tâb ile H2: (532a) 
her/bir H1 (536b) vâ-pesin/âpesin H1 
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537 Hem-ser olup renkde nesrîn ü gül  
Lâle �saçıldı yere çün dürd-i mül 

538 Zerd ü nizâr olma�gıla her biri  
Far �k idemezler gül-i ra�nâları 

539 Oldı ya vîrân şehr-i gülsitân 
Eyledi hep �hâsılını za�ferân 

540 Deste iken la�li vü a�k kâ�gıdı 
Uçdı gülüñ bunca �taba�k kâ�gıdı 

541 Berg-i giyeh kim dökülür sebzeden  
 �Hâvı giden çû�kaya döndi çemen 

H1 75A  542 Aya�ga saldı güli bâd-ı vezân 
İtdi hevâ berk-i �hazânı �hizân 

543 Mâtemiyân oldı hezârân-ı bâ�g 
Oldı siyeh-pûş anı sanma zâ�g 

544 Oldı hebâ şevket-i şâh-ı bahâr 
Buldı fena ber �k ü nevâteng-bâr 

545 Her �kızaran ber �k-i �hazân bir lisân 
Cümle fenâ �zikri ile hem-zebân 

546 Dögünerek a�kmada cûy-ı çemen 
�Turma yolınma�kda idi yâsemen 

E 22A  547 Cûları gördüm ki olup �kalbi pâk 
Pister ü bâlinin idüp seng ü hâk 

548 Yardan uçmuş ya�kalar çâk ider 
Sâlik olup �turma yolun pâk ider  

549 Hem-rehi ki �hâr-gehi �hâredir 
Ol da benüm gibi bir âvâredir 

 
     
(541b) çû�kaya/çû�haya H1: (544a)şevket-i /kişver-i H1: (544) F ve H2`de yoktur. 
(546b) �turma/durma H2 yolınma�kda /bulınma�kda H2 (541a) cûları/cûyları H1 
seng/teng H1 seng ü �hâk/seng-�hâk F: (548b) �turma/durma H2: (549a) �hâr-gehi/ 
�hâr u gehi H2 
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550 Bir dem anuñ  yanına itdüm gü�zâr 
�Kıldum anı âyine-i �kalb-i zâr 

551 �Hâl-i dil ile aña itdüm su�âl 
Derdleşüp ta ki �tuyam �hasb-i �hâl 

552 Didi benüm da�hi odur sür�atüm 
�Gar �ka-i girdâb-ı yem-i hayretüm 

H2 17A  553 Derd-i dile çâre idüp cüst ü cû 
Bunca zamân gezmedeyin sû-be-sû 

554 Derd-i dile çünki tesellî gerek 
�Azm idelüm gel beri deryâya dek 

F 14A  555 Gördüm anı dökdi baña �tatlı dil 
Düşdüm o dem yanına mânend-i �zıl 

556 Oldı şitâ �sar �sarı cünbüş-künân 
Düşdi bürûdet araya nâgehân 

557 Rûy-ı dile asdı bürûdet ni �kâb 
Aramıza geldi ya�h oldı �hicâb 

558 �Sırça sarây içre idüp câyını 
Çekdi hemân dâmenine pâyını 

559 Itmedi bir reş�ha-i kemter beyân 
Olmadı ma�ksûd ile ra�tbu`l-lisân 

560 İtdi şitâ �sar �sarı şöyle hücûm 
Şîşe-i çar �h içre söyündi nücûm 

E 22B  561 Söndü şebüñ  şem�a-i bâlâgeşi 
�Kaldı fitil uçlarınuñ  âteşi 

562 Çatladı gûyâ ki kef-i âfitâb 
Sanma şafa�k a�kdı biraz �hûn-ı nâb  

563 Sebzeleri berf ü ya�h itdi ma�hal 
Oldı leb-i cûda a�garmış �sa�kal 

 
 
    
(555a) �tatlı/�tatlu H1 yanına/pâyına F: (558) F ve H2`de var. (563b) leb-i cûda/leb-
i cûyda H2 
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564 Sebze �ha�tın berf ya�gup bî-hisâb 
�Hall ile ba�sdurdı ezüp sîm-i nâb 

H1 75B  565 Nîze-i ya�hla n�ola itse �ubûr 
Oldı şitâ �husrev-i sâhib- �zuhûr 

566 La�gma dönüp cûy-ı revân zîr-i berf 
Ya�hdan aña köprüler oldı şigerf 

567 Sönmeye ta şem�a-i çarum �kıbâb 
İtdi nihân-ı dâmeni içre sehâb 

568 Berf ya�gup �hurde-i şükker gibi 
�Ka�tre �toñup oldı şükker leblebi 

569 Bâd-ı şitânuñ  işi ta��kîd idi 
Şu şeh-i ya�h şükker-i fânîd idi 

570 İtmiş iken câyini ceyb-i se�hâb 
Pençesini cem� idemez âfitâb 

571 Geşt ü güzâr eyledüm âfâ�kı ço�k 
Bildüm anı �hâ�sılı hem- �hâl yo�k 

572 Râci� olup gûşe-i �gam- �hâneye  
Bülbüle döndüm ki gire lâneye  

H2 17B  573 Va�hdete tebdîl �kılup ke�sreti 
Düşdi dil-i zâr ile cân �so�hbeti 

E 23A  574 Yâd idüp a�hvâl-i perîşânumı 
Cûşa getürdüm dil-i nâlânumı 

575 Nâle �kılup gerdiş-i eyyâmdan 
Didüm aña çekdigüm âlâmdan 

576 Za�hm-ı �gam itdi nemek-pâşlı �k 
�Kıldı tesellî ile yoldâşlı �k 

577 Men�kabet-i gerdişi asl eyledi 
Çar �h elemin baş�kaca fa�sl eyledi 

     
(564a) �ha�tın/�ha�t-ı F: (565b) �husrev-i/ serd-i H1: (567) H2`de yoktur. (568b)�tonup/ 
dökdi H1: (571a) geşt ü güzâr/ geşt güzâr H2 (577a) gerdişi/gerdiş-i F (b) ba�şkaca 
fa�sl/baş �kaca bir fa�sl F 
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DER-ŞİKÂYET-İ RÛZGÂR Ü ÇARH-I 
�GADDÂR 

F 14B  578 Kimseye hiç gerdiş-i  pür-şer ü şûr   
Istedigi gibi verür mi �hu�zûr 

579 Kimse olur mı siteminden emîn 
Itmeyecek yerini zîr-i zemîn 

580 Şa�şa�a-i mihrüñ  işi �kahrdır 
Lu�tfı yedi tası geçen zehrdir 

581 Cevre ne �âlem ne �hôd âdem döker 
Zehre ne câm-ı mey ü ne Cem döker 

582 �Tâli�-i bed-hem-dem ü hem-kârıdır 
Kevkeb-i �gaddâr �taraf-dârıdır 

583 Mâh-ı nûk-i câna  ider cilve-ger 
Ehl-i na�zar aña ıra�kdan ba�kar 

584 İtse ta�hassür na�zarın her zamân 
Leb yerine çeşmi ter olur hemân 

585 �Harca sürüp niceyi lârı gibi 
Mürde-çerâ�g itdi fenârlar gibi 

E 23B  586 Man�tı �k-ı �A�t �tarı idüp târ-mâr 
Kâ�gıd-ı �a�t �târ ider rûzigâr 

H1 76A  587 �Saldı �suya nus�hayı çar �h-ı kühen 
 �Sorar isek �hikmeti Lo�kmândan 
588 Âyine-i �hâ�tır olup zenk-zâr 

Jeng ile pür ra�hne olur tî �g-vâr 
589 Mı �s�kalenüñ  minnetine döyemez 

Pârelenür �sı �kletine döyemez 
H2 18A  590 Gözümi açar ehl-i dil-âlâmdan 

Şa�şa�a-i �hançer-i Behrâmdan 
 

    
(578b) istedigi/istedügi H1: (579b) zîr-i zemîn/zîr ü zemîn H2: (581a) �âlem ne 
�hod âdem/ câm ne  �hod câm H2: (584b) çeşmi ter/çeşm-i ter F H1 olur/eyler H2: 
(586a) târ-mâr/târ u mâr H1:  H1: (590a) gözümi/gözin F H1 
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591 Kâ�h-ı felek �ka�sr-ı Züley�hâ mi �sâl 
İtdi nice Yûsufa nîreng ü âl 

592 Aldana mı hiç �tuyan bendini  
Anlar o na�kş ile hemân kendini 

593 Vâ�i �z-i şehrüñ  de sözi bir belâ 
Her sözi bir neşter-i tîr-i cefâ 

594 Kürsî-i va��zında bahâne bulur 
Üstümüze �turma �havâle olur 

595 Ebr-i bahâr u mehe gerdûn- �sıfat 
 �Küpi yur üstine çı �kar �â�kıbet 
596 Biz �kodu�k âdem yerine anı heb 

Söylemez âdem gibi ol bî-edeb 
597 İşler ider �âşı �k-ı derd-keşe 

Gâh çeker gâh so�kar âteşe 
598 Furnı idi tut ki cehennem anuñ  

Tâbesi içinde bu �âlem anuñ  
E 24A  599 Nice kefen �soyıcı nebbâşeler 

Keşf-i �kubûr itmege mâlik geçer 
600 Ba�kma riyâ�zetdeki da�vâsına 

Aş yerürler ölü �helvâsına 
F 15A  601 Derhem olur dirhem ü �kîrât içün 

Biri birin öldürür is�kâ�t içün 
602 �Hi �s�se-i is�kâ�t içün az ço�k 

Düşse �tarî �katden eger bâki yo�k 
603 Seg gibi �kurbân etine diş biler 

El alanuñ  aya�gın alma�k diler 
604 Nâmını çekmekde �Hudâyilerüñ   

Dâd elinden bu mürâyilerüñ  
 
     
(591b) nice Yûsufa/nice bir Yûsufa H1: (593b) sözi/�ta�nı F H1: (594b) 
�turma/durma H1: (598a) furnı/�karnı F H1: (600b) yerürler/sürerler F 
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605 Dilde �tolı �hubb-ı direm mu�htefî 
�Zikr-i �hafî yerine şirk-i �hafî 

606 �Hûblaruñ  �ış�kı da serîr-i belâ 
Oldı �gam-ı �ış�kı belâ-ber-belâ 

607 Be�zl �kılup mihr ü vefâ �hırmenin 
Bir iki zer viren alur dâmenin 

608 La�li ki şükker gibi le�z�zetlidir 
Ekşiye ta�klîdi �acib �tatlıdır 

H2 18B  609 Tir-keşe dönse dil-i mübtelâ 
�Turmaz o�kın �toldurur ol �kaşı yâ 

H1 76B  610 Çeşmine pirâhen-i bâdâm-veş 
�Hûn-ı dil-i �aşı �k olur perde-keş 

611 Her biri bir Rüstem-i �sa�hib- �kıran 
Kendi �kılıç �gamze cihân pehlivân 

E 24B  612 Lîk ne �kaçan �âşı �ka mihmân olur  
Yârelere sarılaca�k cân olur 

613 �Zell ü tevâ�zu� ile ider ser-fürû 
Meskenet ü lu�tf ile �kor �hâke rû 

614 �Taşrada mirrî �h gibi tî �g-keş 
�Hâneye geldükçe olur zühre-veş 

615 Bir yaña cevr-i �zurefâ-yı zamân 
�Hal �ka sitem eylemede �hurde-dân 

616 Mu�hli �sedir cümle ihânetleri 
Sâde-dile reng ü �zarâfetleri 

617 �Hubb-ı şefî �k oldı şi �kâ�ka bedel 
Cây-ı �hu�kû�k oldı �u�kû�ka ma�hal 

618 Yüze güler sâ�gar-ı ra�hşân gibi 
Lîk ya�kar mihr-i dıra�hşân gibi 
 
 

     
(605a) �tolı/�tolu F: (608b) ta�klîdi/nisbeti F �tatlıdır/tatludur H1: (612a) lîk ne 
�kaçan/lîk �kaçan F H2: (614a) mirrî�h gibi/mirrî�h-�sıfat H2: (617b) ma�hal/bedel H1. 
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619 Lu�tf ile mâhî gibi ra�tbü`l-lisân 
Nişter-i nebtîzi velî der-meyân 

620 Hezle dönüp �ar �z-ı mu�habbetleri 
Mas�haralı �k oldı �ha�ki �katleri 

621 �Hullet ile �ar �z-ı �hulû�s u vedâd 
�Iş�k-ı mecâzî gibi heb bî-sedâd 

622 �Ahdi de i �krârı da cümle hebâ 
Şâhid-i bâzâr gibi bî-vefâ 

623 �Sub�h-ı nu�hustîn gibi dem-serddir 
�Ka�hbe-i dünyâ gibi nâmerddir 

F 15B  624 Resm-i mu�habbetde �sebât u devâm 
Sâye-i zülf büt-i �ar�ar �hırâm 

E 25A  625 �Soñra bürûdetle ider münfa�il 
 �Hâ�sıl ider derd hemân ehl-i dil 
626 Kimi olur �gırre-i câh-ı �kavî 

Ehl-i �tama� nikbetî-i ma�nevî 
627 Şöhret içün �haşmeti tevfîr ider 

Şehri gezer kendüyi teşhîr ider 
H2 19A  628 Kimisi âdem geçinür mâl ile 

Far �kı yo�g iken �har-ı �hammâl ile 
629 �Hisset ile cem-i zer ü sîm ider 

Mâlını sermâye-i ta�zîm ider 
630 �Hal �k çeker �sı �kletin ol dirhemüñ  

�Tut ki velî ni�metidir �âlemüñ  
631 Sofrası nân hicri ile pîç pîç 

Hâle-i bî-mâh görünsün mi hiç 
632 Cümlesi nâdân u �har-ı nâpesend 

Düşmen-i erbâb-ı dil ü hûşmend 
 

     
(619a) lu�tf ile/nu�t�k ile F: (621a) �hullet ile /�hisset ile H2: (622b) bâzâr/pâzâr H2: 
(623a) dem-serddir/demserdler F H2  (b) nâmerddir/nâmerdler F H2: (625b) 
derd/derdi F: (627) teşhîr/ teşcîr H2: (631b) bî-mâh/nev-mâh H1  



 - 104 -

H1 77A  633 Oldı husûsa ki günâh-ı �azîm 
�Sâ�hibinüñ  bîm ile �kalbi dü-nîm 

634 Ma�rifet ü nükte-veri şâ�iri 
�Afv-ı �kabûl itmek olur sâ�iri 

635 Şi�r diyen mücrim olur lâ-cerem 
Si �hr gibi ehlüñ  ider müttehem 

636 Vây aña kim şâ�ir-i mu�htâc ola 
Fa�kr ile şâyende-i i �hrâc ola 

637 Nâmı anuñ  rind ise �tarrâr olur 
Merdek-i dervîş ise cerrâr olur 

E 25B  638 Med�hin iden ki �zb ile şöhret bulur 
�To�grusunı söyler ise hicv olur 

639 �Hâ�sılı yo�k cisr-i fenâda �hu�zûr 
Cây-ı �hu�zûr ister iseñ �kıl �ubûr 

640 Gel beri ey sâ�kî-i ferru�h- �kadem 
Câm-ı �tarab-rîz ile �kıl def�-i �gam 

641 Gerdiş-i gerdûndan alup inti �kâm 
Eyleye kim tûs-ı i �kbâli râm 

642 Eyle �gurûr ehlini âzürde-dil 
Ta ki helâk ola gören mürde-dil 

643 Çehresine cür�a-feşân olalum 
Giryesine �hande-zenân olalum 

644 Demdir eyâ nây-ı nevâz-ı �kalem 
Eyle biraz bezme münâsib na�gem 

645 Dehre yine �gul �gule-i tâze �sal 
Günbed-i gerdûna bir âvâze �sal 

 
 
     
(636b) i�hrâc/ifrâc H2: (638a) med�hin iden ki��zb ile/ med�h-i dîn-i ki��zb ile F: (640a) 
beri/beru H2 (b) �tarab-rîz/�tarab-dîn H2: (641b) tûs-ı/tûsın F H1 H2:  (644b) 
bezme/bezm-i H2: (645a) yine/biraz H2  tâze/nâle H2 
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H2 19A   SÂ�KÎ-NÂME 
F 16A  646 Şev�ke gel ey cür�a-keş-i câm-ı �kuds 

 �Sâ�kî-i bezm-i �tarab-efzâ-yı üns 
647 �Kand-i lebüñ  �katre-i âb-ı hayât 

Cür�ayı itseñ n`ola �ka�tr-ı nebât 
648 İtdi lebüñ aña me�ger fey�z-i cân 

Söyleme�ge başladı şîşe hemân 
649 Câm-ı �ara�kla mey-i gül-gûn gerek  

�Sub�h-ı �safâdır �tarab-efzûn gerek  
E 26A  650 Eyle �ara�kla mey-i nâbı revân 

A�klı �kızıllı gibi �kıl hem-�inân 
651 Oldı �ara�k bir ya�kıcı dil-rübâ 

�A�klını aldursa görenler revâ 
652 Rû�h-ı revân bâde-i rummânîdir 

Câm-ı �ara�k cânumuzuñ  cânıdır 
653 Dem-be-dem üftâde-i �tâ�k-ı fenâ 

Meyde bulur �hâsiyet-i mûmiyâ 
654 Cevher-i mâhiyet-i �Hâtemdir ol 

Âb-ı �hamîr-i �tarab-ı Cemdir ol 
H1 77B  655 Cüz�-i �kavî �hâsiyet-i pür- �tarab 

A�sl-ı ferâ�h-ı mâ�a şûr u şa�gâb 
656 Lem�asıdır �unsûr-ı nârı  anuñ  

Mâdde-i rû�h-ı bu�hârı  anuñ  
657 Nüs�ha-i terkîb-i zemîn ü zemân 

Bâ�i �s-i tertîb-i dimâ�g-ı cihân 
658 Mâşıta-i rû-yı �arûs-ı �tırâz 

�Say�kalî-i �hançer-i müjgân-ı nâz 
 
 
     
(647b) �ka�tr-ı nebât/nebât F: (648b) söylemege/sökmege H1: (655b) a�sl-ı/kâmil-i 
H1: (656a) nârı/nâr H1: (657a) zemîn ü zamân/zemîn-i zamân H2 
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659 �Hûn-ı �urû�k içre mümedd-i �hayât 
Serde bu�hâr itmede tefrî �h-i zât 

660 �Gam ile ider neşvesi merdâne cenk 
Ebr-i siyâh ile mi �sâl-i pelenk 

661 Keyfi ki bir kez olına �hâtıra 
Bir da�hi �gam gelmeye hiç �hâtıra 

662 Bütler olup şem�- �sıfat gele germ 
Diller olur şa�şa�a-i meyle nerm 

E 26B  663 Bulsa hevâ ile n`ola iltihâb 
Kûze- keş-i âteş-i meydir �habâb 

H2 20A  664 Meydir o hôş neşve-i fer �hunde-zât 
Sırr-ı Felâ�tun-ı �hum-ı Sumenât   

665 Bulsa �hum içre ne �aceb reng ü nâb 
Sengde perverdedir ol la�l-i nâb 

666 Tâb virür �humda olup cây-gîr 
Sâyede devr eyler o mihr-i münîr 

667 Her �hum-ı mey-i kûh-ı bülend-i va�kâr 
�Zâhir olur kâhî serinde bu�hâr 

668 �Hum mı yâ�hûd menzil-i �hûrşid mi 
Ya felek-i kevkeb-i nâhîd mi 

F 16B  669 �Gam degül ol �humma irerse �ha�tar 
Dürdî-i bâde ile reyâhîn biter 

670 �Zarfını la�gv itmek içün revâ 
Olsa �Horasânî-i �ka�sr-ı �safâ 

671 Câm �tolar şîşeler eyler �sadâ 
�Su küçü�gün söz büyü�gündür velâ 

672 Şîşe-i mey �ka�knüs-i âteş-feşân 
Ya ba�t-ı berrîde ser-i �hûn-çekân 

 
     
(661a) bir kez/ hergiz F olına/olınsa H1: (662b) nerm/bezm H1: (669b) biter/yeter 
H1 (671b) söz/yol F 
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673 Ansız olunmaza n�ola bezme �azm 
Çünki �surâ�hîdir olan rükn-i bezm 

674 �Humlar olup ba�hr-ı mu�hît-i fera�h 
Sanki  anuñ  bir �kula�gıdır �kade�h 

675 Câm mı ya micmer-i �işret midir 
Meş�ale-i râh-ı hidâyet midir 

E27A             676       Câmdır âyine-i �sâfî meniş 
            Kâr-ı Sikenderde yo�k ol gösteriş 

             677       Câm-ı Cemüñ  belki budur mı �s�kalı 
                          K`oldı nu�kûş dû-cihân münceli 
             678       Câmıdır ol küçek-i mengûş-dâr  

                          Kim ola pîr-i mu�gâ �hi �zmet-gü�zâr 
             679       Pîr-i mu�gândır Cem-i Cemşîd-i �ka�sr 

                         Oldı âb-ı müşfi �k-i ebnâ-yı �a�sr 
680 Du�hter-i rez çün ola sermâyesi 

  Olsa �aceb mi bu �kadar mâyesi 
681 Çîn-i cebîn ile şifâ nüs�hası 

Resm-i �ha�t-ı câmı devâ nüs�hası 
682 �Ka�sr-ı Cem olundu�gı demde binâ 

Âb-keş olmuşdı bu pîr-i dü-tâ 
H2 20B  683 Meykedesi keştî-i deyrin Nû�h 

�Kalmış içinde o re�isü`l-fütû�h 
684 Her �taba�ka dolmuşa beñzer hemân 

Pîş-i �kadem câm ile pîr-i mu�gân 
685 Gülşen-i râz oldı o genc-i mefâ�k 

Ma�hzen-i gencîne gibi fey�z-nâk 
686 Meykede �tâ�kında olan nerdübân 

Baña yeter pâye-i �izzet hemân 
 
 
    
 (676a) �sâfî/�sâf-ı H1: (679b) oldı/ol F: (681a) çîn-i/cîn-i F    
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687 Her kişi müsta�cil-i menzil gerek 
Aya�k aya�k �kat�-ı menâzil gerek 

688 Man�zaradan câmuña ra�hşândır 
Her yaña barma�klı gülistândır 

E 27B  689 Keştî-i Nû�ha urulunca binâ 
Ta�htası alınmış  anuñ  câ-be-câ 

690 Anuñ  çün �gar �ka iken kâ�inât 
Buldı o �tûfân-ı belâdan necât 

691 �Kâf ile �salar metâ�-ı �safâ 
Râh-ı neverdân-ı tarî �k-i vefâ 

F 17A  692 Dâ�im o bender-gehe olur revân 
Anda olur cins-i �hurd-ı râyegân 

693 Nâle-günân her birisi pîş ü pes 
Gûy-ı süveydâ ile diller ceres 

694 Her biri bir �husrev-i Cem i�tibâr 
�Hidmet-i pîrân ile pür-iştihâr 

695 Bâde-keşân Rüstem-i �sâ�hib- �tuhûr 
Kimi Tehemten kimisi Pil-zûr 

696 Bârgeh-i Cem de sücûd eylemiş 
Her biri i �sbât-ı vücûd eylemiş 

697 Mülk-i �gama her biri Gîv-i belâ 
�Sandali-i �sadra geçer ser-revâ 

698 Yek-dem ider �humını �sahbâlaruñ  
�Sunsa dibin göstere deryâlaruñ  

699 N�itsün aña cam-ı mey-i pür- �habâb 
Şîşe-i �savletümüz içre pür-şitâb 

700 Vir bize sâ�kî hele bir iki câm 
İdek el ile be-şürbü`l-müdâm 

 
     
(689b) alınmış/atmış H1: (692a) bender-gehe/bender-gehle H1: (693b) 
ceres/çeres H2:  (695a) bâde-keşân/bâde-künân F: (697a) mülk-i/fülk-i F (b) 
geçer ser-revâ/geçerse revâ H1 
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H1 78A  701 Câm-ı �ara�k ile mey �sun dem-be-dem 
Baña ne dînâr gerek ne direm 

 E 28A  702 Aya�ga pür eyle mey-i er �gavân 
H2 21A    Pâye murâd eyleyene �sun hemân 

703 Tâb virilmezse eger bâdeden 
�Ömr-i sebû deñlü �turur mı beden 

704 Kimseye yo�kdur felegin �hurmeti 
Biz dahi fevt itmeyelüm fur �satı 

 
İ �ZHÂR-I ŞEV�K U �GARÂM  
BE-NA�ZM-I CEVÂHİR-İ İNTİ �ZÂM 

705 �Sub�h-dem âfâ�k olup pür-ziyâ 
Lâmi� idi pertev-i �sıd�k u �safâ 

706 Olmuş idi günbed-i mînâ-nümûn 
Tûde-i kâlâ-yı �safâ-yı derûn 

707 �Ka�sr-ı felek meygede-i şev�k idi 
�Hal �k-ı cihân mest-i mey-i �zev�k idi 

708 Devr iderek �kubbe-i fîrûze-fâm 
�Sundı meger herkese bir �tolı câm 

709 Ben de o fey�z ile olup neşve-dâr 
Lücce-i şev�k oldı dil-i bî- �karâr 

710 Şa�şa�a-i neyyir-i fey�z-i ilâh 
Itmiş idi �kalbümi âmâc-gâh 

711 Dilde idüp �kulzüm-i envâr-ı cûş 
Birbirini çignedi mevc-i sürûş 

712 Kilk-i emel hem-ser-i ta�kdîr idi 
�Saf �ha-i endîşe �kalem-gîr idi 

713 Tâb-ı ciger da�gda�ga-engîz idi 
Nab�zını tutdum �kalemüñ  tîz idi 

     
(701b) gerek ne direm/gerek vü ne direm H1: (705b) �sıd�k u �safâ/ �sıd�k �safâ F H2: 
(706a) olmuş idi/olmuş iken H2: (708b) herkese bir/bize bir F �tolı/�tolu H1 

E 28B  714 Düşdi dile �hâ�tıra-i me�snevî 
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F 17B    Eyledüm üstâdlara peyrevî 
715 İtdüm o vâdîde çün âheng-i na�zm 

Oldı güzer-gâh-ı reh-i teng-i na�zm 
716 �Hâme olup tîz bu hengâmede  

Dizdi güher ba�hr-ı �hıred-nâmede 
717 Sözleri amma ki yabâne degül 

Cümle füsûn oldı fesâne degül 
718 Bunda �safâ var mı ki bir kîne- �hâh 

Masdar-ı �kahr u tama� u �hubb-ı câh 
H2 21B  719 �Tâ�k-ı dimâ�gı �tolı kibr ü �gurûr 

Sinede merkûzı bürûz-ı �zuhûr 
720 Derd-i seri da�gda�ga-i tâc-ı zer 

Göñli miyân-beste-i �ış�k-ı güher 
721 Olmuş iken memlekete pâdişâh 

Yine degül �kâni�-i lü�tf-ı Ilâh 
722 �Kasdı  anuñ  şâh-ı cihândârlı �k 

Gösgötürü  �âleme �hünkârlı �k 
H1 79A  723 Eyleye iz�âc-ı �kulûb-ı �ıbâd 

�Kahrı ile odlara yana bilâd 
724 Ya�ni çeküp �asker-i deryâ-nehîb 

Eyleye bir �hal �kı va�tandan �garîb 
725 Bir bölügüñ nâmını a�dâ ide 

Memleketi esr ile ya�gma ide 
726 Her biri  bî-sâbı �ka-i güft ü gû 

Biri birin bilmedin ola �adû 
E 29A  727 Da�vî-i câh eylemede iki şâh 

Ortada a�hvâl-i ra�iyyet tebâh 
 
 
     
(714b) üstâdlara/üstâdları H1: (715) F`de yoktur. (716a) �hâme/�hâr H1: (724b) 
eyleye/ eyleyeler F: (726b) bilmedin/bilmeden H1  
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728 Na�hvet-i cehl ile bir iki �ivân 
Nâ�mların ide cihân pehlivân 

729 Gürz ü kemân semtine ermân ide 
Biri birin da�vet-i meydân ide 

730 Bir birine eyleye �ka�sduñ  helâk 
Birisi merd ola biri za�hm-nâk 

731 Va�sfın iden şâir-i sâ�hir cenâb 
Vermek içün sözlerine âb u tâb 

732 Kendüsini �Haydar-ı Kerrâr ide 
Gürzini ba�tmân ise �kan�târ ide 

733 Görmedigi �kavmi añup dâ�imâ 
Ide nice mürdelere iftirâ 

734 Eyleye bir mürdeyi sâ�hib- �kırân 
Şâ�ir iken vara ola �kı �s�sa- �hân 

735 Eylediler gerçi selef-i i �htiyâr 
Itmedüm ammâ ki �ha�kîr i�tibâr 

736 Mer �siyesin o�kumadum anlaruñ  
Cânları çı �ksun o nâdânlaruñ  

737 Meslegümüz vâdî-i mer �gûb idi 
Va�sf-ı la�tîf-i mey u ma�hbûb idi 

F 18A  738 Oldı nice fa�sl-ı bedî� u �zarîf 
H2 22A   Fa�sl-ı bahârî gibi cümle la�tîf 

739 �Saf �hası âyine gibi pür- �safâ 
İtdüm anuñ  nâmını �Âlem-nümâ 

E 29B  740 �Hâ�sılı itmâma irüp ol kitâb 
Cild ile oldı �sadef-i dürr-i nâb 
 
 

    
(728a) na�hvet-i cehl ile/na�hvet-i vech ile F: (729a) gürz ü kemân/gürz-girân F (b) 
meydân/ îmân H1: (730a) �ka�sduñ  helâk/ �ka�sd-ı helâk H2 Bu beyit H1`de yoktur. 
(731b)sözlerine/söz yerine H1: (736b) çı�ksun o/çı�ksun ko o F: (739b) 
itdüm/eyledüm H1: �hâ�sılı/ say� ile H1 (b) cild ile/cidd ile H1 
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741 Na�zmı pesend itmege şâyân olup 
 �Tarzı �hased-kerde-i yârân olup 
742 Oldı baña huccet-i �ızz-i �kabûl 

Eyledi im�zâ �ulemâ-yı fu�hûl 
743 Sebk u ni �zâmın göricek lâfsız 

Eyledi in�sâf her in�sâfsız 
744 �Hâ�sılı ol sifr-i belâ�gat-rüsûm 

Oldı pesendîde-i yârân-ı Rûm 
745 Her biri lu�tf ile olup bezle-senc 

Didiler olma�k gerek ol genc-i penc 
746 Ya�ni görüp �hamse-i şey�hi tamâm 

Eyle cevâbına heman ihtimâm 
H1 79B  747 Çünki �sunuldı saña na�zm-ı su�han 

Nâme cevâbında var ol �hâne-zen 
748 Şükr-i �Hudâ az degül �kudretüñ 

Far �k-ı felekde �alem-i rif�atüñ  
749 Semt-i Ni �zâmîden olup �hi �s�se-dâr 

Oldı �sufûf-ı su�hanuñ  üstüvâr 
750 Sûziş-i �husrevden olup behrever 

�Saçdı no�k�ta yerine �hâmeñ şerer 
751 �Humm-ı dilüñ  câm-ı edâ �tâlibi 

Mâyeli �hum- �hâne-i câmı gibi 
752 Sen de nevâ ile bir âvâze �sal 

�Tarz-ı nev-âyîn-i Nevâyi mi �sâl 
E 30A  753 Geldüñ  ise �soñra n�ola cümleden 

�Sıfr degül mi elifi elf iden 
754 �Soñra gelen bezme zeber-dest olur 

�Âdet odur cur�a içen mest olur 
 

     
(741a) na�zmı/na�zm-ı  F  (b) �tarzı/�tarz-ı H1  �tarzı �hased-kerde-i/dest-�hûş-ı zümre-i 
H2: (744a) sıfr-ı/ şi�r-i F: (747b) nâme/�hâme H2: (751b) mâyeli/mâye-i H2: 
(754a) bezme/çünki F  



  - 113 -
   

  755 �Ar �z �kılup meskenet-i bî-şümâr 
Eyledüm anlara da biraz i�ti �zâr 

756 Didüm eyâ zümre-i erbâb-ı dil 
Baña bu teklîf münâsib degül 

H2 22B  757 Sifle ki ta�klîd-i kibâr eyleye  
Kendüyi rüsvây-ı diyâr eyleye 

758 Hiç ola mı itse ne deñlü �hurûş 
Her çeñe �haffâfı cevâhir-fürûş 

759 Müflis-i �âciz ki ide terk-i diyâr 
Fâ�ide ne eylese Mı �sra güzâr 

760 Itdi �hu�su�sa ki cefâ-yı zamân 
Mi �hbere gibi yüregüm �tolı �kan 

F 18B  761 Uralı bu râha piyâde �kadem 
Başına şa�k�k oldı mi �sâl-i �kalem 

E 30B  762 Lîk idüp her biri �kavlin ekîd 
Olmadı hiç �ö�zr ü tüvânı müfîd 

763 Gördüm olur bunlaruñ  ile nizâ� 
Nâz-ı �harîfân-ı müza�href metâ� 

764 Â�hir idüp sözlerine in�kıyâd 
Cân ile himmetlerin itdüm murâd 

765 Eyleyüp ol �hıdmetine şedd-i ni �tâ�k 
Kilk-i hüner eyledi teşmîr-i sâ�k 

766 Var idi evvelde da�hi niyyetüm 
�Kâ�sır idi �azme veli himmetüm 

767 �Hâ�sılı bu şeşder-i devvârda 
Resm idi ol na�kş-i dil-i zârda 

768 Olmuş idi bir ulu himmet baña 
�Gaybdan irmiş idi beşâret baña 

 
     
(755a) meskenet-i bî-şi�âr/ meskenet ile şi�âr H1: (760b) �tolı/�tolu F: (765b) 
teşmîr-i/şemşîr-i H1: (766a)   niyyetüm /  himmetüm  H1  (b) himmetüm/ 
niyyetüm H1  
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769 Düşdi hemân �hâtıra-i Penc-Genc 
Na�kş-ı murâd itdi sarây-ı sipenc 

 
H1 80A   HİKÂYEİ-I BE- �HÂB-DÎDEN-İ �URYÂN 

MEHEMMED DEDE DÂVERDEN-İ DEVÂT 
770 Belde-i Ruscu�kda bu �abd-i fa�kîr 

Gördi �aceb vâ�kı�a-i dil-pe�zîr 
771 Ol ya�kadır âb-ı ru�h-ı Rûm ili 

Ser �had-i Eflâk u �Tuna sâ�hili 
772 �Karşusı bir �kal�a-i gerdûn- �karîn 

Yergöki nâmındaki �hı �sn-ı �ha�sîn 
773 Eylemiş ol �kal�a civârın penâh 

Gözcisi mec�zûb-ı cenâb-ı Ilâh 
E 31A  774 Kendüye �uryânlı �gı idüp şi�âr 
H2 23A    Bulmuş idi tî �g gibi iştihâr 

775 �Gâ�ib erenlerle idi �so�hbeti 
Üstümüze �hâzır ola himmeti 

776 �Hamsede Ya�hyâ-yı �huceste edâ 
Dir ki anuñ  himmeti oldı baña 

777 Bülbül olup va�sfını te�zkârda 
Böyle yazar Gülşen-i Envârda 

778 Sâlik-i mec�zûblaruñ  yoldaşı 
Başı �kabâ yalın aya�klar başı 

779 �Zahiri vîrâne vü mihnet-zede 
Bâ�tını ma�mûr Me�hemmed Dede 

780 Gûş ideli va�sfını ben nâ-murâd 
Olmuş idüm rû�hına pâk-i�ti �kâd 

781 �Hayli dem idi iki nesne baña 
Da�gda�ga virürdi �sabâ�h u mesâ 

    
 (769) H1`de yoktur. (770a) bu/bir H1  fa�kîr /�ha�kîr F: (775a) idi/idüp H2: (777)`te 
dizelerin yerleri de�gişik H1: (778a) sâlik-i mec�zûblaruñ/sâlik ü mec�zûblarûñ F: 
(781b) virürdi/virdi F 
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782 Birisi man�zûme-i �hikmet ni �sâb 
Vâdî-i eslâfda bir �kaç kitâb 

F 19A  783 Birisi de terk-i tarî �k-i �ka�zâ 
Kim görinür tab�a �hilâf-ı rı �zâ 

784 Bir gün idüp mer �kadine rûy-mâl 
Eyledüm andan �taleb-i fey�z-i hâl 

785 Kendi gibi �kabri de �uryân idi 
Fa�kr u fenâ anda nümâyân idi 

786 Ehl-i fenâ �kabri nider türbeyi 
 �Hâk-i fenâ �tutmaz imiş �kubbeyi 

E 31B  787 Zâ�ir olup �kabr-i pür-envârını 
Çözdüm o benderde du�â bârını 

788 Destüm açup çün �su�huf-ı fâyi �ha 
O�kudum i �hlâ�s ile bir fâti �ha 

789 Şeb ki �hurûş itdi yem-i �kîr-nâb 
Oldı gözüm zevra�kı �gar �k-âb-ı âb 

790 �Hâbda göz �kalb ise bîdâr idi 
Şev�kı ile dilde veleh-vâr idi 

791 �Gâfil olınca beden-i �hâksâr 
Perdeyi ref� itdi dil-i perde-dâr 

H1 80B  792 �Kıldı beni �kâfile-bend-i �hayâl 
Dâ�hil-i  ma�mûre-i şehr-mi �sâl 

H2 23B  793 Bend olıca�k man�zara-hâ-yı �havâs 
Açdı der-i fey�zi �hudâvend-i nâs 

794 Cânumı Iskender idüp gûyiyâ 
�Sundı bir âyine-i �âlem-nümâ 

795 �Tayy-ı reh-i mescid ü deyr eyledüm 
Görmedigüm yerleri seyr eyledüm 
 

     
(782a) ni�sâb/ni�kâb F: (788a) �su�huf-ı/tu�hf-ı H2: (789a) �hurûş/fürûş H1 (b) �gar�k-
âb-ı âb/�gark-âb-ı �hâb H1 H2: (790a) �hâbda/�habında H1: (791b) perdeyi ref� itdi/ 
perde-i def� itdi H1: (792b) şehr-mi�sâl/meşher-mi�sâl F  
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796 Oldı o dem can gözine âşikâr 
�Hır �kada bir pîr-i fütüvvet-şi�âr 

797 Hâtif-i �gayb işte o vâlih didi 
�Kaddesanallahu bi-sırrih didi 

798 Fey�zi ile �saldı dile nûr u tâb 
Girdi der-i �hâneden ol âfitâb 

799 Nâzil olup ra�hmet-i mevlâ gibi 
Virdi selâm ol şef �kât �sâ�hibi 

E 32A  800 Eyledi ben bendesine iltifât 
Lu�tf ile �sundı elüme bir devât 

801 Ya�ni ki ol rehber-i mülk-i be�kâ 
Anı hediyye diyu virdi baña 

802 �Sâf idicek âyine-i rûşenüm 
�Hâ�tıruma geldi o la�h�za benüm 

803 Bir gice evvelce görülmüş meger  
Var idi bir vâ�kı�a-i pür-�iber 

804 �Ar �z �kılup �ha�zret-i pîrânı 
Söyledüm ol vâ�kı�a-i rûşeni 

805 Lu�tf ile ol pîr-i bülend-i i�tibâr 
Eyledi ta�bîr-i abîrîn-ni �sâr 

F 19B  806 Didi yürü müjde-i himmet saña 
Na�zm ile ta�hrîre icâzât saña 

807 Da�hi vekâletden olup behre-mend 
Saña kefâletden irişmez gezend 

808 Bend olunup rişte-i dürr-i ma�kâl 
Geldi o cem�iyyete çün in�hilâl 

809 Çekdi hemân şu�le-i şev�kum �alem 
�Kalbüme �sı �gmadı �kalbüm o dem 

 
 
  _______ 
(798a) nûr u tâb`da vav yok F H2: (801a) ol rehber-i/ olur hem F: (808a) 
bend/bende F H1 
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810 Virdi göñül a�hkerine işti �gâl 
Dem-be-dem ol vâ�kı�a-i bî-mi �sâl 

811 Göñlüm açıldı nefes-i pîrden 
Bâd-ı �sabâdan nitekim yâsemen 

H2 24A  812 Oldı vekâlet didigi �gâlibâ 
�Hıdmet-i seccâde-i şer�-i �Hudâ 

E 32B  813 Da�hi kefâlet didüginden murâd 
Hem-demüm olan fu�karâ-yı �ibâd 

814 Kim beni itmişdi �Hudâ-yı celîl 
Vech-i ma�âşına o �kavmüñ  kefîl 

H1 81A  815 Bildüm anı herkese bî-irtiyâb 
Kendi �tarî �kinden olur fet �h-i bâb 

816 �Gâlib idüp himmet-i merdânemi 
İtdi �kavî pençe-i şîrânemi 

817 �Kâlıb-ı elfâ�za salup reng-i nazm 
�Hamse içün eyledüm âheng-i nazm 

818 Ni�met-i �gaybiyyeye bismil-künân 
�Hams-i mübârek diyu �sundum hemân 

819 Açup ol eski yolu ba�sdum �kadem 
Köhne ra�kam üzre yürütdüm �kalem 
 
HİKÂYET-İ �GARRA EZ ZEBÂN-1 
BEHLÜL-İ DÂNÂ BE-TARÎ �KU`T-TEMSÎL 

820 Milket-i Ba�gdâdda bir ehl-i dil  
Seyrine eş�hâ�suñ olur müşte�gil 

821 Ya�ni idüp �hal �kı �ha�k�ka râhber 
Dîde-i �ibretle iderdi na�zar 

  
 
 

    
(813a) didigi/didügi F: (816b) şîrânemi/şîrâzemi H1: (818b) �sundum/virdüm 
F(819a) eski/iki F:  (820a) ehl-i dil/ehl-i �hâl H1 H2  (b) müşte�gil/ bâd-ı şimâl H1   
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822 Görür geh yolda geh rehe bî-�aded 
Lücce gibi �zâhir ider cezr ü med 

823 Yol yol olup her yaña mânend-i mûr  
Rız�kı içün itmede herkes mürûr 

824 Râh-ı çep ü râsta mânend-i rûd 
Gidüp olur birbirine târ u pûd 

E 33A  825 Kimi �tutup mihr gibi şar �ka râh 
�Garba gider kimisi mânend-i mâh 

826 Kimi gider �kıbleye eshâb-veş 
Kimi döner bu yañâ mihrâb-veş 

827 �Tutmuş iken �hal �k ile râh-ı merâm 
Yine döner biri mi �sâl-i imâm 

828 Kimi �kabûl ile iderken mürûr 
�Karşu gelür kimi mi �sâl-i dübûr 

F 20A  829 �Ha�sılı e�tvâr-ı mu�gâyir sebeb  
H2 24B   Mu�htelif ev�zâ�-ı cihân gibi heb 

830 Nâ�zır iken �âleme bî-kem ü kâst 
Geldi ser-i râhda Behlüle râst 

831 Ol dem olup silsile cünbân-ı �kâl 
Eyledi Behlüle bu sırrı su�âl 

832 Virdi o dîvâne cevâb-ı �su�âb 
Didi ki ey hem-dem-i şîrin �hı �tâb 

833 Gitse eger �hal �k-ı cihân bir yaña 
Olur idi resm-i �adâlet hebâ 

834 Ya�ni ki perest-gen olup küm-künân 
Fülk-i zemîn devrilür idi hemân 

 
 
  ______ 
(822) H2`de şöyledir:    Gördi ki her su çekilüp reh-revân 

Cezr ü med itmekde ba�hr- revân  
(823a) mânend-i mûr/mânend-i hûr H2: (824b) târ u pûd`da vav yoktur. (827b) 
döner/düşer F: (833) H2`de yoktur. (834a) perest-gen/perest-gîn F     
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835 Söyledi mermûze-i �hikmet �semer 
�Ha�sılı dîvâneden u�slı �haber 

836 Kim ki ide bu su�hana i�tibâr 
A�gzı �suyın a�kıda dîvâne-vâr 

H1 81B  837 Ben de �tutup bu su�hana gûş-ı cân 
İstedigüm cânibe oldum revân 

E 33B  838 Her ne yaña �ârif iderse gü�zer 
Mürşidi li`n-nâs-i mü�zâhib yeter 

839 �Ta�na iderse �zurafâ-yı zamân 
Ala sükûtı ile cevâbın hemân 

840 Iki sözüm var çû dürr-i güher 
�Hâhiş-i dil sev�k-i �kazâ vü �kader 
 
Â�GÂZ-I NAZM-I KİTÂB BE-ZEMİN-BÛSÎ-İ 
ÜSTÂD-I �ÂLİ-CENÂB 

841 �Hâme alup destüme mânend-i tîr 
Nây-ı �kalem eyledi dilkeş �sarîr 

842 Fâl �kılup Ma�hzen-i Esrârdan 
Pertev alup Ma�tla�-ı Envârdan  

843 �Azm idüp ol ba�hra göñül zevra�kı 
Virdüm o yüzden su�hana revnâkı 

844 Ya�ni o vâdîde diyüp bir kitâb 
Eyledüm a�slına göre fa�sl ü bâb 

845 Çün bir iki fa�slı beyâ�z eyledüm 
�Saf �haların reşk-i riyâ�z eyledüm 

846 �Arz idüp a�hbâba ol enmûzeci 
Silk ü �tılâsız güher-i Sâveci 

H2 25A  847 Her biri na�zmına  pesend eyledi 
�Gul �gul-i ta�hsîni bülend eyledi 

 
     
(835b) u�slı/u �slu H2: (836) F`de yoktur. (840a) var çû/var ki çû H1: (843b) 
yüzden/nûrdan H1: (844/a) diyüp/virüp H1  
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848 �Hâ�sılı ta�hsîn ile her �hurde-bîn 
Didiler üstâd ki �sad âferin 

849 Ben de bu ta�hsîne �safâ eyledüm 
�Ha�zret-i üstâda du�â eyledüm 

E 34A  850 Ya�ni imâm-ı �tara�k-ı a�sl u fer� 
Sürûr-ı seccâde-nişînân-ı şer� 

851 Lücce-i pür cûş-ı leb-â-leb güher 
�Husrev-i ba�hr u ber-i fa�zl u hüner 

F 20B  852 Müctehid-i mes�ele-âmûz-ı dîn 
Ya pîş ü zümre-i ehl-i ya�kîn 

853 Vari �s-i ev�sâf-ı nebî-i �hu�zûr 
�Kalbi füyû�zât ile �kandîl-i nûr 

854 �Ha�zret-i ma�hdûm-ı gürûh-ı ricâl 
�Hı �dmet-i Ya�hyâ-yı Me�hemmed �hi �sâl 

855 Fa�zl ile deryâ-yı mu�hît-i �ulûm 
Âb-ı ru�h-ı kişver-i pehnâ-yı rûm 

856 Müfti-i dîn mürşid-i eyyâmdır 
Şey�h-i hüdâ nâ�sır-ı Islâmdır 

857 Mü�temen-i millet ü âyindir 
Nâ�sı �h-ı erkân ü selâ�tîndir 

858 �Hâme-i hindûsı olup tercemân 
Mes�eleyi terceme eyler hemân 

859 Tâb�-ı fetevâsı �sa�gîr ü kebîr 
Mûr u mil �h emrine fermân-pe�zîr 

H1 82A  860 Her biri mazmûn-ı kitâb-ı kerîm 
Lev�hına �unvân-ı hidâyet ra�kîm 

861 Hem �ulemâ �hayline sul �tândır ol 
Hem fu�karâ �saffına �unvândır ol 
 

     
(850a) �tara�k-ı/�taraf-ı  F: (852b) ya  pîş ü/pîşver-i  F: (853b) �kalbi/�kalb-i H2, bu 
beyit H1`de yoktur. (856b) nâ�sır-ı/nâ�zır-ı F: (859a) tâb�-ı/tâbı� u H2: (860a) her 
biri/her yeri F 
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862 Fa�kr ile ol rütbe-i pür ibtihâc 
Şîr ü şükker gibi bulup imtizâc  

E 34B  863 �Kalb ile bir renge girüp �kâlıbı 
Bâ�tını da �zâhir bâki gibi 

864 Kibr ü �gurûr ehline virmez vücûd 
Görse erir niteki div-i �anûd 

865 �Sar �sar idi gibi iden şiddeti 
Ebre döner dîde-i pür �hasreti 

H2 25B  866 Nâz götürmez olup ehl-i niyâz 
�Kıldı �ha�kîr olanı gerden-firâz 

867 Çar �ha irüp far �k-ı za�îf u gedâ 
Oldı külâhında hilâl-ı istivâ 

868 Sevmedi mâl ehlini mevlâ gibi 
Bu�g�zı var erbâbına dünyâ gibi 

869 İtdi �salâ-yı reh-i rüşd ü sedâd 
Ni�met-i bî- �gâyeti ni�amü`l-murâd 

870 �Habl-i metin şîme-i pey�gamberi 
Çekdi getürdi yola sı �gmazları 

871 Lu�tfı dirî �g eylemedi ehline  
�Hâ�ib olan levmi ider cehline 

872 Fa�zl u ma�ârifden olan dost-kâm 
İtdi felek far �kına �darb-ı �hıyâm 

873 Şâ�ire çün lu�tf ile meyyâldir 
Şi�ri gibi münta�zimü`l- �hâldir 

874 Dergeh-i i �hsânı cihâna penâh 
İşigi dervîşlere tekye-gâh 

F 21A  875 Fa�kr-ı fenâ ehline yâr u na�sîr 
Münkesirü` �z- �zühra mu�în ü �zahîr 

 
     
(863a) �kalb ile hem-renge girüp / �kalb ile hem-reng olup F H1 H2: (865a) �sar�sar 
idi gibi iden şiddeti/ bâd-ı dev-âsâ var iken şiddeti H1 H2: (872a) fa�zl u ma�ârif/ 
fa�zl-ı ma�ârif H2: (875a) fa�kr-ı fenâ/ fa�kr u fenâ H2 
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E 35A  876 �Hâne be-dûşâne mi �sâl-i keşif 
Sâ�hil-i ba�hr-ı keremi mu�terif 

877 Ülfet idüp �hâmesi te�lif ile  
�Saldı �hûş âvâzeyi ta�snîf ile 

878 Şi�ri ile dehr-i pür-âvâzedir 
Ba�glasalar n`ola gül-i tâzedir 

879 �Saf �ha-i dîvânı olup pür- �taraf 
Gevher ile oldı mi �sâl-i �sadef 

880 �Ha�zret-i �Ha�k �ömrüni ide ziyâd 
H2 26A   H182B    Ola mu�în-i �zu�afa-yı �ıbâd 

NEFHA-İ ÛLÂ SÎRET-Î PÂDİSÂHÂN-I CİHÂN-
ÂRÂDA SILAYA FERSÂYÎ VÜ GÜL-FE �SÂNIDIR Kİ 
NESÎM-İ �HUL �K-I �ANBER- �ŞEMÎMLERİ İLE BÂ�G-I  
CİHÂN RE �SK-İ BÛSİTÂN-I İREM Ü ZÜLÂL-İ TÎ �G-İ 
BÎ-DİRİ �GLERİ BİRLE RÛY-I ZEMÎN GÜLZÂR-I 
CİNÂN GİBİ �HURREMDİR EDÂMALLAHU 
TA�ÂLÂDEVLETEHÜM VE ZA�ÎF-İ �ALÂ 
A�DÂYÜ`DÎNE SAVLETEHÜM 
881 İki cihân mülkine bî iştibâh 

�Ha�zret-i �ha�k oldı �ha�ki �katde şâh 
882 Dâver-i bî- �hayl-i şeh-i bî-vezîr 

Dâd-sitânında semî� u ba�sîr 
883 Câhına nisbetle degül ber �k-gâh 

Geşt-i felek �hırmen-i �hûrşîd ü mâh 
E 35B  884 �Kahrı eger �kâfa �salarsa nehîb 

Ola nigûn-sâr çü �kâf-ı rakîb 
885 �Adli eger olsa mu�în-i �gazâl 

Şîr süvâr ola �gazâle mi �sâl 
886 Oldı selâ�tîn-i �adâlet-şi�âr 

Yer yüzüne sâye-i perver-gâr 
887 �Adl ile �hâmi-i bilâd u �ıbâd 

Kahr ile mâ�hî-i fesâd u �inâd 
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888 Dîni �ayân itdi nebî-i emîn 
Oldı �halîfe �halef-i �sâli �hîn 

889 �Soñra �havâ�kîn ü mülûk-ı diyâr 
Oldı �tırâzende-i eyvân-ı yâr 

890 İtdi o kim kişverine �adl ü dâd 
Adını �hal �k itdi du�â ile yâd 

891 Kendi gider iylü�gü bâ�kî �kalur 
İki cihândan da�hi ma�k�sûd alur 

892 �Hal �kuñ  ulu devletidir şâhlar 
Mülke �Ha�k�kuñ  ra�hmetidir şâhlar 

893 �Zâlim olan kendüye eyler zarar 
Dînini dünyâsını ta�hrîb ider 

F 21B  894 �Hal �k �uyûnında görinür zelîl 
�Ömri olur devleti gibi �kalîl 

895 �Zulm gören cânına la�net ider 
Görmeyen işitse melâmet ider 

H2 26B  896 Ço�k yaşamaz �zulm ile ehl-i �dalâl 
Devleti �gayriye ider inti �kâl  

E 36A  897 �Zulm verir memlekete zelzele 
Küfr ile �turur �turamaz �zulm ile 

H1 83A  898 �Husrev-i �âdil ki �adâlet ide  
�Alemi lu�tf ile �imâret ide 

899 Şehdir iden fitneye bend-i kemend 
Çar-sû-yı �âleme âzîn-bend 

900 Rûz u şeb eyler sefer-i râh-ı dûr 
Râ�hat-ı �hal �k içün olur bî- �hu�zûr 

901 Tî �gi olur regzen-i ehl-i �inâd 
Sâkin olur cünbiş-i �ır �k-ı fesâd 

    
 (892b) mülke/belki H2: (894a) �uyûnında/�uyûnına F: (896b) inti�kâl/irti�hâl F: 
(895) ile (896)`nın yerleri de�gişik H1: (897b) �tutur/durur H2  �turamaz/ �soramaz: 
(898a)ide/ider F (b) lü�tfı ile/�adli ile H2  ide/ider F: (899a) fitneye/fitne-i  F  
fitneye/fitneyi H1  
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902 �Kat�-ı yed-i �zulm ü ser-i eş�kiyâ 

�Adl-i nihâline mümidd-nümâ 
903 Bî �h u bün-i zümre-i ehl-i fiten 

Çı �kmayaca�k sebz olamaz ol çemen 
904 Oldı dem-i sür �h u ser-i müşrikîn 

�Hâl-ı ru�h-ı �gâze-i rûy-ı zemîn 
905 Râ�hat olur mı dil-i hal �k-ı cihân 

Olmaya tâ kim dem-i fâsid revân 
906 Mülki hemân hançer-i bürrân tutar 

�Âlemi ihmâl idicek �kan �tutar 
907 Gerçi �hükûmetde siyâset gerek 

Lîk gü�zârişde �adâlet gerek 
908 Çün ala ser-rişte-i şer�i ele 

Pâdişehüñ  �tutdu�gı âsân gele 
909 �Kahr ile bend olma�g içün mücrimîn 

Elde gerek elde o �habl-i metîn 
E 36B  910 Kibr ü �gurûr ile meded el- �ha�zer 

Eyleme bünyân-ı �Hudâya �zarar 
911 Anı ki peydâsına yo�k �kudretüñ  

Cehldir i�dâmı içün himmetüñ  
912 Şol telefe k�ola telâfi mu�hâl 

İtme bedel olmaz imiş câna mâl 
913 Tâ�k-ı felek deyr-i mükâfâtdır  

�Aynını göstermede mir�âtdır 
914 �Unf ile bîhûde yere dökme �kan 

�Ar �zı da ya�kma�k aña beñzer hemân 
H2 27A  915 Ma�sla�hata mu�slı �hı itmek emîn  

Oldı şehe lâzıme-i �a�kl u dîn 
 
 
     
(904a) dem-i/demi H2: (911a) anı ki peydasına/anı peydâsına F 
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916 �Hâkim olan �adl ile me�mûrdur 
�A�sr-ı nebîden beri me��sûrdur 

F 22A  917 Oldı kemân gülbün-i bâ�g-ı e�kım 
Bâr-ı emânet �salıca�k feste�kım 

918 Şâhlara cümle budur emr-i Rab 
Sev�k ideler ehl-i emânâtı heb 

919 �Hal �k-ı cihân oldı �ıyâl-i  �Hudâ 
Oldı vedî�ât bu ra�iyyet aña 

920 Devletinüñ  şükri �adâlet olur 
Itmese mevdû�a �hıyânet olur 

H1 83B  921 Hem-demi hem-�â�kil u dânâ gerek 
Pend-i �hakîmânesin a�s�gâ gerek 

922 İtdi Aris�toyı Sikender vezîr 
Oldı cihân emrine fermân-pe�zîr 

E 37A  923 �Hikmet ile �hükmi  olup hem-�inân 
Ba�hr u ber-i �âleme oldı revân 

924 Lâzım olan himmet-i merdândır 
�Husrev iden �Husrevi pîrândır 

925 Hem-dem olanlar nefes-i pîr ile 
Nice velâyet aça tedbîr ile 

                         926       Bir iş ider gahî kelâm-ı �hadîm 
            İdemez ol kârı sipâh-ı �azîm 
927 Eyledi bu �hikmeti Nuşirevân 

Lev�h-i zere yazılu genc-i nihân 
928 Devlet-i sul �tân-ı felek bârgâh 

Olma�ga pâyende gerekdir sipâh 
929 Lîk sipâh olmaz imiş mâlsız 

Mâl-ı re�âyâ-yı �hûş a�hvâlsiz 
 
 
     
(926) F ve H2`de yoktur.  
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930 Mâla da�hi çünki ra�iyyet gerek 
�Hâl-i re�âyâya ri�âyet gerek 

931 Na�zm-ı cihân bunlara vâbestedir 
Dördi de birbirine peyvestedir 

932 �Hâkim olan �âkil ü dânâ gerek 
�Kuvvet-i �a�kl ile tüvânâ gerek 

933 Gâhî çeküp tî �g-i cevâhir-feşân 
Tî �g gibi gâh ola ra�tbü`l-lisân 

H2 27B  934 Âb-ı zülâl ile ba�sup âteşi 
Âl ile râm ide nice serkeşi 

935 San�at ile �Husrev alup kâmını 
Zevra�k ilen �hûrd ider endâmını 

936 Re�y gerek �asker-i man�sûr ile 
Hiç �tılısm açıla mı zûr ile 

E 37B  937 Bir söz ile gâhî olur fet �h-i bâb 
Kim ider â�sâr-ı ketâ�ib kitâb 

938 Diñle bu rengîn-i su�hanı �hâmeden 
�Hi �s�se yeter saña �hıred-nâmeden 
 
DÂSİTÂN-I ÂREŞ-İ SÂHİB-KEMÂN Kİ  
TÎR-İ CİHÂNGÎR-İ HİKMETLE  MENZİL 
ALUP BİR NİŞÂN  �KOMUŞDUR 

939 Devr-i �kadîm içre bir ehl-i hüner 
Oldı �Acem milketine tâc-ver 

F 22B  940 Vası �tatü`l-�a�kd-i ni �zâm-ı cihân 
Râbı �ta-i rişte-i emn ü emân 

941 Şâh-ı cevân ba�ht u �kavî-dâr idi 
Pâdişâh-ı �â�kil u dânâ idi 

942 Şeh nice şeh �husrev-i Cemşîd-i fer 
Cem meniş-i Iskender vâlâ Güher 

    
 (934a) ba�sup/ya�kup H1: (935a) alup/aldı F  alup/alur H2: (937b) ider/olur F, bu 
beyit H2`de yoktur. Başlıkta alup/olup H1 
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H1 84A  943 Nâmı olup Areş-i �sâ�hib-kemân 
�Ha�sma Areş argaç olurdı hemân 

944 Çar �h- �sıfat mâ�il-i �ıyş müdâm 
Mihr gibi dâ�im elinde idi câm 

945 �Kande ki bir cür�a �saça câmeden 
Encüm olurdı o yere bûse-zen 

946 Hemdemi Ris�to menişân-ı cihân 
Hem-nefesi zümre-i zende dilân 

947 Kişver-i Bel �h içre olup mesnedi 
Âmil idi milketinüñ  ser �hadi 

E 38A  948 �Ha�t �ta-i a�dâdan o vâlâ neseb 
İtdi bir o�k atımı menzil-i �taleb 

949 Nâfiz olup ol su�han-ı dil-pe�zîr 
Vardı icâbet hedefine o tîr 

H2 28A  950 �Ar �z-ı hüner �kıldı bir üstâd-ı kâr 
Yapdı bir o�k aña ki �sar �sar-gü�zâr 

951 Eyledi âh-ı dil-i nâkâmdan 
Perrin alup �tâ�ir-i evhâmdan 

952 Şa�stını bulupdı hevâsıyla ger 
Çar �ha irüşürdi kelem�hi`l-ba�sar 

953 Itdi revân bir dem-i �hâ�tır-güşâ 
Ol o�kı mânende-i tîr-i du�â 

954 Uçdı melek gibi o tîr-i şeh-per 
İtdi sîrûze yere dek tâ gü�zer 

955 Anı yeleklendürüp ol per u bâl 
Menzil-i ma�k�sûduna buldı vi �sâl 

956 Ya�ni ki Âmilden idüp �azm-ı râh 
Merve irişdi o�kı bî-iştibâh 

 
 
     
(950a) �kıldı/itdi H2 
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957 Mervedeki mîl gibi evvel zamân 
Dikdi hemân ser �hadd-i Merve nişân 

958 Âmil olup vâ�sıl-ı �tûl-ı emel 
İtdi anı �sâ�hib-i Merv ol �amel 

959 Nâ�kıl olan bu �haberüñ  �so�hbetin 
Böyle yazar sür�atinüñ  �hikmetin 

960 Nây-ı tehî ma�gzı bulup �ta gülû 
Eylediler şebnem ile �top�tolu 

E 38B  961 Ce�zb idüp  anı felege tâb-ı �hûr 
Oldı hevâ menzîline râhber 

962 �Kuvvet-i �hikmetle bulup kâmını 
�Haşre dek añdurdı hele nâmını 

F 23A  963 Bî ta�b-ı nefs u belâ be�zl-i mâl 
Oldı bir i �klîme şeh-i Cem celâl 

964 Böyle olur resm-i şeh-i pür-hüner 
Düşmeni man�sûbe ile mât ider 

965 �Hüsn-i �hâyl-i himmet ile biledir 
Erlik on ise to�kuzı �hîledir 

H2 28B   H1 84B 
NEF �HA-İ �SÂNÎYE FEVÂYİ �H-İ BÛSİTÂN-I 
�I �S �K  U MU�HABBETDEN BİR ŞEMME 
BEYÂNINDADIR. 

966 Ey �gam-ı �ış�kı idüp i�câz-ı �hüsn 
Şev�kı iden pençe-i şehbâz-ı �hüsn 

967 Cezbe �salup �âşı �ka �kullâb-ı mîl 
Kâkül ile zülf olur esbâb-ı meyl 

968 Ol �ham-ı zülf içre olan pür-şiken 
Diller içün dâ�ire-i encümen 

     
(957) H1`de yoktur. (960a) ma�gzı/ma�gz H2: (960) ile (961)`in yeri de�gişik H1: 
Başlıkda şemme beyânındadır/şemmedir H2:  (966a) i�câz-ı/ a�hmer-i  H1:  (968a) 
pür-şiken/her şiken F 
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969 Diller alur zülfi �aceb- �hâldir 
Mâhî-i dil �saydına çengâldir 

E 39A  970 Kûşe-i ebrûları �sayyâd-ı cân 
Itdi meger riştede şüstin nihân 

971 Cezbe-i �hüsn aña resen-tâbdır 
Ba�hr-ı �hande iki �kullâbdır 

972 Dide vü ebrû-yı cefâ cûy-ı nâz 
Keffe vü şâhin-terâz idi nâz 

973 Cebhe-i pür-nûrı �salar fer ü tâb 
Çîni olur şa�şa�a-i âfitâb 

974 Fikr-i leb-i la�li leb-â-leb �kade�h 
�Zikr-i dem-i va�sl-ı fera�h-be-fera�h 

975 Gâh na�zardan düşürüp dil-rubâ  
Münkesir olur dil-i �âlem-nümâ 

976 Lev�h-i dili �sâfî ider rûzgâr 
Rû�h-ı �ha�t-âverde gibi pür-gubâr 

977 Sadme-i �gam �ta�gları hâmûn ider 
Kûh-keni derd ile Mecnûn ider 

978 Gelse velî �kalbe hevâ-yı vi �sâl 
Mevce gelür lücce-i deryâ-mi �sâl 

979 Mevci olur �tûr-ı tecellâ gibi 
Zevra�k-ı �sabrı atar elma gibi 

980 Ti �g-i �gam-ı �ış�k �to�kınsa yine 
Seng ise de dil olur âteş-zene 

981 Kim şererinden yaña kevn u mekân 
�Â�kil iseñ degme �to�kınma hemân 

982 �Âşı �ka bu derd ide çünkim e�ser 
Yâre de elbette sirâyet ider 
 

     
(970b) rîşede/riştede F: (972a) dîde vü/dîde-i F: (976) ve (977)  H2`de vardır. 
(979a) olur/olup F H2: (980a) �ış �k/ış�kı F  �to �kınsa yine/ eger �to �kına H2: (981a) 
kevn ü mekân/kevn-i mekân H2  
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983 Diller ol âteşle müşevveş gibi 
Evden eve ulaşır âteş gibi 

H2 29A  984 Rişte ile niteki bir deste gül 
�Â�kıbeti bir olur iki göñül 

E 39B   985 Çünki ola hemser ol iki �alîl 
F 23B    Şu�le bülend ola çü becân-ı fitîl 

986 Nâire-i �ış�k-ı bülend-i işti �gâl 
Dâ�ire-i ma�rifet-i zü`l-celâl 

H1 85Aa 987 �Iş�k-ı dili sâ�gar-ı mînâ ider 
Neşvede yekmürdî-i �sahbâ ider 

988 Oldı ya mihr-i se�her-i imti �hân 
�Sâdı �k ile kâ�zibi bir itdi �ayân 

989 �Iş�k gibi �kanı mey-i pür-fera�h 
�Haşre degin saña yeter bir �kade�h 

990 �Iş�k ile dil-i câm-ı �safâya döner 
Şâhid-i ma�k�sûd olur cilve-ger 

991 �Iş�kdır iksîr-i berâ-yı vücûd 
�Iş�kdır âyine-güşâ-yı şühûd 

992 �Iş�kdır ol �husrev-i kişver-sitân 
�Iş�ka esir oldı kühhân-ı mihân 

993 �Kulzüm-i �ış�k olmasa ger ser-bavc 
�Kande �zuhûr eyleridi bunca mevc      

994 Şahid-i �ış�k  eyledi âheng-i �tanz 
Gitdi ru�hundan tutu�k-ı küntü kenz 

995 Mihr-i mu�habbet ki �zuhûr eyledi 
Yiri gögi �gar �ka-i nûr eyledi 
 

     
(983a) gibi/olur H2  (b) gibi/olur H2: (984a) rişte ile niteki bir deste gül/târ-ı 
ta�allu �k �sarılur hicr-i gül  F: (985a) ol iki/ o iki F: (986a) işti�gâl/işti�âl F: (987b) 
neşve-i/neşvede F yek-mürdî-i/yek-mürde-i H1: (988a) imti�hân/âsümân H2: 
(992a) �husrev-i kişver-sitân/kişver-i �husrev-sitân H2. 
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996 Mürde iken �âleme virdi �hayât 
Açdı şükûfe gibi göz kâ�inât 

997 Şebnem-i �ış�k olsa eger �katre-bâr 
�Gar �ka olur �gar �ka-i �ulvî şi�âr 

E 40A  998 Mâdde-i lücce-i ba�hrâ-ver ol 
�İllet-i �gâ�ibe-i dünyâ-verr ol 

999 Oldı hevâ ile �zuhûra �karîn 
�Gonca-i dilden o gül-i âteşîn 

1000 �Gâze- �tırâz oldı ru�h-ı �âleme 
�Unsur-ı nârı gibidir âdeme 

1001 Yûsufuñ ol itdi ma�karrını çâh 
Çâhı hem ol eyledi şehrâh-ı câh 

1002 �Kays-veş ol �hânkâhuñ  bî-şümâr 
Nice soyunmuş gezer idi abdâl-vâr 

H2 29B  1003 �Hüsrev ü Ferhâdı idüp bî-şekîb 
Şâha ider gâhî gedâ-yı ra�kîb 

1004 �Iş�kuñ  olur mihneti �ayn-ı �safâ 
�Iş�kuñ  olur yo�klu�gı ma�h�z-ı be�kâ 

1005 �Tatlı belâdır �katı ol sûz u tâb 
�Hayli �harâretlidir ol şehr-i nâb 

1006 �Iş�k-ı mecâzî diyu �sanma hevâ 
Fey�zi �ha�kî �katden alur dâ�imâ 

1007 Zerre iken â�hir olup âfitâb 
Şıra iken durara�k olur şarâb 

F 24A  1008 Nâfi� olur gâh olur efsûn gibi 
�Kâtil olur gâh gül-efsûn gibi 

1009 Bâde gibi �ış�k-ı bülend-i iştihâr 
Her kişinüñ  sırruñ  ider âşikâr 

 
 
     
(1001a) çâh/câh H1  (b) çâh-ı/câhı  H2: (1002b) abdâl-vâr/ abdâlî-vâr H1: (1003a) 
�Husrev ü Ferhâd`da vav yok H1 H2: (1008b) gül-efsûn/gül-füsûn F 
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1010 Suç yine bedmest olan üftâdenüñ  
Var mı günâhı arada bâdenüñ                                                                                                                                                                                          

E 40B  1011 Zehr ile tiryâkı odur cem� iden 
H1 85b   Var ise şübheñ o�ku bu nüs�hadan 

 
DÂSİTÂN-I �ÂŞI �K-I MÜSELLEM Ü 
MA�ŞÛ�KA-İ NASRÂNİYYE Kİ HER BİRİ 
ÂHİRİN  DÎNİ İLE DÜNYÂDAN �UBÛR 
İTMİŞDİR. SÜBHÂNE �HÂLİ �K-İ CE�ALE`Z-
ZULÜMÂTİ VE’N-NÛR 

1012 Devr-i �kadîm içre meger bir cevân 
Bir zene dil-beste olur nâgehân 

1013 Kendüsi bir müslim-i pâk-i�ti �kâd 
Sevdigi bir du�hter-i kâfir-nejâd 

1014 Mı �sr-ı melâ�hat ru�h-ı dil-cûları 
�Kan�taratü`l-misk idi ebrûları 

1015 �Gab�gaba-i nisbet ile gökde mâh 
Sîb idi bûsîde biri var siyâh 

1016 Ebrû-yı �gazâ iki müşkîn kemân 
Tîr-i şu�â�-ı ba�sara dil-nişân 

1017 Lebleri pür �işve �kade�h-kâr idi 
Gözleri câdû-yı ciger- �hâr idi 

H2 30A  1018 �Gâret idüp na�kd-i dil-i cânını 
Hey nice dil dînini îmânını 

1019 Müddet-i hicrân ile sûz u güdâz 
�Savm-ı na�sârâ gibi olur dırâz 

1020 Tâb-ı teb-i �ış�k olup kâr-ger 
Eyledi ma�şû�kda â�hir e�ser 

 
    
(1011) (1012)`den sonradır H1: Başlıkta, Arapça ifadenin yerine şu vardır: 
(Allahümme ihtemnâ bi�hayr) H2:  (1015) E ve H1`de yoktur. (1016) E, F ve 
H2`de yoktur.   
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1021 �Gaflet ile uyur iken uyanup  
Şem� gibi biri birinden yanup 

1022 Sûziş ile göz yaşın a�kıtdılar 
�A�klı fitîle gibi da�gıtdılar                     

E 41A  1023 �Â�kıbet oldı ol iki dil- �hırâş 
Sâye-veş üftâde-i �sâ�hib-firâş 

1024 Virmege can tu�hfesini mâ- �ha�zar 
İkisi de oldı o dem mu�hta�zar 

1025 Görmege vardı o cevânı meger 
Bâd-ı su�han cin gibi bir der-be-der 

1026 Vâsı �tatü`l-�a�kd-i mu�habbet olan 
Râbı �ta-i bend-i meveddet olan 

F 24B  1027 Ya�ni ki Şâpûr-ı peyâm-ı belâ 
H1 86A   Rehber-i gümreh-şüde-i ibtilâ 

1028 �Hâlet-i �ış�kı ile melâlin görüp 
�Ar �z-ı selâm eyledi �hâlin sorup 

1029 Didi ki dildâruñuñ ey mübtelâ 
�Hâlini Allah bilür �hâliyâ 

1030 Derd-i firâ�kuñla olup nâ-tüvân 
Anuñ  işi �kaldı �Hudâya hemân 

1031 İtmede peymâne pür olup şitâb 
Bir nefesi �kaldı mi �sâl-i �habâb 

1032 Dîdesi pür-âb u dilinde hevâ 
Göñli �hayâlinde velî dâ�imâ 

1033 Fikret-i la�linle ta�hayyül-künân 
�Hasret ile geldi dehânına cân 

1034 Gûş idicek bu �haber-i mev�hişi 
Eyledi biñ girye ile nâlişi 

 
     
(1023b) �sâ�hib-firâş/ rûy-ı firâş F: (1027)`nin yerine şu beyit vardır: Ya�ni ki ol 
güm-reh-i �kavl-i belâ/ �Sâni-i şâpûr-ı mu�habbet-fezâ H1: (1033a) ta�hayyül-künân/ 
ta�hayyür-künân H2 
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1035 Didi ki vâhayf sipihr-i denî 
İtmedi dil-dâruma vâ�sıl beni 

 E 41B  1036 �Kor �kum odur vu�slatı rûz-ı cezâ 
H2 30B   Olmaya ma�hşerde de rûzî baña 

1037 Ya�ni çeküp anda da�hi fir �kati 
Men� ide dîn ayrılı �gı vu�slatı 

1038 �Kalbine bu da�gda�ga idüp �hulûl 
Millet-i na�srâniye itdi du�hûl 

1039 �Hayf u �sad efsûs irüp va�kt-i �hâl 
Eyledi ol �hâlet ile irti �hâl 

1040 Seyr idicek anı o şa�h�s-ı le�îm 
Bîm-i �a�zâb eyledi �kalbin dû nîm 

1041 Eyledügi kâra peşîmân olup 
Tevbe velâ�havle ile giryân olup 

1042 Vardı o cânâneye virdi selâm 
Eyledi icmâl ile �ar �z-ı peyâm 

1043 Didi ki meftûnuñ olan nâtüvân 
�Iş�kuñ  ile eyledi cânın revân 

1044 Eyledi na�kdîne-i �ömrin fedâ 
Saña �ömürler vire bâri �Hudâ 

1045 Lîk budur saña va�siyetleri 
Cân u dili gibi emânetleri 

1046 La�l-i şe�ker- �hande ile yâd idesin 
Gâhî añup rû�hını şâd idesin 

1047 Didi ki ol çeşmi �harâmî �gazâl 
Nân u nemek �ha�k�kını itsün �helâl 

1048 Râh-ı cefâ vü siteme gitmesün 
Yoluna cân vireni unutmasun 

 
     
(1037b) ayrılı�gı/ayrulı�gı F: ide din ayrılı�gı/ ide ayrılı�gı H2, bu beyitin dizeleri 
H2de yer de�giştirmiştir. (1039a) �hayf u �sad efsûs/ �hayf �sad efsûs F: (1047a) 
çeşmi/çeşm-i F 
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E 42A  1049 Eyler iken nâmuñı vird-i zebân 
Eyledi bir âh ile cânın revân 

F 25A  1050 Vâ�sıl olınca şerer-âsâ �haber 
H1 86B   Cânına itdi bu �harâret e�ser 

1051    Âteş-i �ış�k eyledi tâbın �ayân 
Nârını nûr itdi o demde hemân 

1052 Didi çün ayrı �ksı olup �hâl-i zâr 
Olmadı meşhûd baña va�sl-ı yâr 

1053 Bâri girüp dinine dil-dârumuñ  
Gitdigi yola gideyin yârumuñ  

1054 Ol sebeb ile umarın kim hemân 
Cânuma hem- �so�hbet ola yâr-i cân 

H2 31A  1055 Â�hir olup �savm-ı vi �sâl-i firâ�k 
Belki müyesser ola �ıyd-ı talâ�k 

1056 Budur ümîdim ki rûz-ı cezâ 
Vu�slat-ı câvid ile bezm-i be�kâ 

1057 �Â�kıbet ol nev-sefer-i râh-ı cân 
Eyledi îmân ile cânın revân 

1058 Şehd-i şehâdetle olup dost-kâm 
Menzilini eyledi dâr-ı Islâm 

1059 Bu ne �aceb �hikmet olur ya Ilâh 
Güm-reh ola biri bula biri râh 

1060 �Iş�k ile her biri yana zâr zâr 
Birisine nûr ola birisine nâr 

1067 Her birine ola o şem�a delîl 
Birine tîr ola birine fetîl 

 
     
(1051b) itdi/eyledi F: (1052a) çün / ki H2 �hâl-i zâr/ �hâk-vâr F: (1053b) 
gitdigi/gitdügi H1: (1056a) ki/ k`ola H2: (1057a) nev/bu H2  râh-ı cân/ nâr-ı cân 
F: (1058) E, F ve H1`de yoktur. (1059b) güm-reh ola biri bula biri râh/ güm-reh 
ola biri biri bula râh H2: (1060b) birisine nûr ola birisine nâr / birisine nâr ola 
birisine nûr F 
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E 42B  NEFHA-İ �SÂLİ �SE VA�SF-I SU�HAN-I MÜ�SKÎN 
ERKÂMDA MİCMERE GERDÂNIDIR Kİ ÂTE �SDÂN-I 
DİL-İ �ÂRİFDEN HEVÂ-YI �SEVK U �GARÂM İLE 
SERZEDE VÜ �ÂLEMGÎR OLDUKDA KEMTERÎN-İ 
�SERÂRI �SEMS U �KAMER U �SAFA�HÂT-I EVRÂ�KDA 
NA�K�S-I SÜR�H Ü SEVÂDI A�HKER-İ �ANBER Ü 
MİYÂN-I SÜTÛRDA �HURÛF-I  PîÇîDE NİHÂDI 
�HAL �KA �HAL �KA DÛD-I MİCMERDİR.  
1068 Söyleye ey bülbül-i bâ�g-ı su�han 

Çehre-fürûz-ı gül-i bâ�g-ı su�han 
1069 Cevherüñi �ar �z-ı �huridâr �kıl 

Söyleşelüm gel beri bâzâr �kıl 
1070 �Kadrini bilmezlerle itme �ayân  

Açma �kutunuñ  �kapa�gını hemân 
1071 Cevhere �sarrâfdır iden na�zar  

�Gayra �sırıtma dişüñ  ey pür-güher 
1072 Nâfeyi �hıf �z eyleme �a�t �târdan 

Var yüri yum �kılleyi a�gyârdan 
1073 �Kıymetini bilmeyene itme �sarf 

Nükteyi fehm itmeyene atma �harf 
1074 Ebr-i bahârîden idüp i�tibâr 

Yo�k yere itme güherin târ u mâr 
E 43AH1 87A  1075 Sebze biter u�grasa �sa�hrâlara 
H2 31B   Gevher olur �saçdu�gı deryâlara 

1076 Lîk kimi mâye-i tımâr olur  
Kimisi zehr-i dehen-i mâr olur 

F 25B  1077 Cây-ı su�han yo�k su�hanuñda senüñ 
�Kadrini fehm itmededir söz anuñ 

1078 Sözdür olan �hâ�sıl-ı kân-ı vücûd 
Sözdür olan gevher-i deryâ-yı cûd 

    
 (1069b) beri/beru F  bâzâr / pâzâr H2: (1071), (1072), (1076)  ve (1078) F`de 
yoktur. (1073) H2`de yoktur. (1078a) kân-ı vücûd/ gâh-ı vücûd H2. 
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1079 Sözdür olan şu�le-i şem�-i beyân 
Sözdür olan cevher-i tî �g-i zebân 

1080 Sözdür olan na�gme-i bî-hevâ-râz 
Sözdür olan lem�a-i sûz u güdâz 

1081 Sîneñe santûr-ı nevâsâzdır 
Na�gmeleri perdeder-i râzdır 

1082 Çün ola mı �zrâb-ı zebânuñ  bekâr 
Târ-ı dil-i zâr olur na�gmezâr 

1083 Sözde olan sûz ya�kar tâlibi 
Tâze bişen şükker-i �helvâ gibi 

1084 �Hâl-ı tâbân-ı va�sfı �karanfil-mi �sâl 
Virür aña le�z�zeti fülfül-mi �sâl 

1085 Bir söz ile buldı cihân �âlimi  
Âdemi de sözdür eden âdemî 

1086 Söz ki ola �a�kd-i perrin gibi rûz 
Her birisi cevher-i cândır ne sûz 

1087 �Kande olur kim dürr-i man�zûm ola 
Kîse-i zer-veş �tolı mefhûm ola 

E 43B  1088 Laf �z ile ma�nâsı bulup iltiyâm 
Himmet-i şâ�ir vire aña ni �zam 

                         1089     Dürr-i su�han-ı gevher-i pâşîdedir  
Na�zma gelen la�l-i tirâşîdedir 

1090 �Kalbe su�han sanma hevâdan gelür 
�Ka�tre-i dürr gibi semâdan gelür 

1091 �Âlem-i �kudsîden olup arma�gan 
�Kadri olur dürr ü güherden girân 

1092 Cism ile sen ma�den-i gevher misin 
Söz nereden geldügin anlar mısın 

 
 
     
(1079a) şu�le-i şem�-i beyân/ şu�le-i şem�a beyân H1: (1084a) tâbân-ı/ beyân-ı F: 
(1088a) bulup/ bulur H2: (1092a) cism ile/cismde F 
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1093 �Kâfilesi �kandan ider irti �hâl 
�Kande gider râh-ı revân-ı �hayâl 

H2 32A  1094 Yo�k ötesin bilmege  hergiz delîl 
Gümşüde çün menba�-ı deryâ-yı nîl 

1095 �Zulmet-i ten içre bu âb-ı �hayât 
�Turma a�kup itmede tefrî �h-i zât 

1096 Söz ki olur mîve-i terden le�zî �z 
�Iş�k ile cüllâb-ı şükkerden le�zî �z 

1097 �Iş�k ile âmizîş idince su�han 
�Tatlı olur şekerî palûdeden 

H1 87B  1098 İkisi de râh-ı hedâya delîl 
Bir yere gelse ola pîçân-ı fetîl 

1099 Âteşi fevvâre gibi cûş ider 
Şu�lesi ço�k sa�kf-ı sipihri döger 

F 26A  1100 Nâfe-veş olsa ne �kadar kelle �huşk 
�Kalbin açar la�hla�ha-i �ış�k u meşk 

E 44A  1101 Âb-ı su�han-sûz-ı dil-i ter mizâc 
Şîr ü şükker gibi bulur imtizâc 

1102 Şi�rdir  âvâze-i �kânûn-ı râz 
Şi�rdir  âvîze-i gevher-i �tırâz 

1103 Şi�rdir ilhâm-ı nigehbân-ı �gayb 
Şi�rdir îhâm-ı zebândân-ı �gayb 

1104 Şi�r ile fehm oldı kelâm-ı �Hudâ 
Şi�ri şi�âr eylediler evliyâ 

1105 Şi�r-i �aceb �hikmet-i �gaybiyyedir 
Menşe�i yo�k ni�met-i �gaybiyyedir 

 
 
    
(1094a) ötesin/ortasın H1: (1097b) �tatlı / �tatlu F: (1099b) şu�lesi ço�k �sa�kf-ı/ şu�lesi 
�sa�kf-ı F: ço �k / çâ�k H2:  (1100b) �ış�k u meşk/ �ış �k-ı meşk H1: (1105a) �ayniyyedir / 
�gaybiyyedir H1 (b) menşe�i/menşe� F 
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1106 Rûha �gıda heb ni�âm-ı ma�nevî 
Gökden iner mâ�ide-i �Îsevî 

1107 Şi�ri hevâ añlama �hikmetdir ol 
Rütbe-i mâdûn-ı nübüvvetdir ol 

1108 İkisi de lu�tfdur in�âmdır 
�Gâ�ibi ol va�hy bu ilhâmdır 

1109 Sırr-ı serâ-perde-i �ha�kdır su�han 
Ni�met-i perverde-i �ha�kdır su�han 

1110 Fey�z-i �Hudâ �hod mütenâhî degül 
Ma�zhar olur dâ�im aña ehl-i dil 

1111 Çünki nebi olma�ga yo�kdur mecâl 
Şâ�ir olur bâri güzîn-i ricâl 

1112 �Hikmet-i icâd ile olur �kavî 
Her sözi olur veled-i ma�nevî 

H2 32A  1113 Yo�g iken eyler bu ma�âni �zuhûr 
Cûşa gelür sînede deryâ-yı nûr 

E 44B  1114 �Ârife bu deñlü kerâmet yeter 
Rütbe-i vâlâ-yı velâyet yeter 

1115 Kâmil iken �hazret-i Mollâ-yı Rûm 
Eyler idi şi�r ile neşr-i �ulûm 

1116 �Saysa kerâmet o ser-i evliyâ 
Evveli şi�r idi soñı kimiyâ 

1117 �Hâfız ile Sa�dî vü Câmî da�hi 
�Husrev-i Hindî vü  Ni �zâmî da�hi 

1118 Eylediler şöhret-i şi�ri şi�âr 
�Zerre şu�ûrı olan eyler mi �âr 

1119 Münkir olan her ne �kadar itse lec 
Şâ�ire bu beytidir okur el- �hücec 

 
 
     
(1111b) bâri / yâr-i H1: (1112a) eyler/ider H1:  (1115a) mollâ-yı / monlâ-yı F H1: 
(1116a) ser-i evliyâ/ser-i enbiyâ H2: (1119a) münkir olan/münkir ola F 
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H1 88A  1120 Pîş ü pesi best-i �saf-ı evliyâ 
Pes şu�ârâ âmed ü pîş enbiyâ 

1121 Her biri ser çeşme-i sırr-ı �azîm 
Her birisi ma�zhar-ı fey�z-i �amîm 

F 26B  1122 �Turmadın a�kar �su gibi vâridât 
�Zab�t idemez lüle-i kilk ü devât 

1123 Her birinüñ  �kıl na�zar â�sârına 
Ma�hzenine ma�tla�-ı envârına 

1124 Hiç kerâmetsiz olur mı bu kâr 
Cümlemizüñ  �a�klı var idrâki var 

1125 Şi�r bunuñ gibilerinüñ  �hâlidir 
Ben didigüm bunlaruñ  em�sâlidir 

1126 Bulma�ga ol dâ�ireye dest-i res 
Ya nefes-i pîr gerek ya nefes 

E 45A  1127 Yo�hsa bizüm gibiler olmaz şümâr 
Ehl-i hevâ �kavline ne i�tibâr 

1128 Tâb viren bâde-i endîşedir 
Sözlerümüz la�kla�ka-i şîşedir 

1129 Lîk mededkâri-i ta�klîd ile 
Umarız Allah �inâyet �kıla 

1130 �Katalar anlara var ümmîdümüz 
İylere olsun hele ta�klîdümüz 

H2 33A  1131 �Ta�na iderse �zurafâ-yı diyâr 
Cümleye bu beyt ider i�tizâr 

1132 Hest derîn-i dâ�ire-i lâcüverd 
Mertebe-i merd be-mikdâr-ı merd 

1133 Gûş �kılup vâ�kı�a-i �husrevi 
Eyle �hulû�suñ şu�arâ-yı �kavî 

 
     
(1126b) ya nefes-i pîr/ ya meded-i pîr F H2: (1130b) iylere/anlara H1 H2 
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DÂSİTÂN-I �HÂB-I �HÜSREV-İ HİNDÎ VÜ  
HÜCÛM-I GERDEN-İ �SEY�H NIZÂMÎ VÜ 
�MÜDEVVER-İ �SÂNİ-İ �KUTB-I �ÂLEM-İ 
NİZÂMÜ`D-DİN-İ DEHLÎ �KADDESALLAHU 
ESRÂRİHİM  

  1134 Gevher-i esmâra viren intizâm 
Böyle dizer �a�kd-i �süreyyâ nizâm 

1135 Ta�htuña ma�rifetüñ  �husrevi 
Ya�ni şehenşâh-ı su�han-ı Dehlevî 

1136 Eyledi çün mesned-i na�zma cülûs 
�Tutdı buna künbedi gülbâng-ı  kûs 

E 45B  1137 �Tâs-ı felek gulguleden iñledi 
Gökde hilâlüñ  �kula�gı çekildi  

1138 Gûş idüp anı didi ehl-i şu�ûr 
Geldi su�han mülküne �sâ�hib- �zuhûr 

1139 Semt-i ta�gazzülde olup bî-bedel 
Her �gazeli oldı �gazzâle ma�hal 

1140 Eyledi beş beyit ile fa�zlın �ayân 
�Hamsesine oldı berâ�at hemân 

H1 88B  1141 Saldı �gazel penç-gehinden �sarîr 
Senderedi husrev-i necm-i serîr 

1142 �Hâlet-i pür-sûzuñ olup �sâhibi 
Ya�kdı cihânı dil-i �hâsid gibi 

F 27A  1143 İtdi �kasîde diyucek ol ferîd 
Yek-be-yek ebyâtını beytü`l- �kasîd 

1144 �Kıt�aları �kıt�a-i yâ�kût-vâr 
Müfredi şehdâne dür-i âb-dâr 

1145 �Hâ�sılı her �kande k`ola dest-bâz 
Eyledi �kufl-ı dür-i i�câz-ı bâz 

1146 Ya�ni olup her sözi sihr-i helâl 
                                       Meh gibi günden güne buldı kemâl 
(1134a) esmâr/eş�âr H2: (1140b) hemân/künân F H1: (1135a) pençe-
gehinden/pençe-gehinde F   
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H2 33B  1147 Â�hir idüp arzû-yı me�snevî 
Şey�h Ni �zâmînüñ  olur peyrevi 

1148 Oldı  o vâdîde çün endîşe-senc 
Göñlüne düşdi heves-i penç-genc 

1149 �Ha�zret-i şey�h ile olup pençe-gîr 
�Hamseye el urdı o �ızzinde şîr 

E 46A  1150 �Gurre olup �kuvvet-i bâzûsına  
Dimedi ger irişe yazusına 

1151 �Kahr ola küstâ�hlı �gına cezâ 
Şâha el oyununı itse gedâ 

1152 �Hayli dilberâne �zuhûr eyledi  
Terk-i edeb itdi �gurûr eyledi 

1153 Bilmedi ki şey�h-i kerâmet penâh 
Eyledi bir beyti ile sedd-i râh 

1154 Tî �g-i zü`lmâs-ı su�han sâ�htem 
Her ki pes-âmed sereş enda�htem 

1155 �Ka�sdı bu kim olmaya hergiz güşâd 
�Kala �tılısmıyla bu genc-i murâd 

1156 Toz�koparan gibi dike bir nişân  
Şa�k�k-ı �gubâr itmeye bir pehlevân 

1157 �Ar �sageh-i na�zmuñ  olup kâmili  
�Soñra gelen bozmaya bu menzili 

1158 Kendüye bu devlet ola mu�h�zar 
Olmaya bir ferde müyesser bu ser 

1159 �Hâtime-i devlet-i �irfân ola 
Ol da bu vâdîde Süleymân ola 

1160 Fa�zlı �ha�kî �katde �ayândır yine 
Gevher-i yektâ-yı zamândır yine 

 
 
     
(1148a) çün / çü  F  H1:  (1151b) şâha / şah ile  H1  H2:  (1153b) bir / bu F  H1: 
(1158) F`de yoktur.  
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1161 �Hamsesinüñ  hem-seri nâ-yâbdır 
Dürr-i yegâne güher-i  tâbdır 

1162 �Hamse diyin çünki degül hem-i�nân 
Hiç berâber mi olur beş benân 

E 46B  1163 Şi�rüñ  olur kimisi ma�kbûl-i �hâ�s 
Kimi bulur �âmmeye ihti �sâ�s 

H1 89A  1164 Az düşer kim ola lütf-ı �kadîr 
 �Hâ�s-ı pesend ola vehm-i �âm-gîr 
1165 Şi�r gibi mu�htelif  olup tıbâ� 

�Aşı �kına her biri olur metâ� 
H2 34A  1166 Nîk ü bed â�hir bulunur müşteri 

Kimsenüñ evde �kala mı du�hteri 
1167 Var idi Dehlevde meger ol zamân  

Bir ulu sul �tân bülend-i âsitân 
F 27B  1168 Olmuş idi �kutb-ı sipihr-i himem 

Nâmı  anuñ  da�hi Ni �zâm idi hem 
1169 �Kadr ile hem-pâye-i çar �h-ı dûtâ 

�Sub�ha �süreyyâ idi mihver-âsâ 
1170 İtmiş idi �husreve fey�z-i nefes 

Anuñ  ile şu�lelendirdi o �has 
1171 Itdi teveccüh aña �hûrşîd-vâr 

�Zerre iken �kıldı meh-i tâb-dâr 
1172 Olmuş idi himmetini pîr-i dûtâ 

�Say�kalî-i �sârim-i hindi cilâ 
1173 Lîk bu e�snâda o şîr-i �garîn 

Gördi �aceb vâ�kı�a-i sehm-gîn 
1174 �Gâlib olup �gurreligi gâlibâ 

�Hamsesi �ha�k�kında didi nâ-sezâ 
 
 
     
(1162a) diyin / degül F: (1163a) olur / bulur H1:  (1165b) �âşı�kına / �âşı�ka H1 H2  
olur / oluverir H1: (1168b) ni�zâm / ni�zâmî F 
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1175 Bir şeb alup çeşmini �hâb-ı �huzûr 
Eyledi eşkâl-i mi �sâli �zuhûr 

E 47A  1176 Oldı hemân niteki rûz-ı şümâr 
Gencedeki genc-i defîn-i âşikâr 

1177 Genc velî ejderi var sehm-nâk 
Tî �g-i �tılısmuñdan oluruz hirre-çâk 

1178 Ya�ni gelüp �ha�zret-i şey�h-i güzîn 
Erre-i �ömr oldı cebîninde çîn 

1179 �Zâhir idi �hıddeti mânend-i ber �k 
Tî �gi elinde nitekim şâh-ı şar �k 

1180 Çekdi �kılıç aña celâle mi �sâl 
Eyledi bin �kahr ile �arz-ı celâl 

1181 Yürüdi üstüne o mirrî �h-i çihr 
İtmege �galtîde serin hemçû mihr 

1182 �Âciz olup �husrev-i şîrîn-su�han 
�Ha�k�ka niyâz itdi o dem �kalbden 

1183 Şef �kat idüp şey�hi irişdi meded 
Eyledi bir �kolını şemşîre sed 

1184 Tî �g ile az �kaldı ki ide o dem 
Sâ`id-i Hindîyi mi �sâl-i �kalem 

H2 34A  1185 Men� �kılup �hamlesin ol pâk-i dîn 
�Kaldı eser yaralanup âsetîn 

1186 Şey�hden irdi aña imdâd-ı �hâ�s 
Tevbe velâ �havle ile buldı �halâ�s 

H1 89B  1187 �Sub�h gelüp �ha�zret-i şey�he mürîd 
Virdi geçen vâ�kı�asından nüvîd 

1188 Şey�hi aña sâ�idin açdı hemân 
İtdi �kolında yeñi za�hmın �ayân 

 
 
     
(1185b) yaralanup / pârelenüp F 
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E 47B  1189 Dehledi bu vâ�kı�ayı Dehlevî 
Eyledi i �hlâ�s ile �sıd�kın �kavî 

1190 Şeyh Ni �zâmî�ye idüp i�ti �kâd 
�Kadrini günden güne bildi ziyâd 

F 28A  1191 �Hamse didi �soñra teva�g�gul idüp 
Rû�h-ı şerîfine tevessül idüp 

1192 Kâmil olup himmet-i merdân ile 
�Kadre irişdi dem-i �irfân ile 

1193 Olup edeb birle �kafadâr-ı şey�h 
Kilki ile oldı �a�sâdâr-ı şey�h 

1194 Ey nesek-âmûz-ı serây-ı cihân 
Nâ�zır-ı a�hvâl-verâ-yı cihân 

 
NEF�HA-İ RÂBİ�A NERGİS-İ BÂ�SIRA-İ BA�SÎRET �ŞÜKÛFE-
ZÂR-I �SUN�-I İLÂHÎYE �İBRET İLE NÂ�ZIR OLUP HER 
BÜN-İ �HÂRDAN İSTİŞMÂM-I BÛY-I GÜL-İ HİKMET 
İTMENİN DİMÂ�G-I DİL Ü CÂNA MÂ�İDE-İ �ACîBE VÜ 
TE��SİRÂT-I �GARÎBESI BEYÂNINDADIR 

1195 Ey nesek-âmuz-ı �hıred pîş-gân 
Zâbı �ta bend �hikem-i endîşe-gân 

1196 Encümen-ârâ-yı çerâ�gân-ı bâ�g 
Şem�a-fürûz-ı ser-i a�gsân-ı bâg 

1197 Mihrüñ  idüp meyl-keş-i envârını 
Bâ�gın açan dîde-i ezhârını 

1198 Fey�z idüp ezhâra birer gûne âb 
�Hâ�sıl idersin nice dürli şarâb 

E 48A  1199 Lâleyi pür-sûziş-i dâ�g eyledüñ  
 �Goncaya tar �tîb-i dimâ�g eyledüñ  

     
(1190a) şey�h / şey�hi H1: idüp / �kılup F: (1195) H1`de şöyledir: Ey nasak-âmûz-ı 
serây-ı cihân/ Nâ�zır-ı a�hvâl-verây-ı cihân:  (1198a) fey�z idüp ezhâra bir gûne âb/ 
fey�z idüp ezhâra bir F (b) dürli / dürlü F  
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1200 Cümle nebâtât de�gil serseri 
Her biri tîr-i �hâ�siyetüñ  ma�zharı 

H2 35A  1201 �Hâl-i dil ile bize söyler vara�k 
�Gafleti �ko gül-vara�k-ı �sun�a ba�k 

1202 �İbret ile �kıl na�zar-ı bî-bedel 
�Hikmet-i destûr-ı �amel ile gel 

1203 Man�zaruñ  olsun seb�k-i feen�zurû 
Em �kulû nehyi vela tüsrifû 

1204 �Hân-ı ilâhîden olur behre-dâr 
Dîv ü perî ile cinn mûr ü mâr 

1205 Dîv ki döymez aña pûlâdlar 
Şîşede timsâl gibi habs ider 

1206 Lem�a-i �kahrına �to�kına perî 
�Tutışa pervâne gibi şeh-peri 

1207 Üns ile cin �kahrı elinde zebûn 
Oldı görünmez görinürden füzûn 

H1 90A  1208 Mârı idüp zehr ile şîrîn mü�zâ�k 
Mûra �kuşatdı iki yerden ni �tâ�k 

1209 Râtibe �hâr-i keremi va�hş u �tayr 
Seyr-i na�gam- �hânesi güncişüñ  deyr 

1210 Cümlesi i �hsan umar Allah�dan 
�Ar �z u semâya dek mâhdan 

1211 Güneşe irişmişdi mil �hden zevâl 
Â�hir anuñ  aya�gın aldı nemmâl 

E 48B  1212 Peşşe gibi kerem-i za�îfü`l-vücûd 
Âteş-i Nemrûdı ider �kara dûd 

1213 �Tıfl-ı �havâdi �s yeri ba�tn-ı zemîn 
Deyr-i nûr emriyle mi �sâl-i cenîn 

                                        
(1201), (1202) ve (1203) F`de yoktur. (1205b) em �kulû / �hikmet-i em �kulû H1: 
şîşede / âbdâde H1:  (1206b) �to�kına / �to �kınsa H1: (1208b) iki/ ili H1: (1213a) yeri 
/ peri  F  (b) deyr-i / deyre  F  H1 
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F 28B  1214 Kâr-gehini gence �kurup �ankebût 
Târ ile pûdında �komaz zerre pot 

1215 �Kursa siyeh �hânesin ol mîzbân 
Aña �konar peşşe gelür her zamân 

1216 �Kan�gı yere kim anı bazzâz ider 
Anda kirm-i pîle-yi �kazzâz ider 

1217 Her biri âsâr-ı füyû�zâttır 
Cümlesi envâ�-ı �zuhûrâttır 

1218 Neşve-i va�hy ile �kılup na�hli zâr 
Eyledi sermest �sıfat-ı bî- �karâr 

1219 Ya�ni ki mebzûl olup in�âm-ı fey�z 
Her �taraf ezhâr �sunar câm-ı fey�z 

H2 35B  1220 �Zâhir olur �gaybdan ol câm-ı �sâf 
Sâ�garı şeffâf-ı şarâbı kefâf 

1221 Şu�le �salar sâ�gar-i ra�hşân gibi 
Şem�-i ser-i �kabr-i şehîdân gibi 

1222 Peşşeler ol şu�leye pervânedir 
Her biri ol câm ile mestânedir 

1223 Her �kade�hi ni�met-i �gaybiyyedir 
� Kını da�hi �hikmet-i �gaybiyyedir 
1224 Içlerine bü`l-�aceb âyin �kodı 
 �Hâcib-i �huddâm u selâ�tin �kodı 

E 49A  1225 �Hikmete bir kimse meşârik degül 
Gerçi zırıldısı da eksik degül 

1226 Oldı bu âyin-i �huceste-nizâm 
Sal �tanat-âmûz-ı şehân-ı benâm 

 
 
 
     
(1217) ile (1218)`in yeri de�gişik H1: (1222b) mestânedir / pervânedir H2: (1223a) 
her/bir F �gaybiyyedir / �ayniyyedir H2  (b) �kını / meyi F:  (1225a) meşârik / 
mübârek F  (b) zırıldı / �hırıldı F H1 H2  
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1227 �Kudretine göre degül ber �k-gâh 
Devlet-i şâhân felek-i bârgâh 

1228 �Gul �gul-ı kûs ile tefâ�hur neden 
Hey�et-i pür-peşşeye âheng iken 

1229 Her biri terk itsün enâniyeti 
Peşşeye ta�klîd iledir şöhreti 

1230 Peşşe velî peşşe-i endişegâr 
�Hıdmete pervâne �aceb pîşe-kâr 

H1 90B  1231 Hind ise �hûd �katı de�gilken yapar 
Tâ�k-ver ü ak ile mu�allâ kemer 

1232 Pâyemiz ol �ka�srı bu etvâr ile  
�Hul �k-ı terâzû ile pergâr ile 

1233 Yetmeyüp ol �ka�sr-ı müseddes yine 
Perde-i zenbûrı çeker önüne 

1234 Rû�hı içün erbâb-ı �hıred didiler 
Heyet-i zenbûra temessül ider 

1235 Gahi şeker-i �hâbda oldu�kça sen 
Fey�z alur ezhâr-ı füyû�zatdan 

1236 Dîde-i râ�hat çün ola seyr-i �hâb 
�Hâne-i yâfû�h olur aña bâb 

F 29A  1237 Cism-i fenâ bulsa küvâre-mi �sâl 
Yine o şekl ile ider irti �hâl 

E 49B  1238 Rû�ha bu yüzden olıca�k âşinâ 
Va�hy ile teşrîfe görüldi sezâ 

H2 36A  1239  Bu ne �aceb �hikmet-i mevfûr olur 
Zîr-i pü-peşşede mestûr olur 

 240 Bâ�g-ı �ha�kî �katden zihî lütf-ı vücûd 
Peşşe ola nâ�il-i şehd-i şühûd 

 
 
 
     
(1230a)  peşşe-i endîşe-gâr/ şîşe-i endîşe-gâr H1: (1238a) âşinâ / iştihâ H2  
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1241 Oldı cihân çün dil-i işkeste-bâl 
Peşşe-i �hân-ı ni�am-ı zü`l-celâl 

1242 Sen de nigâhında dilâ �hâzır ol 
Her �tarafa �ibret ile nâ�zır ol 

1243 İtme �ha�kâret na�zarın �âleme 
Mûr-ı za�îfe felek-i a�zâma 

1244 �Tut dür-i fey�ze �kula�gın �hal �ka-vâr 
�Ha�k�kı murâd eyler iseñ �hal �ka var 

1245 Pîş-i nihâd it nus�h-ı âlemi 
Anla anuñ  ile hükm-i mübhemi 

1246 Heb hükm-i nâmütenâhî imiş 
Âdeme ta�lim-i Ilahî  imiş 

1247 Na�kl ideyin gel saña bir dâsitân  
Sanma anı men�kıbe-i bâstân 
 

H2 26A  DÂSİTÂN-I ZÂHİD-İ ZİNDE-DİL Kİ �SÛRET-I ZENBÛRDA 
MÜ�SAHEDE-İ ŞÂHİD-İ RÛ�H İDÜP MA�ZHAR-I FÜTÛ�H 
OLMUŞDUR. 
 1248 Var idi bir �sâf-dil ü pâk-zât 

Râ�hatı �savm u �harekâtı �salât 
E 50A  1249 Cephesi seccâde gibi secde senc 

Gevher-i süb�ha ile eli penç genc 
1250 �Kalbi olup kâse-i fevvâre-vâr 

�Gar �ka-i envâr idi leyl ü nehâr 
1251 �Su sepüp ol kâse-i pür-âbdan 

Cân gözin uyarmış idi �hâbdan 
    
 (1242b) her �tarafa �ibret ile / �ibret ile her �tarafı  F:  (1243b) mûr-ı �za�îfe felek-i 
a��zâma / mûrı da bîmâr-ı �za�îf añlama H1 mûr-ı �za�îfe / şûrîde-bîmâr u  H2: 
(1245a) pîş-i nihâd / pîş ü nihâd F: Başlı�gın sonunda (ma�lûm ola) vardır H2: 
(1243a) dil ü pâk-zât / dil-i pâk-zât H1  (b) �salât/ �salavât F H1:  (1249b)gevher-i 
süb�ha / nicedir süb�ha F  gevher-i süb�ha ile eli penc-genc/ nice var süb�ha ile penc-
genc H1: (1250b) leyl ü nehâr / leyl-i nehâr H2 
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H1 91B  1252 Olsa merâ�kıb ger o ehl-i �hu�zûr 
Olur idi �gûte- �hâr-ı ba�hr-ı nûr 

1253 �Kudretine göre degül ber �k-gâh 
Devlet-i şâhân felek-i bârgâh 

1254 Cân gözin açdı �kça görürdi müdâm 
�Âlem-i mülk ü melekûtı tamâm 

H2 36B  1255 �Hâ�sılı seyrinde olurdı �ayân 
Perde-i çeşmi gibi heft âsümân 

1256 Kesb-i me�ârifde idi dem-be-dem 
Gözi öñünde idi lev�h u �kalem 

1257 Bir gün idüp �ho�k�ka esrârı bâz 
İtdi bu vech ile baña keşf-i râz 

F 29B  1258 Didi ki �ha�z�z alalı a�mâldan 
Cân gibi nûr oldı ser-â-pâ beden 

1259 Alışalı cism-i �ibâdet ile  
�Hûş geçinür oldı riyâ�zet ile 

1260 Kah virüp �hükmini �hâk-i beden 
�Gaflet ile �hâbda oldı �kça ben 

1261 Irse o �hâletde ki va�kt-i namâz 
Bir sarı zenbûr olur na�gme-sâz 

1262 Dîde vü �aynîye �salup şer ü şûr 
�Hâbda elbette ider bî- �hu�zûr 

1263 Zûr eyleyen �gâfili pedâr ider 
Nâle-i tesbî �hi beni zâr ider 

1264 Eyleyüp â�gâz-ı �gırîv ü �sadâ 
�Hâl-i dil ile baña dir es�salâ 

1265 Sâ�at-i ev�kâta müşâbih olur 
Zemzemesi baña münebbeh olur 
 

    
(1252a) ger o / ger ol  H1: (1254a) açdı�kça / açdı�kca H1: (1255b) gibi / gehî H1:  
(1256b) lev�h u �kalem / lev �h-i �kalem H1 H2: (1261a) �hâletdeki / �hâletde ger H1: 
(1262b) elbette / elbetde F: (1263a) pedâr / bîdâr F: (1264a) â�gâz-ı / âvâz-ı H2 
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E 50B  1266 Dîde vü �aynîde iderken figân 
Olur iki göz arasında nihân 

1267 �Hâ�tır anı şöyle ta�hayyül ider 
Rû�hıdır ol şekle teme�s�sül ider 

1268 Her dem olur baña bu lu�tf-ı azîm 
Bilmezem esrârını mevlâ �alîm 

1269 Terre ile zerreye ben nâtüvân 
Nâ�zır idüm �ibret ile her zaman 

1270 �Kudret-i settârı idüp �kıble-gâh 
Peşşeye �gurret ile iderdüm nigâh 

1271 Virdi göñül �zulmetine rûşeni 
Eyledi irşâd bu yüzden beni 

1272 �Hikmet ile oldı bu na�mâ vücûd 
�Hal �kdan yo�k �hâ�sılı bâ�tıl-ı vücûd 

1273 Olur iseñ her kime pâk i�ti �kâd 
Anda olur bâb-ı hidâyet güşâd 

H2 37A  1274 �Zann-ı �ibâdında imiş �zü`l-menen 
Hiç �zarar itmez kişiye �hüsn-i �zan 

E 51A                 NEF �HA-İ �HÂMİSE �HUBBU`L VA�TAN 
MİNE`L-ÎMÂN MA�ZMÛNI ÜZRE ŞÂ�İRÜÑ 
LİMÂN-I VÜCÛDI OLAN ANA�TOLI �Hİ �SARI 
NÂM-I �HI �T �TA-İ CENNET- �Şİ�ÂRDA �HADÂİ �K-
I FEY�Z-İ İLÂHÎDEN İSTİNŞÂ�K İTDİGİ HEVÂ-
YI REŞK-ÂSÂ-YI EZHÂR-I �İRFÂN 
BEYÂNINDADIR.  

1275 Ey �taleb-i cennet ile zâr olan 
Ni�met-i câvidi �taleb-kâr olan 

1276 �Hûr ile �gılmâna çeken iş�târ 
Mîve uman bî-meded-i nevbahâr 

    
 (1269b) �ibret ile / �izzet ile F H1: (1272b) �hal�kdan / �hal�kda H1: (1273a) her 
kime / herkese F (b) anda olur bâb-ı hidâyet güşâd / saña o yüzden olur fet�h-i 
güşâd F H1: (1276a) iş�târ / inti�zâr F H1 H2 
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1277 Câm-ı meyi kev�ser iden cüst ü cû 
Görmedü�gin görmek iden arzû 

F 30A  1278 Gel beri ben saña delîl olayın  
Râhber-i �hayr-ı sebîl olayın 

1279 Ma�k�sada irer derd-i riyâ�zâtsız 
Vâ�i �z-i şehr ile müdâratsız 

1280 Belki �safâ ide ide vâ�sıl ol 
�Ârif-i cân-perver-i ehl-i dil ol 

1281 Semt-i �hi �sâra gelüp it �âlemi 
�Ömre sürer �işretinüñ  her demi 

1282 Âb u hevâ itmede tefrî �h-i zât 
Bu dem-i �Isâdır ol âb-ı �hayât 

1283 �Iş�k ile bülbül gibi mur �gânı zâr 
Sîne-i eşcârı da�hi şer �ha-dâr 

E 51B  1284 Her �tarafı �tolı cevânândan  
Eksigi yo�k �hûr ile �gılmândan 

1285 Nehr-i cinân olmasa ger rû-nümâ 
Gök�su yeter aña mu�âdil saña 

1286 Gök�su olup dîde-i rûşen-dilân 
İki yanında müjesi neysitân 

1287 Aña giren �hûb-ı �safâ kânıdır 
Gökyüzünüñ kevkeb-i ra�hşânıdır 

H2 37B  1288 Mihr ü meh-âsâ o büt-i fitne-cû 
Yanına bend eylese iki kedû 

1289 Kendi olur mihr-i şeref-i ı �ktırân 
Iki kedû �aynı ile far �kadân 

1290 Döndi kedû cûyda nîlüfere 
Dilber ise sebzede verd-i tere 

 
 
     
(1277a) câm-ı meyi / câm u meyi F: (1278a) beri / beru F H1 
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1291 Fa�sl-ı temûz irse olur şöyle serd 
Gömgök ider cismini te�sîr-i berd 

1292 Sille urur nice perî rû-nigâr 
Çehresi Nîl oldu�gunun vechi var 

1293 Gerçi Fırât âb-ı şeker-vârdır 
Bunda veli �hayli nemek-vardır 

H1 92A  1294 Ba�hr olup �asker-i deryâ hücûm 
 �Sola Ana�tolı durur sa�ga Rûm 
1295 �Kuleleri �kal�a-i heftüm gibi 

Şem�aları lem�a-i encüm gibi 
1296 �Toptolu hep �kuleleri otla 

�Sanki fişek �kal�ası bârutla 
E 52A  1297 �Kule-i gerdûn disem aña e�ha�k 

Oldı �aduv �kahrı içün pür-ber �k 
1298 Dilde dönüp �kuleleri ile pût 

�A�ksi düşüp âba olur berh-i �hût 
1299 Cennet  anuñ  �kutr-ı dürüstündedir 

�Hâ�sılı altında ya üstündedir 
F 30B  1300 �Iyd güni �sûr-ı �safâya döner 

Âteş işi gösterir ol �kal�alar 
1301 Her atılan mühre-i âhen-beden 

Gâh cehende geh olur �gav�te-zen 
1302 Gitse uçar şu�le olup per ü bâl 

�Talsa iner �ka�rına bahrî mi �sâl 
1303 �Kal�a büt-i sengdil-i bî-emân 

Aya�gına yüz sürer âb-ı revân 
1304 Gök�su ile bahr degül �sanasın 

Pîş ü perine �komuş ayinesin 
    
(1291a) irse/olsa H1: (1292a) rû-nigâr/rûz-gâr F (b) çehresi Nîl oldu�gınuñ vechi 
var/vechi nûr olsa yüzi bekler şi�âr F  vechi rû olsa yüzi Nil-şi�âr H1: (1297a) 
�kule-i/�kal�a-i H2: (1298a) dilde / dîde H2 (b) �a�ksi / �hükmi F: (1300b) işi / iş H1: 
(1301a) âhen-beden / âteş-beden H2 
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1305 Yapusı yerinde uyuşmuş beden 
�Hayli �safâ eylemiş âyineden 

1306 İki �hi �sâr iki büt-i dil-sitân 
Oldı beden gevheri çün istifân 

H2 38A  1307 Seyrine gelse n`ola dünyâ anuñ  
�Topı �gına çı �kmadı deryâ anuñ  

1308 Her biri Bel �kıs-ı dilârâ gibi 
Ba�hr aña �saf �ha-i mînâ gibi 

1309 �Sub�h ki meşşâta-i mihr-i cihân 
Cânib-i Rûma ola pertev-nişân 

E 52B  1310 Sûde sefîdâc sürer nûrdan 
Teller a�sar şa�şa�a-i hûrdan 

1311 Bûseye �azm eylese deryâ eger 
Nâz ile yükini yu�karı ya�gar 

1312 Ol dem olur �karşusı ârâm-gâh 
�Ka�be gibi pûşîşi �zıll-ı siyâh 

1313 Perde çeküp far �k-ı felek sâyine 
Zülf gibi sâye iner pâyine 

1314 Çünki bulup rütbe-i �kadri kemâl 
Râ�yet-i �hûrşîde irişse zevâl 

1315 �Hâ�sılı devr-i felek-i bî- �kârar 
�A�ksini i �zhâr ider âyine-vâr 

1316 Ba�hra kürekler ki ider �darbeti 
�Hall ider ol kefce ile şerbeti 

H1 92B  1317 Zerdi mülevven görüken her �kayı �k 
�Sanki simâ�t üzre ��hoşâba �kaşı �k 

1318 Ol yere ma�h�sû�s �kılup anı hal �k 
Oldı bo�gaz içre meger �havf-ı �hal �k 
 

  ______ 
(1306b) gevheri / gevher F çün / ol  H2: (1309b) pertev-nişân / pertev-feşân F: 
(1311b) yu�karı ya�gar / yu�karu �tutar H2: (1312a) ol dem olur / oldı �acib F  (b) 
pûşişi / pûşiş-i H1: (1313b) zülf / zülfi H1 



  - 155 -
   

1319 Anda �turan her kimi �kûh-ı girân 
Ebr-i sefîd olmuş aña bâd-bân 

1320 Oldı riyâ�zet ile şu deñlü nizâr 
Rav�za-i cennet gibi enhârı var 

1321 Şemse-i eyvânuñ  olup �a�ks-i âb 
�Târım-ı Nîli de olur âfitâb 

E 53A  1322 �Kubbe-i la�li ile gülmî �h-i zer 
F 31A    Reng-i şafa�k birle nücûma döner 

1323 Rûy-ı yeme zevra�k-ı deryâ mesîr 
Oldı �tırâzende çû na�kş-i �harîr 

1324 Tî �g ile mâhîleri var kûh-vâr 
�Tursa bo�gazına muhîtin ne var 

H2 38B  1325 Her yañadan �turmaz a�kar ol yire 
Oldı o benderzde metâ�-ı sere 

1326 Cins-i �hûr-ı eş�k-i ter u la�l-i �huşk 
Na�kd-i dil esbâb-ı �tarab �ış�k u meşk 

1327 Ba�hr-ı �gazel gibi yemi pür- �safâ 
Mevcesi gûyâ su�han-ı âşinâ 

1328 Ma�rifet erbâbı gezer sû-be-sû 
Cins-i me�ârif ile sefîne �tolu 

1329 Bülbüli feryâda ser-â�gâz ider 
Mest işidüp na�gmeye â�gâz ider 

1330 Şev�k �tolu �kalb-i �gam-ı endîşede 
Câm-be-kef-i dilber ise pîşede 

1331 Va�sf-ı çemenzârı idüp rûy-pûş 
Fikr-i �ha�t-ı yâr ile eyler �hurûş 

1332 Dilberine �karşu olur na�gmezen 
�Hâl u �ha�tı nüs�ha-i fenn-i fiten 
 

    
(1321a) şemse-i/şemme-i F: �a�ks-i / �a�ksi H1: (1326 b) (�ış�k u meşk)`te vav yok F 
H2: (1329b) işidüp /idüp F: (1330a) şev�k / şev�kı H1 
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1333 �Ârız-ı pür- �hâl u �ha�t �t-ı dil-rübâ 
İki sefîne vara�k gûyiyâ 

1334 Ol nemekin ba�hr ile rûşen-fezâ 
Yir yüzüne dîde-i behcet-fezâ 

E 53B  1335 Biñ yıl olur sa�k �kalma hem-zebân 
Biñde bir ev�sâfı olunmaz beyân 

1336 Mihr-i felek gibi cihân dideler 
Müttefik olup bunı ta�h�kî �k ider 

1337 Kim da�hi bu na�kşda dilkeş-i zemîn 
Olmadı peydâ olalı ma�-i �tıyn 

1338 Mîr �Ali Şîr o fer �hunde-zât 
İtdi kitâbındaki �zikr-i herât 

H1 93A  1339 Olsa eger zâ�iri bu rev�hananuñ  
�Hayretin eyler idi ziyâde anuñ  

1340 Va�sf olan esbâb-ı �safâ bi`t-tamâm 
Oldı pesendîde-i �hâ�s u �avâm 

1341 Lîk nice �hâ�s�sası vardır �hafî 
Dîde-i eş�hâ�sa olur mu�htefî 

1342 Buldı nice �hâ�s�sadan imtiyâz 
Fehm ider ol nükteyi erbâb-ı râz 

1343 Semt-i Ana�tolıdaki bâ- �hu�sû�s 
Fey�z ile pür çün dil-i �sâ�hib- �hulû�s 

H2 39A  1344 �Sub�h-ı �safâ kim esse bâd-ı �sabâ 
Nef �hası olur nefes-i âşinâ 

F 31B   1345 �Ar �z-ı mu�kaddesdir o cây-ı fütû�h 
Nef �ha Mesî �ha-veş ider nef �h-i rû�h 

1346 �Hâk-i dilâvîzi ter olsa  �kaçan 
Câna virür şemme-i bûy-ı va�tan 
 
 

  ______ 
(1340b) oldı / olan H1 �avâm / �âm F H1: (1342b) fehm ider ol nükteyi / anca�k 
anuñ vâ�kıfı H1: (1344b) nefes-i âşinâ / nefesi âşinâ H1: (1345b) nef�ha / nef�h-i H1 
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1347 Virse fenâ n`ola cihân-ı �gama 
Bûy-ı fenâ gelmededir âdeme 

E 54A  1348 Âb-ı revân oldı devâ�ü`l-kürûb 
Bâd-ı �sabâ ba�hş-i cilâ-i �kulûb 

1349 �Hı �zr ile Mûsânuñ  odur micme�i 
Var haber al zâ�ir olup Yûşa�ı 

1350 Mâhi-i Yûşa� gibi ehl-i �huzûr 
Cânı ider �gar �ka-ı deryâ-yı nûr 

1351 Hiç de�gil bir yeri �hâlî anuñ  
�Kat�-ı merâtibde ricâli anuñ  

1352 Her �tarafı Ma�tla�-ı Envâr-ı �kuds 
Gûşeleri Ma�hzen-i Esrâr-ı üns 

1353 Nice benüm gibi �ha�kîrü`l-vücûd 
Gördi nice lem�a-i nûr-i şühûd 

1354 Gûşiş iden kümmel-i eşrâf-ı nâs 
Gördü�gi el �tâfı olunmaz �kıyâs 

1355 Med�hali te�sîr-i du�âda �ayân 
Fey�zi de olma�kla zamân u mekân 

1356 Bu �hikem-i esfârda mes�tûrdur 
Ya�ni mü�e�s�sirligi me��sûrdur 

1357 Ola mı beyhûde yere �hâme-zen 
�Hikmet-i tedbîr-i menâzil yazan 

1358 Ba�zı yeri eyledi Rab �ganî 
Keşt-i emânî-i ü du�â �hırmeni 

1359 Şâhid aña Ye�srib ü Ba�t �ha yeter 
Her birine ehl-i �hıred cân atar 

1360 �Tut sözümi dinleme efsâne hiç 
Gitmeyelüm gel beri yabana hiç 
 

  ______ 
(1347b) gelmededir / gelmez olur F: (1348b) �sabâ / �safâ F: (1350b) cânı / �hânı F: 
(1351a) bir yeri / bir biri F: (1352b) esrâr-ı üns / esrâr-ı �kuds H2:  (1360b) beri / 
beru H1 
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E 54B   DÂSİTÂN-I �HÂB �ŞÂ�İR-İ BÎTÂB Kİ  
�Hİ �SÂR-I BEHİŞT-ÂSÂRDA HAZRET-İ  

H1 93B,  H2 39B           RESÛL-İ EKREM �SALLALLAHU TE�ALA 
�ALEYHİ VESSELLEM CÂNİB-İ  ŞERÎFİNDEN 
TESRİFÂT-I �HULEL-İ �İNÂYETE MA�ZHAR  
OLUP BİNİ�METİ RABBİKE FEHADDİ �S 
MA�ZMÛN-I KERÎMİNE EM �SÂLEN ZEBÂN-
ZED-İ �HÂME-İ MÜ�SK-BER-İ RA�KAM 
OLMU�ŞDUR. 

1361 Şükr-i sipâsum aña kim ol �ganî 
Eyledi bu devlete ma�zhar beni 

F 32A  1362 Irmiş idi bir dem-i pür-mihmene 
�Hams ü elf idi �hisâb-ı sene 

1363 Mev�tınum olmuşdı �karîb-i �hi �sâr 
Meskenümüñ  her �tarafı mur �g-zâr 

1364 Olmuş idüm ma�zhar-ı nûr-ı cemâl 
Çün dil-i �âşı �k dem-i �ıyd-ı vi �sâl 

1365 Sîne ki mir�ât-ı mücellâ idi 
Cilve-geh-i şâhid-i ma�nâ idi 

1366 Kimseye ol virmeye böyle �safâ 
Pençe-i mihr itse eger mer �habâ 

1367 �Ho�k�ka-i �kalbümde �ayân oldı tâb 
�Kondı aña �san güher-i âfitâb 

E 55A  1368 Eyledi bir neyyir-i perü`l-tamâ� 
Sîne mi �sundu�ka-i tîr-i şu�â� 

1369 Oldı beşîr-i e�ser-i ibtihâc 
Dide-i cânumda olan i �htilâc 
 

    
(1361a) şükr-i sipâsum / şükr ü sipâsum F (1362a) irmiş idi / irmiş idüm F idi bir 
dem-i / idi dem-i H1: (1363b) her / bir H1: (1366a) virmeye / virmedi F: (1368a) 
neyyir-i / ter-i F: (1369a) ibtihâc / intihâc H2 
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1370 Gerçi kemer içre bilem �tâ�k idi 
Cilve-gehüm �âlem-i ı �tlâ�k idi 

1371 �Hâba varup bir gece kâşânede 
Dönmüş idüm gence o vîrânede 

1372 Dîde dükânın �kapayup �hâ�sılı 
Ya�kmış idüm �hâ�sılı şem�-i dili 

1373 �Zâhir olup ol gice envâr-ı �kuds 
Oldı o va�hşet-gede gülzâr-ı üns 

H2 40A  1374 Fey�z-i fütû�hât irüp ervâ�hdan 
�Gâ�ib idüm �âlem-i eşbâ�hdan 

1375 Lücce-i envâr-ı �ayân itdi mevc 
Cân evine �toldı hemân fevc fevc 

1376 Eyledi envâr-ı ilâhî ma�kâm 
Dâ�ire mi niteki bedr-i temâm 

1377 Şa�şa�adan �hîrelenüp çeşm-i cân 
�Soñra yüzüm gözüm alışdı hemân 

H1 94A  1378 Gördüm ol sul �tân-ı �saf-ı enbiyâ 
�Saldı güneş gibi ev içre �ziyâ 

1379 Devlet ile �izzet ile şân ile 
Peyrev olan zümre-i yârân ile 

1380 Geldi o şâhenşeh-i Ye�srib- �harem 
�Salını �salını mi �sâl-i �alem 

E 55B  1381 Eyledi ben bendesine iltifât 
Mürde idüm �sanki irişdi �hayât 

1382 �Kat �kat olup �ka�sr-ı mürüvvet-esâs 
Eyledi i��tâ baña üç �kat libâs  

1383 Kâhkeşân gibi cevâhir-nigâr 
Her birinüñ  baş�ka miyân-bendi var 

 
 
     
(1372b) �ya�kmış idüm / �ta�kmış idüm H1 �hâ�sılı / şev �k ile H2: (1375a) envâr-ı / 
envârı H2: (1377a) çeşm-i cân / çeşm ü cân H1: (1378a) gördüm ol / gördüm o F 
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1384 Şehd-i şühûd-ı ru�h-ı âl-i �habîb  
Bir �aselî �hır �ka da oldı na�sîb 

F 32B  1385 Virdi baña şân ile fa�hr-i cihân 
Mûr-ı Süleymân gibi nâm u nişân  

1386 �Zevki dil-i �hâk-i nihâdumdadır 
Da�hi bugünki gibi yâdumdadır 

1387 Câmeleri �hil�at-i şâhî midir 
Ya zırıh-ı �hıf �z-ı Ilâhî midir 

1388 �Hulle-i pîrâye-i �ârif midir 
�Hilye-i envâ�-ı me�arif midir 

1389 Ya �hulel-i ma�na vü sûret midir 
Şer� ü �tarî �kat ile �ha�kî �kat midir 

1390 Şekl-i kemer �sûret-i �kuvvet yeter 
Bendelige bend-i işâret yeter 

1391 Her biri oldı baña lu�tf-ı nihân 
�Kullu�ga bel ba�gladu�gumdan nişân 

1392 Mûr iken arturdı benüm �kuvvetüm  
�Kıldı mükerrer kemer-i himmetüm 

H2 40B  1393 Kisve ile �kulına imdâddan 
�Zâhir idi oldı �gum evlâddan 

E 56A  1394 Var idi a�slumda siyâdet benüm 
Şüphemi def� itdi bu �hil�at benüm 

1395 Bir kerem idi bu ki olmuş degül 
Va�sf idemem mi �sli görülmüş degül 

1396 Ser-be-ser el �tâf idi i �hsân idi 
Ni�met-i bî-minnet-i Mennân idi 

1397 Olamaz in�âm-ı ilâhî �hisâb 
�Hâ�sılı ta�bir olunamaz bu �hâb 

     
(1386A) �zev�ki / �zev �k-i H1: (1390b) bend-i işâret / bend ü işâret F  bendi işâret 
H2: (1395b) görülmüş/görünmüş H1: (1396a) il�tâf idi i�hsân idi / i�hsân idi il�tâf idi 
H1  
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NEFHA-İ SÂDİSE TEFSÎDE LİBÂN DEŞT-İ �HASRET Ü 
FEY�Z-İ �TALEBÂN �HÛŞÂN U �HURÛŞÂN CİGER-GÜVÂN 
Ü �HÛN-I PÂŞÂN  İKEN ŞÂMME-İ İSTİ�DÂTLARI ŞEMME-
İ �IŞ�K-I CİHÂN-SÛZ �TOYMA�GLA REH-İ YÂFTE-İ 
�HUMHÂNE-İ FENÂ OLUP SÂ�KÎ-İ VA�HDET ELİNDEN 
DOST�KÂNÎ-İ FEY�ZLE DOST-KÂM OLDU�KLARI 
BEYÂNINDADIR 

H1 94B 1398 Ey ki �kılup �kahr ile te�zlîl-i nefs 
Itmek uman fa�zl ile tekmîl-i nefs 

1399 Mâlik-i sermâye-i himmet olan 
Sâlik-i şehrâh-ı �ha�kî �kat olan 

1400 �İlm ile olmaz bu ma�ânî-i beyân 
Baş�ka zebândır yüri bul tercümân 

1401 �Kuş dilini añlama�k asân degül 
Añlamayan anı Süleymân degül 

E 56B  1402 Gördüñ ise man�tı �kı �a�t �târdan 
Şimdi �kuşa benzedüñ ey �hâce sen 

1403 Gerçi dürli dürle gencîneler 
�Sâ�hibi var her birisi beste-der 

F 33A  1404 Olmıyaca�k lüccesine âşinâ 
Yo�k yere urma yüri var dest ü bâ 

1405 Şev�k ile devr itmede peymâneler 
Kem küm öter �hum gibi �hum�hâneler 

1406 Câm ile dîvâr u deri tâbdâr 
Cur�a ile �hâki da�hi �hi �s�se-dâr 

H2 41A  1407 Sâ�kî-i �sahbâ-yı kerem kânıdır 
Virdigi la�l-i teri rummânîdir 

1408 Ba�smaz o ser bezme velî bâd aya�k 
Kim ki seng-i meylüñ ide yer �taba�k 

1409 Şu�le-i ra�hşânı görüb câmdan 
                                       Kendin urur aña dürr ü bâmdan 
 (1401a) añlamak / añlamış H1 añlaman F: (1403b) dürli / �türli F H1 H2: (1404b) 
dest ü bâ / dest ü pâ H1 H2 
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1410 Çün göre fânus- �sıfat-ı tâbdâr 
Devr ider e�trâfını pervâne-vâr 

1411 Fey�z alamaz tâ ki açılmasa der 
Kendüsini yo�k yere ihlâk ider 

1412 Bulmıyaca�k rehberi yol bulamaz 
Her kişi Veysel �Karânî olamaz 

1413 Ala meger ber �k-i niyâzı ele 
Sâlik-i âh ola yolından gele 

1414 Sâ�gar-ı i �hlâ�sı yuya �sâf ide 
�Kâbil-i fey�z-i mey-i şeffâf ide 

E 57A  1415 Çün vara der-yûzeye ol dergehi 
Kâsesin elbette �komazlar tehî 

1416 Anlara lâyı �k kerem-i şândır 
Kârları lu�tf-ı der-i i �hsândır 

1417 Terbiyede her biri mihr-i cihân 
Terbiyeye lâyı �k olagör hemân 

1418 Bulsa eger terbiyesinden zımâm 
Tevsen-i gerdûne-i çar �h ola râm 

H1 95A  1419 Senden aña tu�hfe-i �kalb-i selîm 
Andan olur saña �a�tâ-yı �azîm 

1420 Nice �a�tâ lu�tf-ı cihân-der-cihân 
Sal �tanat-ı dehr-i girân-tâ-girân 

1421 �Kalbüñi de alamaz elüñden senüñ  
Belki olur dürle �tolı ma�hzenüñ  

1422 Her birine genc ü defâyin açı �k 
Her birine bâb-ı �hazâyin açı �k 

1423 Dilleri deryâ-yı güher-rîz-i cûd 
Hiç kerem-i �Ha�kka gelir mi nüfûd 

 
     
(1413a) ala meger / aña meger (b) sâlik-i âh / sâlik-i râh H2: (1418a) zımâm / 
zamân H1 (b) râm / rân H1  
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1424 Var yüri bir mürşidüñ  ol �tâlibi 
Gezme yabana yürü �acem gibi 

H2 41B  1425 Mu�tezilî gibi �tutup �gayr-ı râh 
Itme kerâmetde �sa�kın iştibâh 

F 33B  1426 Bende-i ma�kbule füyû�zât-ı �ha�k 
Mu�cize-veş oldı kerâmet-i �ha�k 

E 57B  1427 Belki kerâmâtı bu ma�hla�slaruñ  
Mu�cizesidir yine pey�gamberüñ  

1428 Ma�nîde ey perr ü �hayrü`l-�ibâd 
Mu�cize inkârı olur bu �inâd 

1429 Her birisi sadr-ı güzîn-i nebî 
Her biri seccâde-nişîn-i nebî 

1430 �Ha�zret-i Pey�gambere �hayrü�l- �halef 
Câh-ı verâ�setde �karîn-i şeref 

1431 İtmege tedbîr-i umûr-ı cihân 
Her-dem olur �a�srda �sâ�hib-i zamân 

1432 Mün�katı� olmaz dem-i fey�z-i Ilâh 
Hiç tehî �kala mı bu kârgâh 

1433 İrmese el itmege �hıdmetlerin 
�Tut yüri dâmân-ı mu�habbetlerin 

1434 İster iseñ �hıdmetine vâsı �ta 
Olamaz irâdet gibi  bir râbı �ta 

1435 Pâk olanı gevher-i yektâ gibi 
Ce�zb ider ol kendüye deryâ gibi 

1436 �Hıdmeti cevher-şiken-i kimiyâ 
Himmeti hem �hâ�siyet-i güher-bâ 

1437 Yek dil ü yek rûy olup mihribân 
Her �tarafa oldı teveccüh-künân 

 
 
     
(145a) �gayr-ı râhı / �gayr-ı râhı H1:  (1526a) ma�kbûle / ma�kbûl-i F: (1430b) 
verâsetle / verâ�setde F  
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1438 Pertev-i �hûrşîd gibi müstemer 
Himmetine devr ile nezdîk-ter 

1439 Bulma�g olur bir nefes ile vü�sûl 
Bâd-ı �sabâ gibi hemân yolda ol 

E 58A  1440 Ister iseñ �kavlüme rûşen-i delîl 
Saña yeter �kı �s�sa-i şey�h-i celîl 

H1 95B DÂSİTÂN-I �SO�HBET CEDD-İ FA�KÎR Bİ-ŞEYH KEBÎR-İ 
GÜLŞENÎ �KADDESE SIRRAHU`L-�AZÎZ Ü �SENÂ�HTEN 
ŞEY�H Ü PÎR EBÎ SÂBI�KA-İ ME�ÂRİFE VE NEVÂHTEN 
Ü İRŞÂD-I AN BA�DÂZ-I MÜTEKÂLİME-İ SEYYÂR 
BİR TARÎ�K-I MÜKÂŞEFE 

H2 42A  1441 Mı�sr-ı sevâdına viren rûşeni 
Bülbül-i gülzâr-ı cinân Gülşenî 

1442 Nâmı �salup şehre �sadâ-yı bülend 
Oldı kerâmet ile çün şehre-bend 

1443 �Hüsn-i irâdetle �kılup i�ti�kâd 
İtdi mürîd olma �gı dünyâ murâd 

1444 Her biri buldı na�zar ile kemâl 
Mihr-i cihântâbla gûyiyâ hilâl 

1445 Ba�hra dönüp �hâ�sılı her �katre-âb 
�Saçdı dür-i fey�zi mi�sâl-i se�hâb 

1446 Oldı verâsetle o şey�h-i benâm 
�Sâ �hib-i seccâde-i fa�hrü`l-enâm 

F 34A  1447 Vâris olan öyle kerem kânına 
Fey�zi dirî�g ide mi yârânına 

1448 Yâd ile bil ki bir olup âşinâ 
Lu�tf ile yâd  eyler idi dâ�imâ 

1449 Dûrı da nezdîk-veş itmek mürîd 
     Olmaz idi hiç kereminden ba�îd 
___________________ 
(1438b) nezdîk-ter / nezdîk yer H2, nezdîk-ber F: (1439a) bulma�g / bulma�k F H1 
H2: (1140a) �kavlüme / buñâ F celîl / �halîl F: (1442b) şehre-bend / şehr-bend F 
H1: (1444a) na�zar ile / �tarî�katle H1: (1446a) verâ�setle / verâ�setde F: (1449) H2`de 
yoktur. 
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E 58B  1450 İtse teveccüh kime �hûrşîd-vâr 

Eyler idi �zulmetini târ-mâr 
1451 Her iki ol mihr-i sipihr-i bülend 

�Salmış idi şa�şa�asından kemend 
1452 Keştî-i deryâ-yı sükûn idi ol 

Ce�zbesi �kullâbî  anuñ  �sa�g ü �sol 
1453 Dilleri ce�zb idüp o mihr-i hedâ 

Olmuş idi hem çû geh ü güher-bâ 
1454 �Hirelenüp dîdeler envârdan 

Atdı kimi kendüyi dîvârdan 
1455 Pertev-i �hûrşîd gibi bî- �haber 

Yârdan uçdı niçe üftâdeler 
1456 Gûş idüp ol ce�zbeyi cümle enâm 

Uçma�ga �azm itdi mi �sâl-i �hamâm 
1457 Vâlidümüñ  vâlidi Ibn-i Na�sû�h 

Pir �Ali sâlik-i �sâ�hib-i fütû�h 
1458 Bir gün irüp cezbe-i himmet aña 

Mal �gara`dan itdi �azîmet aña 
1459 Tâb düşüp sînesine mihr-veş 

Başın alup gitdi mi �sâl-i güneş 
H2 42B  1460 �Tâlib-i ba�hr oldı cevâb-ı revân 

Sâ�hil-i Istanbula geldi hemân 
H1 96A  1461 �Hikmeti gör �husrev-gitî penâh 

Şâh-ı Süleymân-ı felek-i bârgâh 
1462 Gönderüp ol pîre mukaddem �haber 

İtmiş imiş �ka�sd-ı ziyâret meger 
1463 Câ�zibe-i lu�tfı kemend eylemiş 

Da�vet-i dergâh-ı bülend eylemiş 
  ______ 
(1450b) târ-mâr / târ u mâr F, H2: (1451b) şa�şa�asından / şa�şa�a u bend ü  F:  
(1452b) �sa�g u �sol/ �sa�g �sol H2: (1453b) olmuş idi hemçû ki güher bâ / olmuş idi 
hem çû F: (1460) E`de yoktur. 
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E 59A  1464 Nâme ile gönderüp aña peyâm 
�Hıdmet-i tev�kîrini itmiş tamâm 

1465 �Gonca-veş ol nâme bulunca vu�sûl 
Açmış anı dest-i nesîm-i �kabûl 

1466 Mı �srdan âheng-i sefer eylemiş 
Lücce-i deryâya gü�zer eylemiş 

1467 Bulıca�k ol dürr ile keştî şeref 
Oldı �su üstünde güşâde �sadef 

1468 �Saldı �su üzre aña seccâde fülk 
Felekde deryâ idi deryâda fülk 

1469 Fülki dumandan demi var ejdehâ 
�Kuyru�gın aldı eline nâhidâ 

1470 Oldı meger şey�h-i bülend-i i �ktidâr 
�Ar �z-ı kerâmet idüp ejder süvâr 

1471 İtdi kimi �hal �kı ri�âyet aña 
Geldi yanaşdurma�ga �hıdmet aña 

F 34B  1472 Mevce-i tevfî �k olup râhber 
Sâ�hile geldi o dıra�hşân güher 

1473 Rûma gelüp devlet-i îmân gibi 
Itdi nüzûl ol yere �Kur`an gibi 

1474 �Gâfil idi ceddüm o a�hvâlden 
Kevkeb-i ba�ht itdigi i �kbâlden 

1475 İtme�ge sevdâ-girî-i vecd ü �hâl 
Mı �sra idi niyyeti zevra�k mi �sâl 

1476 Gözler idi keştî-i deryâ-gü�zâr 
Zevra�k-ı câmı nitekim bâde- �hâr 

E 59B  1477 İtdi ol e�snâda meger itti �sâl 
Sâ�hile bir keştî-i deryâ nevâl 

 
  ______ 
(1464b) �hidmet-i / �hidmete H2, bu beyit F`de yoktur. (1465b) açmış / itmiş F: 
(1466b) deryâya / deryâ-yı H1: (1469b) aldı eline / altına aldı H1: (1474a) o / ol 
H1  
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1478 İrdi hemân �gul �gule-i Gülşenî 
Gülşene döndürdü o pîrâmeni 

H2 43A  1479 Yûsuf-ı Mı �srî gibi pür-�azîz 
Eyledi şev�k odını dillerde tîz 

1480 İtmeden âheng-i yem-i nîlgûn 
Necm-i hüdâ oldı aña reh-nümûn 

1481 Âdeme lu�tf-ı �Ha�k olınca gehî 
Yerde bulur gökde ararken mehi 

1482 Yol yol olup mihr ile �zerre-mi �sâl 
Vardı elin öpmege cümle ricâl 

1483 Ced da�hi biñ cidd ile itdi du�hûl 
Buldı dil-i sâ�kî �safâ-yı �kabûl 

H1 96B  1484 Itdi meh-i nevkebî �kaddini lâm 
Virdi tevâ�zu� ile �azîze selâm 

1485 Düşdi hemân pâyına şebnem gibi  
Destini bûs eyledi �hâtem gibi 

1486 Pîr ki �hûrşîd-i pür-envâr idi 
Ve`şte�ale`rre�sü nümûdâr idi 

1487 �Sub�h-veş a�garmış idi bî-cidâl 
�Kuvvet-i �kudsiyyede mânend-i Zâl 

1488 İtmiş idi �hâcibi çeşmin nihân 
Şa�şa�ada niteki mihr-i cihân 

1489 �Kaldurup ebrû-yı mübâreklerin 
Açdı gözin �saçdı su�han gevherin 

E 60A  1490 Lu�tf-ı �hı �tâb eyleyüp ol �sâdı �ka 
Söyledi bî-vâsı �ta-i sâbı �ka 

1491 �Aynı ile eyledi nâmını yâd 
Didi ki ey sâlik-i pâk-i�ti �kâd 

                                   __ 
(1478b) pîrâmeni / pür-şeni H2: (1479a) pür-�azîz / pîr-i �azîz H2: (1480a) 
itmeden / itmedin H2  yem-i / mihr-i H1: (1483a) ced da�hi / ceddi da�hi H2: 
(1484) ve (1485) F`de yoktur. (1489a) ayırdı / ebrû-yı F: (1491a) eyledi nâmını / 
nâmını eyledi F 
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1492 Müjde saña bâ�i �si bu ri �hletüñ  
Oldı senüñ  câ�zibe-i himmetüñ  

1493 Sırr-ı �ha�kî �katden olup nükte-senc 
Dürcine derc eyledi bisyâr-ı genc 

1494 Aña tezevvücle idüp nus�h u pend 
Müjde ider bir veled-i dil-pesend 

1495 Vâlidüñ a�hvâli ile pâyesin 
Kesb-i ma�ârifdeki sermâyesin 

1496 �Ayni ile ceddüme i�lâm ider 
�So�hbeti bu vech ile itmâm ider 

F 35A  1497 �Hâ�sılı idüp meded-i ma�nevî 
Vâlidi eyler veled-i ma�nevî 

H2 43B  1498 Gör ne imiş mertebe-i evliyâ 
Vâ�kıf olur �âşı �k olan a�sfiyâ 

1499 Perdesini �kaldurup envâr-ı �Ha�k 
�Zâhir olur ser-be-ser esrâr-ı �Ha�k 

1500 Nâ�zır olur lu�betine çâdere 
�Sulb-ı peder ile ra�hm-ı mâdere 

1501 Fehm olamaz rütbe-i �ilm-i ricâl 
�Hâl gerek va�sf idemez anı �kâl 

1502 Umarız i�lâm ide Rabb-i Kerîm 
�Âşı �k-ı dil-teşnesiyüz �Ha�k �alîm 

E 60B H1 97 NEFHA-İ SÂBİ�A  EVLİYA-İ ZİNDE-DİL                  
FERMAN-I DİH-İ TA�HASSSÜNGÂH-I ÂB U  OLUP GÜL  
�ÂLEM-İ �SÛRETDEN İRTİHÂL İLE TA�SARRUFLARI 
MÜN�KATI� OLMAYUP   BELKİ  MEVCE-İ SUNDU�K U 
�HABÂB-I �KIBÂB  İÇRE DERYÂ-YI GÜHER-RÎZ-İ 
RA�HMET OLDU�KLAR1 VE EVLİYÂ-YI TA�HT-I   �KABÂ-YI 
MA�NEVÎ ÜZRE HÂK-I �IBER-NÂK-I �KABİRLERİ LEME�ÂT-1 
FEY�ZE MÂ�İL OLMAYUP NAHL-İ �HOŞ-BÛY-I  MÜŞG-
 FÂMLARI REŞEHÂT-I RA�HMETDEN  NEŞR-İ NEFEHÂTÜ`L-
ÜNS-İ DÜR-İ πHİKMET İTDÜGİ  BEYÂNINDADIR. 
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TEMMET 
1503 Ey ki olup mu�te�kid-i evliyâ 

Merπkadi �hâkîne iden ilticâ 
1504 �Hâk degül mâye-i πhikmetdir ol 

 Cevher-i iksîr-i sa�âdetdir ol 
1505 �Hâkde ten lebüñ açıπk nergisî 

Her birisi yeryüzinüñ gözcisi 
1506 Sanma ki ifnâ ide merdânı �hâk 

Zer gibi batdukça olur sâf u pâk 
1507 Âyine-i rûπhı bulur πsayπkalî 

Tâk-πsıfat her yere irer eli 
E 61A  1508 πHâkleri mezra�-ı tuπhm-ı murâd 
 H2 44A   �Hâk-be-ser itmez iseñ i�tiπkâd 

1509 Ref�-i tebâ ile güher türbeti 
Zerre-i πkadr cânda πkomaz �illeti 

1510 Kimisi bir �hâniπka ibdâ� ider 
Ehl-i πtarîπkat gelür iπhyâ eder 

1511 Eşigini mesned ider her gedâ 
Tekyelenür anda gelüp dâ�imâ 

1512 Dil gibi pür-şevπk ider ol �hâneyi 
Şenlik ider gûşe-i vîrâneyi 

1513 �Gul �gul-i �hal �k ile �tolar ol ma�kâm 
Şeh gibi dîvânı �turur �sub�h u şâm 

1514 Çı �kmada mihmânlara �hân-ı ni�am 
Kendüyi mihmân-ı serây �adem 

1515 Bulmuş iken �hâk-i vücûdı fenâ 
�Iş�k ile sul �tânlı �k ider bir gedâ 
 
 
 

                        ______  _ 
(1505a) lebüñ/gerçi F: (1506b) �sâf u pâk / �sâf pâk H1: (1508)`de dizelerin yerleri 
degişik H2, bu beyit F`de yoktur. (1509a) tebâ / teb H1  ile/eyler F  
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1516 �Hâ�sılı hem- �hâl-i Süleymân olur 
İns ü perî tâbi�-i fermân olur 

1517 Mer �kadi der-meşher-i setr-i �a�zîm 
Ta�htası tabût-ı necât-ı kelîm 

F 35B  1518 Her varan iksîr-i kerâmet bulur  
Türbesi �sundu�ka-i cevher olur 

1519 Pûşiş-i sebzi yem-i a�h�zar gibi 
Ta�htası �sundû�k-ı Skender gibi 

1520 Pûşiş-i �sûf ile yayarız �tâ�g 
Nergis ü gül her yaña zerrîn-çerâ�g 

1521 Pûşiş-i �sundû�kası ile �kıbâb 
Mevce-i deryâ-yı mu�hî �t ü �habâb 

E 61B  1522 �Kabre ki �sundu�kası virmiş şeref 
Olsa n`ola tîr-i du�âya hedef 

H1 97B  1523 �Hıdmet-i �ış�k ile bulur menzilet 
�Kubbenüñ  altına gelür �â�kıbet 

1524 Zer �alemi gün gibi eyler dıra�hş 
Belki şeh-i şar �ka olur tâc-ı ba�hş 

1525 �Kubbe-i çarha �alemi dâ�ima 
Dil-âviz idüp �ta�na iderse revâ 

1526 Kimisi ne �kubbe �tutar ne binâ 
�Zâhir ider �sûret-i fa�kr u fenâ 

1527 Eyler o vâdîyi idüp i �htiyâr 
�Hâk-i nihâd oldu�gunı âşikâr 

H2 44B  1528 Böyle yazar �ha�zret-i Ibn-i Kemâl 
Ya�ni Aris�to idicek inti �kâl 

 
 
    
(1517) ve (1518) E ve H1`de yoktur. (1519) ile (1520)`nin yerleri degişik H2. 
(1520a) yayarız bâ�g / ser-be-ser bâ�g H2: (1521) H2`de yoktur. (1523a) �hıdmet-i / 
ce�zbe-i F  bulur / olur H2: (1525b) revâ / sezâ H2: (1526b) �sûret-i fa�kr u fenâ / 
�suret ü fa�kr u fenâ H2 
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1529 �Hâlet-i ta�h�sîlde her feylesof 
Bulmasa bir mes�eleye ger vu�kûf 

1530 Cümle telâmî �zi varurlar yine  
�Hal �ka olup dâ�ire-i �kabrine 

1531 �Hâl-i �hayâtındaki gibi hemân 
Olur imiş cümle teveccüh-künân 

1532 Âyine-i �kalblerin �sâf idüp  
Sînelerin meh gibi şeffâf idüp 

1533 �Ha�zret-i üstâdda her ehl-i hûş 
Fey�z içün olurlar imiş çeşm ü gûş 

1534 Rû�hı idermiş meded-i ma�nevî 
�Salup ol âyinelere pertevî 

E 62A  1535 Rûşen idüp şübheli ma�nâların 
Alur imiş cümle tesellâların 

1536 Gül ki fenâ bulsa e�serdir gülâb 
�Hûşe-i engüre �halefdir şarâb 

1537 Ço�k mıdur insan gibi a�sl-ı şerîf 
Fazl ile olsa gül ü mülden la�tîf 

1538 �İlm ile çün �âlim-i kübrâ ola 
Lev�h-i dili nu�s�ha-i âsmân ola 

F 36A  1539 Nâr-ı riyâ�zet ile yana �kâl ola 
Namzed-i sikke-i iclâl ola 

1540 Mevtine �hükm eyleyemez �zû fünûn 
Na�kl yeter ma�ni-i belyen�kılûn 

1541 Redd-i selâm itmesi mâlâ kelâm 
�Kavl-i pey�gamber ile aleyhi`s-selâm 

    
(1529b) bulmasa bir / bulmasalar H2: (1531a) �hayâtındaki / �hayvânındaki F: 
(1533b) çeşm ü gûş / çeşm gûş H1 H2: (1535a) ma�nâların / ma�nâları F (b) 
tesellâların / tesellâları F: (1536a) gül ki fenâ bulsa / gül fenâ bulsa F: (1537b) gül 
ü mül / gül-i mül H2: (1538a) çün / ço�k H2 (b) âsmân / esmâ F, H1: (1541b) 
pey�gamber / peyember H1 
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1542 Kim ki �tuta münkir olup kibr ü kîn 
Bilsün anı �kahrı içündür kemîn 

1543 �Hü�kmi ki her �un�sura câri olur 
�Hâkde de �hikmeti sâri olur 

1544 Dest-i ta�sarrufları bî-pâkdir 
Âb ü gül âlâyişi yo�k pâkdir 

1545 Her birinüñ  �ar �sa-i �gabrâ-şi�âr 
�Kab�za-i �kudretde bir evc-i �gubâr 

H1 98A  1546 Üstüne bir bâd �kılup ser-be-ser 
Encüm-i ra�hşân gözini kör ider 

H2 45A  1547 Çünki kişi rû�h ile insân olur 
Mevt ü �hayât anlara yeksân olur 

E 62B  1548 Nice velî var ki olup fa�zl-ı Rab 
Meh gibi bulur beden-i mükteseb 

1549 Mihr- �sıfat şa�şa�a vü ber �kde 
�Garbda iken görinür şar �kda 

1550 Gün gibi meşrı �kde iken bir velî 
�Garba kerâmetle irişür eli 

1551 Cismin ide çünkü riyâzetle pâk 
Pister ü bâlinin ide seng ü �hâk 

1552 Ma�hv-ı vücûdıyla olup âşinâ 
Keşf-i �kubûr eyler imiş evvelâ 

1553 Rütbe-i eşrâfı çü mihr ü münîr 
�Kalbi olur meşri �k-i sırr-ı �zamîr 

1554 Nefy ile çün terk-i �kuyûd eyleye 
Mevt ile i �sbât-ı vücûd eyleye 

1555 Gördi �gazâda nice ehl-i şuhûd 
Oldı �ganî rûh şehîdân-ı cünûd 

1556 Cism mi �sâli eyleye âyine-sân 
    Gök demüre �gar �k olur imiş �ayân 
 (1542a) kibr ü kîn / râh-ı kîn H1: (1544b) âlâyişi / ârâyişi H2: (1549a) şa�şa�-a vü 
ber�kde / şa�şa�a-i ber�kde F H1: (1551a) cismin / cismi F (b) seng ü �hak / seng h�ak 
H2: (1555b) oldı / oldu H1 
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1557 �Hâl-i şehâdetdeki gibi yine  
�Salar imiş düşmenüñ alayına 

1558 Himmet-i evtâr ile eyler �kıyâm 
�Ar �sa-i �âlemde bu köhne �hıyâm 

1559 �Sanma ki defn olma�gıla ma�hv olur 
�Hâke girince da�hi �kuvvet bulur 

1560 �Hâki çemen-zâr-ı füyû�zât olur 
Mu�hî �t-i envâr-ı fütû�hât olur 

E 63A  1561 Şem�a-i �gayb ile olur rûşenâ 
Her gice zeyn ider anı şeb-güşâ 

F 36B  1562 Her birinüñ  mu�htelif esrârı var 
Meşrebine göre heb â�sârı var 

1563 Oldı bu vâdîde rivâyât ço�k 
Yazılup o�kındı �hikâyât ço�k  

1564 Şemme beyân eyleyeyin saña ben 
Gördigüm işitdigüm a�hvâlden 

H2 45B               
DÂSİTÂN-I İSTİLÂ-YI EŞ�KİYÂ-YI �KAZA�K BE-
�KA�SABA-I  BABA VÜ NEHEB ESBÂB-I TEKYE 
VÜ MEZÂR SARI SALTUK BABA 
GİRİFTÂRİŞDEN AN KÜFRE FECRE BEDEST-İ 
�GÂZİYÂN Ü �ZÂHİRİŞDEN KERÂMET AN 
�AZÎZÜ �KADDESE SIRRAHU 

1565 Belde-i Babada bu �abd-i �ha�kîr 
�Ka�dı iken oldı bu emr-i �ha�tîr 

H1 98A  1566 Fa�sl-ı bahâr irmiş idi gülşene 
�Kâf ile �gayn idi �hesâb-ı sene 

1567 Geldi �Kaza�k ba�sdı o şehri tamâm 
Oldı peyâm-âver-i rûz-ı �kıyâm 
 
 
 

    
 (1560a)�hâki çemen-zâr-ı/�hâk-i çemen-zâr-ı H1:(1563b)�hikâyât/rivâyât H2 
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1568 �Asker-i �tâ�ûn gibi ol �kavm-i şûm 
Her yıl ider �gâret-i e�trâf-ı Rûm 

1569 Şay�kası var şab�kası gibi siyâh 
�Sanki yılan adası pür-kîne- �hâh 

E 63B  1570 Her biri �kal�â-i musalla�h içi 
Çatma�ga ammâ ki �tayanmaz �kaçı 

1571 Ba�hra gü�zâr eylese mânend-i rûd 
Ide kürek sillesi rûyin kübûd 

1572 Gâhî �kadır �galara olur dûçâr 
Zevra�k-ı mey gibi bulur inkisâr 

1573 Başdan alup meş�ale efrûz-ı �tûb 
Şu�le o �hâşâ ki ider reft ü rûb 

1574 �Kalbine sür�atle olur per-zenân 
�Sanki �kadır �ga balı �gıdır hemân 

1575  Şay�kaları çeker alur inti �kâm 
Mâhî-i seg gibi ider ilti �kâm 

1576 �Zâhir olur eylese �azm-i �azîm 
Hey�et-i �sü�bân u �a�sâ-yı Kelîm 

1577 Oldı sütûn çenber ile bir nigâr 
Kim �kıla zülfi resen-i târmâr 

1578 Âyine-veş �sâf olup sînesi 
Ba�hr-ı peş ü pîşinüñ  âyinesi 

1579 �Hâ�sılı andan �kaçup ol eş�kiyâ 
Sâ�hile gelmiş idi çü mevc-i belâ 

1580 Şehre hemân bir sa�hrâ itdi hücûm 
Kendi şeyâ�tîn ü tüfengi rücûm 

 
 
    
(1569b) 2. dize şöyle: âyine-i yemde çû zengâr-ı âh  F  âyine-i âbda çû rüzgâr-ı âh  
H1: (1572a) olur / olup H2: (1574a) �kalbine / �kuleye H1: (1575a) çeker / çünki 
H2 (b) mâhî-i seg / mâhî-i seng H1: F`de (1572) den (1579)` kadar olan bölüm ve 
(1581) yoktur. (1581b) dûd ile /�zev�k ile H1 �zulm ile H2    
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1581 �Sub�h-ı nahîtin idi va�kt-i �zulâm 
Dûd ile olmuşdı hevâ kabr-fâm 

H2 46B  1582 Oldı o dem her �taraf  âteş-fiken 
Girdi şerer gibi der ü bâmdan 

E 64A  1583 Buldu�gını �kaldurup itdi �zarar 
A�kdı hemân yol yol o seylâb-ı şer 

1584 Olmuş idi ol yere nüzhet-fezâ 
Tekye-i pâk-i �Sarı �Saltu�k Baba 

1585 Tekye velî reşk-i sipihr-i esîr 
Oldı çerâ�g-ı zeri mihr-i münîr 

1586 Mâh-ı felek ya�kma�ga andan çerâ�g 
Yüre�gi ya�gın eridüp oldı dâ�g 

1587  �Gâretine tekyenüñ  itdi şitâb 
Bir kiminüñ �askeri olan kilâb 

H1 99A  1588 Pûşiş-i sebzin alup ol �kavm-i şûm 
Sebze-i küh-sâra �to�kundı semûm 

1589 Aldı çerâ�gın bir iki der-be-der 
Nergis-i gülzârı telef �kıldılar 

1590 Kimi bisâ�tın dürüp aldı hemân 
Dürdi velî defter-i �ömrin zamân 

F 37A  1591 Aldı evâniyi nice nâ-sipâs 
Çar �h-ı felek başına geydürdi �tâs 

1592 Mest gelüp �gâret idüp gitdiler  
Bilmediler kendülere n`itdiler 

1593 �Soñra i �hâ�ta idicek mü�minîn  
Oldı �adû zehrini fa�s�s-ı nigîn 

1594 Gördi ki ceng eyleme�ge çâre yok 
�Hâriş-i �hâre idene pâre yo�k 

 
  ______ 
(1581b) dûd ile /�zev �k ile H1 �zulm ile H2: (1484a) olmuş idi / ummuş idi H1: 
(1588b) semûm / şemûm H1: (1593b) zehrini / zehirli F     
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1595 Başın alup şehrden oldı revân 
Âteş urup tütdi mi �sâl-i du�hân 

E 64B  1596 Şay�kaya cân atdı adû şîr-veş 
�Saldı yeme bir süri �hınzîr-veş 

1597 Ol gün olup rûy-ı hevâ rûşenâ 
Felege yem itdi rûşen âşinâ 

1598 Şay�ka olup mevc ile germ-i �htilâ�t 
Ba�hr aña göstermişdi inbisâ�t 

1599 Tekye metâ�ı ile �gâret-girân 
Cümlesi bir fülk ile oldı revân 

1600 Geldi hemân yoluna çün dûd-ı âh 
Itdi i �hâ�ta anı ebr-i siyâh 

H2 46B  1601 Nâzil olup niteki ebr-i �a�zâb 
Ba�gladı nâgeh yolunı ol se�hâb 

1602 Bilmediler hiç nice gitdüklerin 
Kendülere bildiler itdüklerin 

1603 Anları girdâba �salup rüzgâr 
Döndi yürüdi �har-ı �tâ�hûne-vâr 

1604 Cümle refî �kânı olup bâd-ı seyr 
Görmedi ol ebr-i siyeh-fâmı �gayr 

1605 �Hâ�sılı ol şay�ka urup sâ�hile 
Râst gelür �asker-i deryâ-dile 

1606 Yine velâyetle �guzât-ı dilîr 
Çı �kmış idi �sayd u şikâra çû şîr 

1607 Cümlesini a�h�z u e�sîr itdiler 
Ba�gladılar �hâr u �ha�kîr itdiler 

1608 Ne sefer-i ba�hr  ne zevra�k ne ceng 
Kendüyi atdı �karaya ol neheng 

 
  ______ 
(1595b) urup / urdı H1 olup H2:   (1600b) itdi i�hâ�ta anı ebr-i siyâh / �kapladı e�trâfı 
bir ebr-i siyâh H1 itdi / �kıldı F H2: (1603b) �har-ı �tâhûne-vâr / �har-ı �tâ�une-vâr H1 
(1608a) sefer-i ba�hr / tesfîr-i ba�hr F sefer ü ba�hr H2 
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E 65A  1609 Cürm-i cezâsına o �kavm-i şerâr 
Haftasına varmadın oldı dûçâr 

1610 Bende çeküp pây-ı azîmetlerin 
Yükledüp anlara �ganîmetlerin 

H1 99B  1611 Ehl-i �gazâ geldi bu âyin ile 
Tekyeye ol düşmen-i dîrîn ile 

1612 �Haşyet ile her birisi nîm-cân 
Tekyeye �kurbân eyledi gûyâ hemân 

F 37B  1613 Çarha çı �kup �gul �gule-i â�hirîn 
Eyledi gülbang-ı �senâ pür- �tanîn 

1614 Zâl-ı Zer-âsâ �Sarı �Saltu�k Baba  
�Kuvvetin i �zhâr idüp itdi �gazâ 

1615 Sen de dilâ gûş �kılup �kı �s�sayı 
�Kı �s�sadan ol �ârif isen �hi �s�seyi 

1616 Mu�te�kid-i pâk-i revân ol müdâm 
�Kaddesenallahu bisırrı`l-kirâm 

 
H 2 47A  NEFHA-İ SÂMİNE MELÂMİYYÛN 

ŞEKLİNDE OLAN  AS �HÂB-I �HÂLDEN 
İSTİFÂ�ZA-İ ENFÂS-I  MÜŞG-BÂR İTMEK 
BEYÂNINDADIR. 

1617 Ey �amel-i �zâhire mesrûr olan 
Zühd ü �salâ�hiyyete ma�grûr olan 

E 65B  1618 Cânuñ  ider çâh-ı �ha�tâdan emîn 
Şer�i gibi olmaya �habl-i metîn 

1619 Bedre�ka-i sâlik-i agâh odur 
Meş�ale-i güm-şüde-i râh odur 

     
(1609a) cürm-i / cürmi H2 (b) varmadın /varmadı H2: (1609), (1612)`den 
sonradır F: (1611b) düşmen-i dîrîn ile / düşmen-i berîn ile H1: (1612a) nîm-cân / 
bîm-i cân H1: (1613b) gülbang-ı �senâ pür-�tanîn / gülbang-ı �senâya �tanîn F: 
(1613), (1614)`ten sonradır F H2: (1618a) çâh-ı / câh-ı H2  (b) şer�i / şer� F: 
(1619a) olur / odur F  (b) olur / odur F 
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1620 Cüz-i �kavî neşve-i �hikmet odur 
A�sl-ı hüdâ-yı rükn-i �ibâdet odur 

1621 Eyle hele merkeb-i �azmüñ  �kavi 
�Soñra �kıl âheng-i reh-i ma�nevî 

1622 �İlm ki olmaya �karîn-i �amel 
Heb �ameli nu�kre gibi per ü �gull   

1623 Şer�a muvâfı �k olıca�k bir tarî �k 
Gir ki �Hudâdır saña �hayrü`r-refî �k 

1624 Uymayaca�k şer�a mededü�l- �hudâ 
Dîv-i recîm olur o dem râhber 

1625 �Zulmet olup pîş u pes-i sâliki 
Çâh-ı  �dalâletde bil ol hâliki 

1626 Şer�-i şerîf olmasa ger bâl ü per 
Uçsa da�hi olmaya ger kes �kader 

1627 Sünnet-i A�hmede eslemdir ol 
Çı �kma �sa�kın şâri�-i a�zamdır ol 

1628 Nice �karaçı ki kerâmet �satar 
Mun�kura almaz anı ehl-i ba�sar 

1629 Geçse yedilerden eger ekseri 
Kim �sayar âdem yerine anları 

H1 100A 1630 �Kar �ga gibi rû-siyeh ü bî- �haber 
�Gayb bilür �sanma yabana öter 

E 66A  1631 Hey�et-i mec�zûbda söyler rümûz 
Gâhî ider yo�k yere keşf-i �künûz 

1632 �Turmaz ider da�vî-yi �tayy-ı mekân 
Uçurur eblehler anı her zamân 

1633 Da�vî-yi keşf eylemez ehl-i hedâ 
Müdde�î-i keşf gerek müdde�â 

 
 
  _____ 
(1624a) uymayaca�k / olmayaca�k H1 H2: (1630a) �kar�ga gibi / zâ�g-�sıfat-ı F H1 H2: 
(1633b) müdde�î-i keşf / müdde�îye keşf  H2  
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F 38A  1634 Çünki degül �ârife dünyâ murâd 
H2 47B   İtme arz-ı cûylara i�timâd 

1635 Kim ki kerâmet �sata dellâldir 
Keşf-i zamîr ehline remmâldir 

1636 Ba�hra döner kümmel-i �hayl-i ricâl 
Pür-güher amma velî �hayretle lâl   

1637 Oldı vara�k-ı bâd ile cünbüş-nümâ 
Dil kesilür irse �hazân-ı fenâ 

1638 Cûş u �hurûş ile gider ba�hra rûd 
�Taşraya dil çı �kmaz olur bî-vücûd 

1639 Oldı şerî�at bize a�slu`l-u�sûl 
Anuñ  ile buldı bulanlar vusûl 

1640 Gerçi �tarî �katle �ha�ki �kat de �ha�k 
Ma�rifetde oldı seba�k-ber-seba�k 

1641 Cümlesine bâb-ı şerî�at-ı hâb 
Yine şerî�atden olur fet �h-i bâb 

1642 Râh-ı �senâ sân-ı u�sûl ü furû� 
Bâb-ı şerî�atden iderler şürû� 

1643 Lîk �sa�kın �ta�n-ı �ibâd eyleme 
Sırr-ı ilâhîde �inâd eyleme 

E 66B  1644 �Ha�k�kuñ olur nice �ibâdı �hafî 
�Kurbı �kubâbında velî mu�htefî 

1645 Bakma anuñ  �hâl-i perîşânına 
�A�kıllılar iremez şeref-i şânına 

1646 Nefret idüp da�gda�ga-i �hal �kdan 
�Taşra gelür dâmuña dala�kdan 

1647 Itmeye tâ keşmekeş-i �hal �k-ı çâk 
Dâmeni âlûde velî �kalbi pâk 
 

  ______ 
(1634b) itme �ar�z-ı cûylara i�timâd / �hâline dünyâ ne mühim i�imâd F: (1638a) cûş 
u �hurûş / cûş-ı �hurûş H2  (b) olur / oldı F: (1645b) �a�kıllılar iremez / iremez 
�a�kıllılar H2: (1647a) itmeye / eyleye H1 
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1648 �Sûret-i mestîyi ider rûy-i pûş 
Meyle ider �hum gibi cûş u �hurûş 

1649 Çeşmi mey-i �ış�k ile pür- �hûn-nâb 
Bâdeden ammâ ki tehî çün �habâb 

1650 Ke�sret-i �hal �k olmayan ta fitne- �hîz 
Genc-i mu�gândır aña cây-ı kürîz 

1651 Meygede-i �ış�kda �uzlet-nişîn 
Şekl-i melâmetde selâmet güzîn 

H1 100B 1652 Ba�hr ola enhâr anı �kandurmaya 
H2 48A   �Hâr u �hüsn-i dehr bulandurmaya 

1653 �Hâline �ta�n itme melâmilerüñ  
Rengine aldanma �sa�kın sâ�garuñ  

1654 Kişi metâ�ı ne bilür tengde 
Fehm idemez kim ki degül rengde 

1655 Her kişi �kalbinde bir arslan yatur 
Kûşe-i vîrânede sul �tân yatur 

F 38B  1656 �Hi �s�se yeter �kı �s�sa-i molla-yı Rûm 
İtdi meh-i bedr anı şems-i �ulûm 

E 67A  1657 Gel saña bir �kı �s�sa beyân ideyin 
Gördi �güm a�hvâli �ayân ideyin 

1658 Şol sü�hanumı işiden �tâkler 
Söyleyelüm �ârif olan añlar 
 
DÂSİTÂN-I FAR�K-I �HA�SÎR-MERD-İ MELÂMÎ VÜ 
İMDÂD-I HÂRİ �KU`L-�ÂDE-İ AN �ÂRİF-İ KERÂMî 

1659 Var idi bir �ârif-i şûride hâl 
Mey-gedede cur�a gibi pây-mâl 

1660 Gâh uyup �saff-ı imâmîlere 
Hem-dem idi gâh Melâmîlere 

 
    
 (1648a) idüp / ider H2: (1649b) çün / cûy F: (1651b) şekl-i / şekli H2: (1658) E, 
H1 ve H2`de yoktur. (1660a) uyup / olup H1 (b) hem-dem idi / hem-dem olur H2 
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1661 Fa�zlı velî �zâhir idi gün gibi 

�A�klı Ris �to işi Mecnûn gibi 
1662 �Saf �ha-i şi�ri su gibi pür- �safâ 

Na�kş-ı ber-âb itse bulurdı be�kâ 
1663 Bâzî-i şa�trancda �hûd-ı bî-bedel 

File atın bekledür itse �amel 
1664 �Tıfl-ı dilin egler o fer �hunde-zât 

Dem-be-dem alup ele a�gaçdan at 
1665 Bir büt ile �sanki �konuşma�k diler 

Vu�slat içün vef �k-i murabba� �konar 
1666 �Hâna şa�tranc-ı murabba�-ı bisâ�t 

Oldı yâ�hûd pertev-i sa�kf-ı ribâ�t 
1667 Nâyi idüp terbiyesi na�gme- �hân 

Ne dise a�gzından alurdı hemân  
1668 Nâye ki fey�z-i dem-i �îsâ ider 

Bir nefes ile anı i �hyâ ider 
H2 48B  1669 Bir mütelâşi mütelevvin-müzâc 

Girmede her renge mi �sâl-i zücâc 
E 67B  1670 �Kavs-ı �kûza�h gibi televvün medâr 

Belki televvünde temekkün-şi�âr 
1671 �Su gibi her vâdîye rehvâr-ı cüst 

�Ârif idi �hâ�sılı her fenn ü rüst 
1672 Birgün olup çar �h-ı �havâdi �s-nümâ 

Itdi beni da�gda�gaya mübtelâ 
1673 �Ha�smum olup bir iki dîv-i recîm 

Eylediler fikret-i mekr-i �azîm 
H1 101A 1674 Her biri emmâreye mu�tla�k vekîl 

Belki �azâzile mu�în-i delîl 
 
 
  ______ 
(1661a) fa�zlı / fa�slı H1 (b) Risto / Aristo H1: (1662b) ber-âb / pür-âb H2: (1674b) 
Mu�în-i delîl / mu�în ü delîl F 
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1675 Dâmen-i azâdeye çengâl-i �hâr 
Pây-i dil-i �ârife pîçîde mâr 

1676 Eyleseler şirret ile ittifâ�k 
Ber- �taraf olurdı cihândan vifâ�k 

1677 Şey�tanat itse ol iki şerr-i nâs 
�Hâ�tır-ı �hannâsa düşerdi hirâs 

F 39A  1678 �Ka�sd-ı �zarar �kıldu�gın itdükde gûş 
Kendüyi �ta�gıttı �amel-dâr-ı �hûş 

1679 Mülhem olup itdi dil-i mübtelâ 
Zikr olınan rinde hemân ilticâ 

1680 Buldum anı bî-ta�b-ı inti �zâr 
Kûşe-i mey�hânede mest ü figâr 

1681 Tecrübesi seb�k iden erbâb-ı dil 
Itmiş idi şübhemizi mu�zma�hil 

1682 Vâ�kıf olup sîret-i a�hvâline 
Ba�kmaz idüm �sûret-i a�mâline 

E 68A  1683 �Hum gibi pâ-der-gil ü sâ�gar-be-ser 
Künc-i �harâbâtda genc-i güher 

1684 Cur�a-veş üftâde-i �hâk-i �ha�kîr 
Anda bıra�kmışdı ol eski �ha�sîr 

1685 Özge �ha�sîr ol ki keçe bilmeye 
A�gına mâhî-i zemîn ilmeye 

1686 Târ ile pûdına irüp infikâk 
Sîne-i mecrû�hı gibi çâk çâk 

1687 Eylememiş bir güle ol pâk- �zât 
Aña aya�k ba�gı diyü iltifât 

H2 49A  1688 �Hâ�sılı göñlümce fenâsın görüp  
Böyle fenâdan içre �safâsın görüp  

 
 
  _____ 
(1676a) şirret ile / sırrı ile H1 (b) cihândan / cihânda F vifâ�k / nifâ�k H2: (1677b) 
düşerdi 7 dûş idi F: (1684b) ol / o H2 
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1689 Şev�k-ı derûn ile hemân ney gibi 
Düşdüm aya�gına anuñ  mey gibi 

1690 Derdüm añup �ar �z-ı niyâz eyledüm 
Keşf-i ser-i �ho�k�ka-i râz eyledüm 

1691 Gerçi beni def� içün itdi baña 
Didi ki ey sâde-dil ü bî-nevâ 

1692 A�glama benüm dîde-i �hûn-pâşuma 
Olsa meded eyler idüm başuma 

1693 Benden ümîd eyleme derde devâ 
Var yüri olmuş olaca�k saña 

1694 �Hâ�sılı gitdükçe �kızışdı niyâz 
Oldı müselsel dem-i âheng-i râz 

1695 Gördü ki pey-der-pey olundı ricâ 
Dâmeni pîçân-ı kef-i ilticâ 

E 68B  1696 Şef �kat idüp  hâl-i perîşânuma 
Döymedi sûz-ı dil-i nâlânuma 

H1 101B 1697 Ol dem esüp  şur �ta-i hengâm-ı fey�z 
Buldı reca zevra�kı eyyâm-ı fey�z 

1698 �Gâlib olup çeşmine tâb-ı celâl 
�Hâ�sılı irdi aña bir özge hâl 

1699 �Sundı hemân niteki şîr-i ecel 
Çekdi �ha�sîrinden iki dâne bel 

1700 Her birini pâreleyüp  ol dilîr 
Atdı iki yanına mânend-i tîr 

F 39B  1701 İtdi o dem baña beşâret hemân 
Virdi işâret ile icâzet hemân 

1702 Şev�k ile ki ra�k�s �kılup ki sema� 
Destin öpüp  eyledüm aña veda� 
 

     
(1689a) şev�k-ı derûn ile / şev �k-ı dûn ile F: (1691b) sâde-dil ü bî-nevâ / sâde-dil-i 
bî-nevâ H1: (1695b) dâmeni / dâmen-i F H1: (1697b) eyyâm-ı / hengâm-ı F: 
(1698b) �hâ�sılı irdi / nâgeh irişdi H1 H2: (1702a) �kılup / idüp  F 
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1703 Üç güne �kalmadı ol iki le�îm 
Oldı sefer-kerde-i râh-ı ca�hîm 

1704 Oldı o yüzden baña bu lu�tf-ı �hâ�s 
Oldum iki �ha�sm-ı �kavîden �halâ�s 

1705 Gerçi ki mey- �hâne idi ol ma�kâm 
Mest görinürdi o rind-i be-nâm 

1706 Lîk anuñ  gördigini görmedüm  
Bâ�i �s-i keyfiyyetini sormadum 

H2 49B  1707 Sözleri cümle �hükm-âmiz idi 
�Kavli mü�e�s�sir nefesi tîz idi 

1708 Sen de geçüp  zer �k ile �tâmâtdan 
Çekme elüñ  rind-i �harâbâtdan 

E 69A  1709 Cânib-i şer�i gözedüp  her zamân 
Itdügin itme didügin �tut hemân 

1710 Sevmez iseñ bari �sa�kın itme ta�n 
Farzumı eylese da�hi sebb ü la�n 

1711 Çünki bilinmez imiş ol esrâr hiç 
Bilmedügüñ eyleme inkâr hiç 
 

NEFHA-İ TÂSİ�A SEHÂ VÜ KEREM-İ UMÛM-I  NEF�Î VE �GAYRA 
SİRÂYETİ CİHETDEN VE DİNDEN SONRA EFDAL-İ FEDÂİL-İ 
BEŞERİYE OLMA�GIN BİLÂ İMSÂK-I MÜMESSİK KALUR. 
YILLAR YILI GÜL-FEŞAN-I BEZM-EZDER OLAN KİRÂMIN 
BELKİ ADINI MİSK ILE GÜL-İ �HANDÂN GİBİ DER-MİYÂN İDEN 
MÜŞKİN-İ DEM OLUP DENÎ VÜ NAMERD OLAN Lİ�ÂMIN 
KADE�H Ü FERRU �HI BEYÂNINDADIR 

1712 Ey kef-i dür-pâş ile �hâtem-i kerem 
Ekremek Allahu bi-be�zli`n-ni�am 

1713 Nu�kre-feşân ol kef-i nisân gibi 
Sofra-güşâ ol gül-i �handân gibi 
 

___________________ __ 
 (1706a) gördigini / gördügini H1: (1710a) bari �sa�kın itme/itme �sa�kın bari F 
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1714 Be�zl ü ni �sâr ile mi �sâl-i nesîm 
Aça dür-i �habbını dest-i kerîm 

H1 102A 1715 Gül gibi aç dest-i se�hâ perveri 
�Hal �ka güler yüzle ni �sâr it  zeri 

E 69B  1716 Mihr-i münevver gibi şâm u se�her 
Be�zl ile eksilmeye destüñ de zer 

1717 Her ki �tutar kâsesin aña müdâm 
Âyına varmaz yine eyler tamâm 

1718 �Gonca- �sıfat kîseye urma kerh 
Çar �h söker olsa demirden zırıh 

H2 50A  1719 Neyledi gör �gonca-i pür-şebnemi 
�Hırs ile a�gzına alup dirhemi 

1720 Nice denî çün meh ü çar �h-ı esîr 
Gerçi yalar şişe içinde pinîr 

F 40A  1721 Mi �hnet ile �kâmetini lâm ider 
Düşmen olur kendüye bed-nâm ider 

1722 �Koynuna �kor çün büt-i sîmân-beden 
Cânı olur sîm ü zer ü kîse-ten 

1723 �Hır �hır ider kesb-i �hi �tâm-ı ca�hîm 
Seg gibi cân beler o şa�h�s-ı le�îm 

1724 �Salmada ta�h�sîl ile dünyâya şûr 
Dehre ne virdi alamaz bî- �huzûr 

1725 �Sanki zer ü sîmini ol der-be-der 
Bir da�hi dünyâya gelür �harc ider 

1726 �Sa�klar anı sînede cânı gibi 
Kîsesi memhûr-ı dehânı gibi 

1727 Âteş-i dûza�h gibi altunını  
Oca�g içinee göme �kor ol denî 
 

                                  _ 
(1714a) be�zl ü ni�sâr / be�zl-ni�sâr F: (1717a) her ki �tutar / meh �tutar F: (1719a) 
�gonca-i / �goncaya H2: (1720a) meh ü çar�h-ı / meh-i çar�h-ı F: 
(1721b)kendüye/kendüyi H1 bed-nâm ider/bed-nâm H2: (1722) F,H`de yok. 
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1728 Sur �h ile pür- �hamdan alup le�z�zeti 
�Hal �ka �satar mâl ile germiyyeti 

E 70A  1729 Gâh ticâret ile olup kâm-zen 
Başın alur şar �ka gider �garbdan 

1730 Gâh çeker nice �ka�târ ile yük  
Gâh �tutar sikke-i sur �h ile yük 

1731 Kim ki metâ�ın ala eyler ziyân 
�Kara boya gök çivîd olur hemân 

1732 Hind-i metâ�ından alur teng teng 
Tâ ki nice sâde-dile vire reng 

1733 Bir nice bâbet ki metâ�ın alur 
�Kande ki bâb ola o yirde �kalur 

1734 �Gâret içün �âlemi dükkân açar 
Söze gelince dürr ü gevher �saçar 

1735 Nâmın ider şehrde �hacı falan 
�Ka�beye îmânını dinle hemân 

1736 Gerçi reh-i �hacda revende olur 
Ma�nîde ol mâr-ı gezende olur 

H2 50B  1737 Şîre gibi oldı şırası �harâm 
Gölge �harâmîligi eyler müdâm 

H1 102B 1738 �Kan�gı fa�kîre ki ola nîş-zen 
Anı iletmez güneşe gölgeden 

1739 Derdi hemân sîm ü sîm ü zeheb 
Birbirine �katmada dünyâyı heb 

1740 Bir iki pul alma�ga bîn dâd atar 
 �Hal �kı �tolandurma�ga alur �satar 
1741 Penbe bezin satsa ider yafta 

                                   Köhne-i küttânı sarar tâfta 
(1729b) alur /alup F:  (1730a) �ka�târ/�kan�târ H2: (1731b) çivîd / çivît H2: (1732a) 
alur / ala H1: (1738a) �kan�kı fa�kîre ki ola/çün ola bir sâde-dile F: (1740a) dâd/târ 
H1: (1741a) �satsa/ ider / �sanki �satar H1 �satsa ider tâfta/saña �sarar tâfta F (b) 
köhne-i küttânı / köhne kîrbâsını F H1 H2 
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E 70B  1742 �Satdu�gunı �hulle-i cennet ider 
Aldu�gın esbâb-ı melâmet ider 

1743 �Arz-ı şıra eylese eyler kerem 
Nâ�kıs alur lu�tf ile bir �kaç derem 

1744 Müddet-i �ömründeki �harcın tamâm 
�Sarf-ı reh-i �haccını mâlâ-kelâm 

F 40B  1745 Cümleyi sermâye ider ol püze 
Aldanur îmânına bir �kaç beze 

1746 La�kla�ka-i nâdire şekl-i garîb 
Cümlesi sermâye-i ebleh-firîb 

1747 �Hâceler içre adı �Hacı �Husâm 
Dil za�gara tî �gi gibi bî-niyâm 

1748 Vây o fa�kîre ki ucun ildüre 
�Hacı �Husâm oldu�gunı bildüre 

1749 Nâmı ticâretdeki bedkâr ola 
�Hîle ile şöhre-i bâzâr ola  

1750 Ya�ni metâ�ına irişüp  kesâd 
�A�kd-i beyâ�âtı bula ço�k fesâd 

1751 A�kçesini cümle ribâya virür 
Dînini dünyâda hevâya virür 

1752 Sûret-i şer�iyyesi heb rûy-ı pûş 
�Ar �za-ken-i kündüm var zen-fürûş 

1753 �Tutalum ol sûrete çekmiş emek 
�Kan�gı şerî�atde olur yek-be-yek 

1754 �Hal �kı �tolandurmada bîtâbdır 
Devr ise eblehlere dolâbdır 

 
     
(1742b) esbâb-ı / esbâbı F: (1744b) �sarf-ı / turu�k-ı H1 �tarf-ı H2: (1745a) cümleyi / 
cümle H1, bu beyit H2`de yoktur. (1746b) ebleh-firîb / ehl-i �kalîb F  eyle �karîb 
H1 H2: (1750a) irişüp  / irişür H1 H2: (1754a) �tolandurmada / �tolandurma�ga  H2  
bî-tâb/bî-nâb  H1 (b) dolâbdır / �tolâbdır 
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E 71A  1755 Buldu�gı �sıfrü`l-yedi ma�gbûn ider 
Yanına bir �habbe �kosa on ider 

1756 Her sene �za�f ile mürâyi� olur 
�Hâ�sılı şa�tranc �hesâbı olur 

1757 �Kar �zına bir kez ol anuñ  dûçâr 
Va�de-i dîni ola rûz-ı şümâr 

1758 Aña zekât añsañ ider ifti �hâr 
Va�kf çıkar cümle nü�kûd u �a�kâr 

1759 Niyyet-i �hayrât ile ma�rûf  olur 
Lîk eser-i mevtine mev�kûf olur 

1760 �Sâhib-i �hayr olma�gıçün lâf ider 
�Hayrı  anuñ  fâ�ide-i sîm ü zer 

H1 103A 1761 �Turmaz ider da�vî-i �hayr ü sevâb 
Sâ�ile heb �hayr ile verir cevâb 

1762 Lîk derûnında olan �gayrıdır 
�Kalbi �tolu fikret-i lâ- �hayrıdır 

1763 Kimse anuñ  �hayrını görmez gider 
Düşde gören �hayr ile yormaz gider 

1764 Va�kf-ı nü�kûd itmeden ol nâbekâr 
�Hayra degül �ka�sdı iki fikri var 

1765 Biri bu �hır �sından o �sadr-ı li�âm 
Kimseye mîrâs ile itmez bekâm 

1766 Biri de buyur idüp  altunını   
�Haşre dek icrâ ide �kânûnını 

1767 Bunları fikr eyler iken ol da�gal 
Nâgeh esüp  �sar �sar-ı bâd-ı ecel 
 
 

    
(1756a) her / bir F: (257a) bir kez / bir kere F: (1762a) �gayrıdır / �hayrıdır F: 
(1764a) ehl-i / ol F: (1765a) li�âm / benâm F: (1767) bâd-ı ecel / tünd-i ecel F: 
Elimizdeki H2 nüshasında (1756)`dan (2647)`ye kadar olan bölüm eksiktir.  
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E 71B  1768 �Ömri nihâline ider bir girîz 
F 41A   �Kanı esüp  �savuran ol pür-sitîz 

1769 Mâmelekin cümle döker �kor gider 
Dehr aña bir �hâdi �si  vâri �s ider 

1770 Kîse-i zer-i mihrini mün�hal ider 
Anuñ  ile müşkîlini �hall ider 

1771 Lâbüd olur mâmelekinde bekâr 
Sünnet-i mu�tâdeyi icrâ ider 

1772 �Gayra �kalur ol derem-i bî- �hesâb 
Iller ider zev�ki çeker ol �azâb 

1773 Cây-ı zer ü simi olur bî-niyâz 
Yâ kef-i sâ�kî ya def-i na�gmesâz 

1774 Cânı gibi tutdu�gı hem yanına 
El uranuñ  kârı dege cânına 

1775 İtse na�zar �avdet idüp  cân-ı pâk 
Zühresi çâk olup olurdı helâk 

1776 Düşde işitseydi de hâ�il sözi 
Varmaya �hâba yumulunca gözi 

1777 Rû�hı ta�allu�kdan olupdur derd-nâk 
Nâ�ire-i �hasret ola zîr-i �hâk 

1778 Mâl ü �ıyâline ba�ka dûrdan 
Alı �koya cennet ile �hûrdan 

1779 �Kalbine fikr-i derem-i bî- �hesâb 
�Hâr-ı �halîde gibi vere �a�zâb 

1780 Nâr-ı tahassürle müşevveş ola 
Her biri tinnîn-i pür-âteş ola 

E 72A  1781 Bend-i ta�allu�k anı nâra sürer 
Cennete de girse çekinür �turur 

 
 
     
(1768a) �ömri / �ömr-i F: (1774a) �tutdu�gı / �tutdı�gı H1 
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1782 İşte ölüm üzre ölüm bu imiş   
Hiç ötesin anma �kara gün imiş 

1783 Ehl-i se�hâ hâline eyle na�zar 
Dînini dünyâsını ma�mûr ider 

H1 103B 1784 �Hâl-i �hayâtında bulur i�tibâr 
Ölse da�hi nâmı olur pâyidâr 

1785 Her ne �kadar ço�g ise de mülk ü mâl 
�Hâr u �ha�sıyla ola deryâ-mi �sâl 

1786 �Sanma ki �kalbine ta�gayyür gele 
Bâd-ı �gurûr ile tekebbür gele 

1787 Itse bu eyvân-ı fenâdan �hırâm 
Ba�kmaya ardına çü bedr-i tamâm 

1788 Na�hl-i �hazan-ı dide-veş azâd ola 
Dâmenini silke gide şâd ola 

1789 Necmüñ olup çâdırı mî �h-i derem 
Dirdi ki der- �hâk nedir dil-revem 

1790 Hiç mürüvvet gibi �haslet mi var 
�Hal �ka kerem gibi kerâmet mi var 

F 41B  1791 Ehl-i se�hâ pür-dil olur merd olur 
Varını virmede cevân-merd olur 

1792 Merddir elbette �a�tâ eyleyen 
Câna �kıyar mâla se�hâ eyleyen 

1793 Gerçi ki fa�zl-ı beşeri bî- �hesâb 
Yazdılar a�hlâ�kda nice kitâb 

E 72B  1794 �Hal �ka sirâyet cihetinden velî 
Cûd ü se�hâ cümlesinüñ  ef ��dali 

1795 �Gayrda da gerçi var î �sâr-ı sûd 
Lîk �zarar vermez vâdîde cûd 

 
 
   
(1789b) der-�hâkinedir / der-�hâkedir  H1: (1791b) virmede / virmekde H1: (1795a) 
�gayrda da / �gayrıda da F  î�sâr-ı sûd / î�sâr-ı cûd H1 
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1796 Eylese ta�lîm-i �ulûm u hüner 
�Sâ�hibi sermâyeden itmez �zarar 

1797 Nu�krededir fikr-i da�kî �k-i nekât 
�Hîle-i şer�iyye-i devr-i zekât 

1798 Zâhidi gör �savm u �salâtına cüst 
�Hacc u zekâta gelicek lîk süst 

1799 Lu�tf-ı su�han ehl-i riyâ lâfıdır 
Mâyesi yo�k heb çeñe �huffâfıdır 

1800 �Hayra delâlet ki güzel �hâldir 
�Kadri velî rütbe-i  dellâldir 

1801 Lîk se�hâ dinmez aña kim müdâm 
Eyler anı er �zel-i �kavm-i �avâm 

1802 Alma�ga bir man�sıbı ya hidmeti 
Câ�ize-i nâm ile virür rüşveti 

1803 Câhil olur �hâkim-i şer�-i mübîn 
�Hırsız olur mâl-ı �guzâta emîn 

1804 �Hâ�sılı ol zâlim-i ca�l-i kerem 
Beñzer mec�ûle-zene dem-be-dem 

1805 �Aybını setr etmek içün dâ�imâ 
Züll-i �tama� ehline eyler se�hâ 

1806 Ücret ile ide metâ�ın sebîl 
Be�zl ide �hal �ka uma ecr-i cezîl 

E 73A  1807 Bâ�i �s-i �hayrât ola mâl-ı zinâ 
H1 104A   �Kurı yere köpri yapa dâ�imâ 

1808 Ceyb-i re�âyâdan ider �hayrlar 
�Sarf ide yanından anuñ  ne �sa�kar 

1809 Mu�zlimedir mâ�ha�sal râtibi 
  �Karmacıdır defter iden kâtibi 
 
    
(1801b) eyler anı erzel-i �kavm-i �avâm / anlar anı erzel-i �kavm-i �avâlim H1: 
(1803b) �harsız / düzd F:  (1804a) �hâ�sılı ol / fi`l-me�sel ol F H1: (1805) ile 
(1804)`ün yeri degişik H1: (1808) ve (1809) E ve H1`de yoktur; F`den alınmıştır. 
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1810 Çün olsa sâde-dile nîş-zen 
 Anı iletmez güneşe gölgeden 
1811 Ebriñe yemden ola sermâye-dâr 

Ba�kma anuñ  oldı �gına dür-ni �sâr 
1812 Be�zlini ceybinden iden hemçûyem 

Çekmez o dûnân gibi �sanki nedem 
1813 Himmeti de lu�tfı da ta�klîddir 

Devleti yo�k nikbet-i câviddir 
1814 �Ta�ma-i şâhîye uzansa gedâ 

�Kahr ile zehr olur aña ol �gıdâ 
F 42A  1815 �Harc ile da�hli ki tedennî bulur 

Ma�nîde ol �hubb-ı selâ�tîn olur 
1816 Ehl-i se�hâ oldur ide kesb ü kâr 

Alnı düriyle ola gevher-ni �sâr 
1817 �Hâtem olur dehrde �hayr ile yâd 

Bin yıl  iñen eyleye bi- �hayr-ı yâd 
1818 Sen da�hi be�zl eyle dilâ �kudretüñ  

�Hayrını gör var yüri bu himmetüñ  
1819 Diñle ne dir şâ�ir-i şîrîn-i su�han 

Sözüne gelmezsen eger işte ben 
 
DÂSİTÂN-I KEREM-İ HÂTEM-İ TAYİ VÜ 
CÂN SİPÂRÎ-İ AN FİDÂYÎ 

1820 �Hâtem olup cûd ile pür-iştihâr 
�Sît ü �sadâsıyla pür olur diyâr 

1821 Açdı yed-i lu�tf ile dervâzeyi 
�Saldı bu nüh-künbede âvâzeyi 

E 73B  1822 Şöhre-i şehr oldı çû �Tâyılı �gı 
Vird-i zebân oldı fedâyili �gi 

 
     
(1812) H2`den alınmıştır. (1811) E ve H1`de yoktur; F`den alınmıştır. (1814a) 
şâhîye / şâhına H1: (1816a) sehâ / seni F: (1820b) olur / oldı H1 
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1823 Oldı kerem-güster-i �hân-ı ni�am 
Berr-i �arab birri ile mû�gtenem 

1824 Süfra salup çün ma�an-ı zâ�ide 
Yer güline döndü hemân mâide 

1825 Mevc- �sıfat kellelere dâ�imâ 
Sâ�hil-i cûdında irerdi fenâ 

1826 �Tolmuş idi nite ki envâr-ı ber �k 
Şa�şa�a-i lu�tfı ile �garb u şar �k 

1827 Itdi �hased şöhretine şâhlar 
�Hasret ile eylediler âhlar 

1828 Var idi ol �a�srda bir pâdişâh 
Olmuş idi aña Yemen ta�htgâh 

1829 Şâh-ı cihângîr ü cihân-ba�hş idi 
Mâh-ı melek �kadr u felek ra�hş idi 

H1 104B 1830 Itmiş idi �âlemi �gar �k-ı ni�am 
Bulmuş idi şöhret-i cûd u kerem 

1831 Lîk olınsa keremine �senâ 
�Hâtem-i �sâni dinilürdi aña 

1832 Dâ�im o ma�nî dilin eylerdi teng 
�Hâteme teşbîhden alurdı reng 

1833 Fa�zl-ı ta�kaddümle ciger- �hûn idi 
Nâmını güm �kılma�ga meftûn idi 

1834 Merd olan elbette gelür �gayrete 
�Âr degül mi şeh-i pür-haşmete 

E 74A  1835 Himmet ile yâd ola �sa�hrâ-nişîn 
Ola �tufeyli şeh-i rûy-ı zemîn 

1836 Didi eger �Hâtem idüp  be�zl-i nân 
Çekdi ise merdüm-i �sa�hrâya �hân 

 
 
     
(1824b) yer / seyr F: (1825b) cûdında / cûdından F, (b) fenâ/ �senâ F: (1829b) 
mâh-ı melek / mâh-ı felek F: �kadr u felek / �kadr-i felek H1 
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F 42B  1837 Dest-i güher-bârum olup dür-ni �sâr 
Berrî idüm ba�hr-ı cevâhir kenar 

1838 İtdi bu ba�hş ile şu deñlü se�hâ 
Oldı gedâ pâdişâh-veş-i gedâ 

1839 Gitdi �hazâ�inde aramaz sîm-nâb 
Berri pür-âb eyledi ba�hrı serâb 

1840 Bildi ki hep itdügi sevdâ-yı �hâm 
Sikke-i �Hâtem yine pür-nâm ü kâm 

1841 Nâr-ı �hased ya�kdı dil ü cânını 
İçmege �ka�sd itdi anuñ  kânını 

1842 Gördi ta�hammül bu ki himmet degil 
Göz göre öldürse mürüvvet degil 

1843 Eyledi tercî �h bu efkârdan  
Çâre �taleb olma�gı �ayyârdan 

1844 Var idi bir merdek-i �tarrâr u şeng 
�Sul �h ile bîgane zebandân-ı ceng 

1845 Vâv gibi cevride tutmuş kemîn 
�Ömrüñ alurdı aya�gın va�kt-i kîn 

1846 Dîdesi necm-i se�her-i kârbân 
Sînesi ebnân-ı �hıdâ�-ı cihân 

1847 �Hîlesi cân-dârûy-ı ma�cûn-ı şer 
Sözleri �hâb-âver-i çeşm-i seher 

E 74B  1848 Tâc-ı zerin �kapma�ga çün şâm-ı târ 
Dîde-i �hûrşîde ururdı �gubâr 

1849 Bûy-ı güli �kurtaramazdı �sabâ 
Yolın ururdı irüşüp  dâ�imâ 

1850 Fitnedir â�gûş-ı kemendi müdâm 
Mekr ü �hıyel mur �g gibi pâydâm 

 
     
(1837b) berrî / berrîn F: (1839a) gitdi/ kendi H1 (b) aramaz / olamaz F: (1848b) 
ururdı / �sıçradı F H1 
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1851 Nice mekr-i ejder-i pîçân idi 
Her �hamı bir �tav�k-ı girîbân idi 

1852 �Gamze gibi tünd ü fedâyî imiş 
�Hançeri nebtîz ki göz görmemiş 

H1 105A 1853 Şâh aña va�de-i i �hsân idüp   
�Hâtemi �katl itmege fermân idüp  

1854 İtdi nihânî anı bir �sub�h-gâh 
Tîr-i �ka�zâ gibi hemân rû-be-râh 

1855 Düşdi o sa�hrâlara mânend-i cû 
İtdi �kabâilde anı cüst ü cû 

1856 Gördü ki bir �hûb-ı şemâ�il cüvân 
Yolda �turur munta�zır-ı mihmân 

1857 İtdi aña ba�d-ı selâm ü kelâm 
�Hâneye teklîf idüp  i�zâz-ı tâm 

1858 Bâb-ı kerîmâneyi sed itmedi 
Anı selâmı gibi red itmedi 

1859 Belki idüp  �hıdmet-i câr ü keşân 
Cân gibi �sadrında yer itdi hemân 

1860 �Hâ�sılı üç gün anı mihmân idüp  
Her gününi �ıyd ile yeksân idüp  

E 75A  1861 Ol �kadar itdi kerem-i bî-şumâr 
Eyledi meftûn anı bî-i �htiyâr 

F 43A  1862 Â�hir öpüp  südde-i devlet penâh 
İtdi icâzet �talebin merd-i râh 

1863 �Kıldı ta�zarru�lar aña mîz-bân 
Tâ ki �tarî �kinde ola hem-�inân 

1864 Gördi şitâb ile ço�k efkârı var 
Bildi ki bir ma�tlab-ı düşvârı var 

 
     
(1851) F`de yoktur. (1859a) câr / çâr H1 
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1865 �Ahd ü yemin eyledi mihmân ile 
Kârınuñ  itmâmına biñ cân ile 

1866 Gördi misâfir sözi ma��kûldür 
Târik-i ma��kûl olan güldür 

1867 Çün ki �tarî �k oldı �tufeyl-i refî �k 
Rehber-i �âlem didi �sümme` �t- �tarî �k 

1868 Târiki bir mûr ider târmâr 
Şîri çeker bende behem olsa kâr 

1869 Şîr ki tenhâ geze ta�hcîr olur 
�Hal �ka ki mecmû� ola zencîr olur 

1870 Â�hir aña �hâli beyân eyledi  
Ma�hrem-i esrâr-ı nihân eyledi 

1871 Şâhın aña va�de-i i �hsânını 
�Hâtemi �katl itmege fermânını 

1872 Bir bir olub �ar �za key piş-gâh 
Didi ki ey yâr-ı �sadâ�kat penâh 

1873 Çünki bu �hıdmetde baña yârsın 
Himmet-i sul �tâna sezâ-vârsın 

E 75B  1874 Ba�hşiş-i şâhınuñ  olup �tâlibi 
Ba�hş idelüm iki birâder gibi 

1875 Gûş idicek �kıldı ta�ahhüd hemân 
Oldı mühim-sâz-ı dil-i mihmân 

H1 105B 1876 Evvel idüp  peşkeş-i a�la semend 
�Saldı eger çekdi gümüş siyeh-bend 

1877 Zînet idüp  �hıl�at-ı gül-gûn ile 
Ceybini pür eyledi altun ile 

1878 Zâd-ı sefer nu�kl-i şükr-i bî-girân 
Belki mey-i �sâfla ra�tl-ı girân 

 
     
(1868b) olsa kâr / olsa nâr F H1: (1876b) eger çekdi / ebr çekdi H1  
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1879 İrdi o gün keşt-i ümîde dü-rû 
�Hâ�sılı �tutdı yükin ol râh-ı rû 

1880 Kendi de bir eşhebe oldı süvâr 
�Kâmeti serv idi atı cûybâr 

1881 Esb-i �sabâ seyri �kılup hem-�inan 
Eylediler �tayy-ı menâzil hemân 

1882 İrdi o dem yolları bir vâdîye  
Her yaña pür-hevl �ha�tar-ı bâdeye 

1883 Râh-nümâ itdi hemân bî-fütûr 
Didi tenezzül idüp  aña buyur 

1884 Nezl ü ni�am �hâzır u âmâdedir 
�Hârdan ümîd-i güli sâdedir 

F 43B  1885 İşte o didükleri �Hâtem benüm 
�Katline cân virdügüñ âdem benüm 

1886 Gel beri çek �hançer-i berrânuñı 
Ölmedin al kâm-ı dil ü cânuñı 

E 76A  1887 İdeli teş�hi �s beyâ�z u sevâd 
Bir kesi göndermemişüm nâ-murâd 

1888 Sen dahi lâyı �k mı idüp  �ka�sd-kâm 
Şimdi �kapumdan gidesin bî-merâm 

1889 �Sanma ki insan mütemâdî �kalur 
Nolsa gerek er ölür adı �kalur 

1890 Bunda da gelmekde budur çün merâm 
Kim ola tenhâda müyesser bu kâm 

1891 �Tuymaya bir ferd bu esrârı hiç 
Olmaya o târ-ı emel pîç pîç 

1892 Ma��zeretüm var ise sul �tânuma 
                                      Böyle ta�b virmede mihmânuma 
 
    
(1882a) bir / her  (b) pür-hevl �hâ�tır-ı bâdeye / pür-�ha�tr-ı hevl-i bâdeye F (1887b) 
bir kişi / kimseyi F: �tuymaya / duymaya H1 (b) o târ-ı emel / o nâr-ı emel H1: 
(1892b) ta�b / na�b H1 
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1893 Böyle diyüp  ol kerem issi cevân 
Gerden-i teslîmi uzatdı hemân 

1894 �Kıldı o �hûn-rîz bu �hâle na�zar 
Dökdi gözinden yere �hûn-ı ciger 

1895 �Hâtemi ba�grına ba�sup cân gibi 
Sînede cây eyledi cânân gibi 

1896 Yola çeküp  �ha�tır-ı gümrâhını 
�Hâteme �kul oldı �kodı şâhını 

1897 Sen da�hi in�sâf �kıl ol himmete 
�Hâ�sılı i �hsân it o germiyete 

1898 Gerçi ki cân virdi velîkin felek 
Eyledi i �hyâ adını �haşre dek 

 
H1 106A  NEFHA-İ �ÂŞİRE OL CÜMLE HEY�ET-İ  

CA�L-İ ŞE �TÂRET-İ MU�DHİK-İ �ÂLEM  
E 76B OLAN BÎ-NEVÂLARUÑ DEF�-İ MEKÂRİH-İ 

A�HVÂLİNDE MİCMERE GERDÂNIDIR. 
1899 �Hayf ki mu�d�hiklik olup mu�teber 

Mas�haralı �k oldı cihânda hüner 
1900 La�net o nâmerde ki olup �gabî 

Kendüyi barma�klada �hâtem gibi 
1901 �Sar �kıda su�hriyye içün rîş ü feş 

Şem�a �so�kup oynaya şeb-tâb-veş 
1902 Renk vire vara ru�h-ı envera 

İki cihânda ola yüzi �kara 
1903 A�k�saya yürüye temâşa içün 

A�gzın aña bir iki dünyâ içün 
1904 Mas�hara-i dehr ü tebâhî ola 

Hâdim-i bünyân-ı ilâhî ola 
 

     
(1901a) rîş ü feş / riş-i feş F (b) şeb-tâb-veş / riştâb-veş H1: (1904a) dehr ü tebâhî 
/ dehr-i tebâhî H1 
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1905 Mas�haralardan hele feryâd u dâd 
 �Hande-i ma�grûr iken andan murâd 

F 44A  1906 Şimdi nice nikbetî �hânendeler 
Fa�zl u ma�ârifle mu�sannif geçer 

1907 Nâmın ekâbirde mu�sâ�hib ider 
Su�hre ile �ka�t�-ı münâ�sib ider 

1908 Varır olur mîr ü vezîre boza 
�Sorar isen nâmını beglik meze 

1909 Şîşe-i �ârını çalar yerlere 
�Ar �za çalar var ise yine bir yere 

1910 Übbeheti haşmet-i mûbid gibi 
�Ir �z ise îmân-ı mu�kallid gibi 

E 77A  1911 Mas�haralı �k pâyesi ile nedîm 
Kendin o câhile ider her le�îm 

1912 Ek�seri tiryâ�ki �ka�knüs-nümâ 
Zehr-i pesendân-ı helâhil- �gıdâ 

1913 �Ho�k�ka-i keyfinden �gıdâ-yı kemîn 
�Habbe-ger-i şekl-i ba�sît-i zemîn 

1914 Olur iñen kürküne girse �kaçan 
Postda Mecnûn-ı za�îfü`l-beden 

1915 �Kab�za-i dâr �hayli dilinde �ga�zâb 
Mün�kabı �z oldu�gına budur sebeb 

1916 Zehr-i derûnundan olur zerd ü zâr 
Yüzüne urur çı �kup andan bu�hâr 

1917 Gözin açup eyleyemez terk-i �hâb 
�Kahveciden ola meger fet �h-i bâb 

1918 Rind-i mey-âşâma ider �ta�nalar 
Mâr-veş a�gzından  anuñ  zehr a�kar 
 
 

     
(1907b) �kat�-ı münâsib / �kat�-ı merâtib F H1: (1911)`in ikinci dizesi E`de yoktur. 
(1913b) �habbe-ger-i / �habbeleri H1: (1916b) urur / ura H1 
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1919 Göñli büyük müflis-i âlî-cenâb 
Zu�mı yerinde şeh-i nekbet-me�âb 

H1 106B 1920 �Tatlu bulunmazsa yüzin ekşidir 
�Gâret-i �helvâda �aceb ekşidir 

1921 �Hır �kaya da girse �tarab-sâzdır 
�Hır �kası çün �hır �ka-i �tâs-bâzdır 

1922 �Hiffet ile câna verir sı �kleti 
Curcuna-bâzî rûşen-i lu�beti 

1923 Kârı gehî lu�bet-i mehcûrdur 
Anuñ  içün dâ�ireden dûrdur 

E 77B  1924 Kimisi bed-me�zheb şa�kî  pîşedir 
Beng ile �havaya pür-endîşedir 

1925 Vardır ekâbirde e�amm-ı �avâm 
Anları �sanur sebeb-i i �htişâm 

1926 Ol �harını ma�grûsunun künde-post 
Nâmın ider şehrde dervîş-i dost 

1927 �Hânesine alur ider i �htirâm 
�Hâne �harâb oldu�gun añmaz müdâm 

F 44B  1928 �Ka�sdı bu ta�lim-i �gulâm eyleye 
Nüs�ha-i edvârı tamâm eyleye 

1929 Bir iki o�glanı dirür yanına 
�Darbî u�sûl ögredür o�glanına 

1930 Tâzeler içinde nice iş olur 
Vây ol eyvâna ki dervîş olur 

1931 Ola şu dervîş ki bî-ma�rifet 
Bâb-ı ekâbirde bulur menzilet 

1932 Ma�rifet erbâbı �tufeyl olamaz 
Anuñ  içün �kadr-i celî bulamaz 

 
 
     
(1921a) �hır �haya da girse / �hır�kaya girse F: (1922a) �hiffet ile / �hiss ile F: (1923a) 
gehî / gibi F: (1924b) �havâya / �helvâya F H1: (1928b) edvârı / e�tvârı F 
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1933 Niçe ekâbir �sanılan nikbeti 
Eyler o nâdân ile cân �so�hbeti 

1934 �Gıl �zet-i tab�ına �alâmet olur 
Sı �kleti müstevcib-i rif�at olur 

1935 Lâzıme-i �hil �kati olup ecîr 
Olma�k iñen �kuvveti niyâzla sîr 

1936 Belki eben �an ced o dih�kân reviş 
Bulmuş iken  anuñ  ile perveriş 

E 78A  1937 Fa�kr ile a�hvâli diger-gûn iken 
�Darbet-i şa�hneyle ciger- �hûn iken 

1938 �Sayf ü şitâ illere mazdûr iken 
Elleri aya�kları nâsûr iken 

1939 Kâr-gil ü sengde nâsâz iken 
�Hâ�sılı ır �gâd-ı çeb-endâz iken 

1940 Bulma�gıla iki gün ol küştenî 
Terbiyet-i lu�tf-ı sipihr-i denî 

1941 �Kand-i nebât aña ki �hâreş olur 
Nâz ile mu�htâc-ı civâreş olur 

1942 Bâliş-i zer-kârdan eyler nüfûr 
Pister-i semmûrda itmez hu�zûr 

H1 107A 1943 �Hulle-i cennet ise de câme- �hâb 
Sâz ü nevâsâz idemez meyl-i nâb 

1944 Mâliş-i e�trâfda bir �kaç �gulâm 
Kimi mükesserânlı �gın eyler müdâm 

1945 Kimisi efsâne dir eglendürür 
Kimisi efsûn ile diñlendürür 

1946 Kendüyi bilmezleri �ârif �sanur 
Herze vü hezyânı le�tâyif �sanur 

 
     
(1933a) �sanılan / �sayılan H1: (1935a) �hil�kati / �hal�kını H1: (1938) F ve H1`de 
yoktur. (1939) F`de yoktur. (1941a) �kand-i nebât / �kande nebât H1: (1945a) 
efsâne dir / efsâne ider F 



 - 202 -

1947 Nab�zı kef-i dest-i �tabîbânda 
�Kab�zı velî kîse vü hemyânda 

1948 Mas�haralar �turmaz olur bezle-gûy 
Kendüsi nâz ile olur �hande-rûy 

1949 Her biri bir �harfine ta�klîd ider 
Kendi ise devlete ta�klîd ider 

E 78B  1950 Her biri nâ�zır ki tebessüm ide 
�Kande olur bu ki tekellüm ide 

1951 �Tut ki �to�gup büyüdi i�zâz ile 
�Gonca- �sıfat ni�met ile nâz ile 

1952 Mehd-i mülevvende �sarıldı �harîr 
Dest-i �sabâ ile �salındı serîr 

F 45A  1953 Başlıyaca�k �handeye bî-i �htiyâr 
Kef-i se�hâb itdi güherler ni �sâr 

1954 Şebnem anuñ  a�kçe �ta�kup başına 
�Sundı şeker la�l-i güher başına 

1955 Söyleyecek na�gme-i bülbül gibi 
Servler âzâd ola �kul gibi 

1956 Dâye �hırâmından olınca �habîr 
Sâye- �sıfat pâyine �saldı �harîr 

1957 Gûş �kılınca peder ü mâderi 
Itdi ta�saddu�kları kurbânları 

1958 Bâ�i �s-i câh oldı liyâ�kât aña 
Devleti ce�zb itdi verâ�set aña 

1959 Böyle olanuñ  sözi ma�kbûl olur 
Merdüm olur �kâ�il-i ma��kûl olur 

1960 Cümle-i ev�zâ�ı görinür �hasen 
Vay hemân şa�h�s-ı fürû-mâyeden 
 

     
(1947a) nab�zı / nab�z-ı H1: (1948a)  �turmaz / durmaz F be�zle-gûy/ be�zl-gûy H1: 
(1951b) ni�met ile / şevket ile F: (1952b) itdi / indi F: (1959a) sözi / söz H1: 
(1960b) vây / dâd F H1 
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1961 Her biri nev-devlet ü köhne-keçel 
Eskiden iş tâzeligi mübte�zel 

1962 Merdek-i rîşine iken nâzenîn 
Esfel-i pîşine-i mesned-nişîn 

E 79A  1963 Seyr iden ol eblehi ta�hmî �k ider 
Devlete ta�klîdini ta�h�kî �k ider 

1964 Mas�haralar kim �tarab-efzây olur 
Lu�tfın umup �âleme rüsvây olur 

1965 Olmuş iken şev�k ile bir nâtüvân 
Ta�kla vü perende ile ser-girân 

H1 107B 1966 �Hâ�ib olup �soñra çeker kesel 
Kâr-ı �tabîbân gibi itmez �amel 

1967 Câ�izesi �hande-i ta�hsîn olur 
Çün e�ser-i şerbet-i tel�în olur 

1968 �Hayf ü �sad-efsûs ki �ömr-i azîz 
Dâ�im o yoldan �tuta râh-ı girîz 

1969 Olma her u�d�huke içün �hande-zen 
Mas�haradan mas�haradır �ha�z iden 

1970 �Kavlimi destûr-ı �amel eyle heb 
Söyleyeyin bir semer-i bü`l-�aceb 
 
DÂSİTÂN-I AN MU�DHİK Kİ BA�DÂZ-I  
FERÂ�G RÛ SIYÂH-ŞÜDE VÜ 
Bİ-SEBEB-İ İBN-İ RÛ-SİYÂHÎ  
�HÂLİ �S-I TEBÂH-ŞÜDE 

1971 Var idi bir merdek-i su�hriyye-kâr 
Şa�h�s-ı siyeh-rûy u siyeh-rüzgâr 

1972 Mu�d�hik idi �hayli o bî-neng ü nâm 
Seyrine �hayrân idi heb �hâ�s u �âm 

    
 (1964a) efzây / efzâ F (b) rüsvây / rüsvâ F: (1965a) şev�k ile bir / ortada her F 
şev�k ile / rüzgâra H1: (1966a) olup / olur F (b) kâr-ı �tâbîbân gibi / istemez kâr-ı 
�tabîbân H1: (1967b) e�ser-i / e�seri F: (1970a) �kavlimi / �kavlini H1 
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1973 Olmuş idi fa�kr ile zâr u zebûn 
Fiske ile olur idi ser-nigûn 

E 79B  1974 Güldürüp  anuñla cihânı tamâm 
Çar �h anı güldürmez idi �sub�h u şâm 

F 45B  1975 Olmuş idi mas�haralı �k pâyesi 
Çehre-i u�d�hukesi ser-mâyesi 

1976 Yüzine gülse n`ola �hal �k-ı cihân 
Çehre ne çehre idi görseñ hemân 

1977 �Â�kıbet-i kâr o şa�h�s-ı �garîb 
Oldı vilâyetde imâm u �ha�tîb 

1978 �Ar �za çalup cübbe vü des-târ ile 
Girdi �acib şekle bu e�tvâr ile 

1979 �Gâlib olup câhına �ır �z u va�kâr 
Aşırı atdı �katı ol nâ-bekâr 

1980 Kevreli dülbendi inüp  �kaşına 
Vay hemân �ta�n idenüñ  başına 

1981 Olmuş idi ya�ni hevâdan geçüp  
Fâ�zıl-ı �âlem-i �ulemâdan geçüp  

1982 �So�hbet-i yârâna çekinmezdi hiç 
Minber ile kürsiden inmezdi hiç 

1983 Va��z u na�sî �hatle �kılup �hal �kı nerm 
�Hâ�sılı hengâmeyi itmişdi germ 

1984 �Ucb u riyâ ile de mâlâ-kelâm 
Mas�haralı �k deñlü çı �karmışdı nâm 

1985 �Ta�n idene pîşesi azâr idi 
Kârı müselmânlı �gı ikfâr idi 

1986 �Hal �ka idüp  �ta�na zebânın dırâz 
Oynadur oldı ili ol künde-bâz 

 
     
(1973a) fa�kr ile / keyf ile H1: (1977a) çalup / çeküp  F (b) girdi / girse F bu / o 
H1: (1981b) fâ�zıl-ı �âlem-i / fâ�zıl u �âlem-i F H1 
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E 80A  1987 Ey dili ser-nîze-i dil-dûr olan 
�Ta�na �hal �kıyla bed-âmûz olan 

1988 �Kahrı gider kâfir-i cengi gibi 
İllere ulaşma firengi gibi 

1989 �Hal �kı nişân eyleme �ta�n o�kına 
Belki döne yine saña �to�kına 

1990 �Kan�kı zebân kim ide �hal �ka ziyân 
Vire ı �sır �gan dikeninden nişân 

1991 Bî-sebeb-i cürm olıca�k lâ-cerem 
Nâ-mu�hal ü bî-meze olur sitem 

1992 Mas�hara kim illere ta�klîd ider 
Kendüyi u�d�huke-i câvid ider 

F 46B  1993 Çar �h virür iken ki dürli nevâl 
Yine cefâsına tahammül mu�hâl 

1994 Nâz götürmez �katı ebnâ-yı dehr 
Nâzı içün itdi teberrâ-yı dehr 

1995 Ba�kmadı çârâm u nüh ayasına 
�Hurmeti yo�k �hâ�sılı babasına 

1996 Ol �amelin �sanma ki bî-behreyüz 
Şehrî iseñ biz da�hi hemşehrîyüz 

1997 Olma �sa�kın �gıybet ile nükte-der 
Kâ�gıdı ardından o�kur �hâceler 

1998 Nüktelerüñ �kadrini tutma girân 
Bir pula almaz �zurefâ-yı zemân 

1999 �Tutma iñen eksügini âlemüñ  
�Ir �zına no�k�san virür ol âdemüñ  

 
     
(1987)`den itibaren bölümün sonuna (2035`e) kadar olan beyitler, F ve H1 
nüshalarında nefha-i hâdî �aşere bölümünde verilmiştir. (1987a) dili / dil-i H1: 
(1990a) zebân / zamân H1: (1991b) bî-meze / pey-meze H1: (1992b) u�d �huke-i 
câvid / u�d �huke vü câvid H1: (1993a) ki / nice H1: (1997b) ardından / ardan H1: 
(1998b) yola / pula H1  
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E 80B  2000 Olma bunı �gaflet ile mürtekib 
Şehrde eksigi olur mu�htesib 

2001 �Tutdı mehüñ  eksigini gerçi mihr 
Mı �hladı anı �kula�gından sipihr 

2002 Mihre da�hi irtesi irdi zevâl 
Oldı yüzi yere düşüp  pây-mâl 

2003 Şa�şa�adan �kıl geçürüp  itdi cevr 
Çar �h anı a�hşâma dek itdürdi devr 

2004 Şeb de sipihre neler itdi göre 
Renkleyüp  eyledi yüzin �kara 

H1 109B 2005 Şeb da�hi şeb-dîze virüp  dirhemin 
Ol boyanuñ  çekdi hezârân �gamın 

2006 Yâreler açdı aña idüp  hücûm 
Tî �g ü �hadeng ile şehâb u nücûm 

2007 �Sıd�k ile rûşen dil olup  �sub�h-gâh 
Olmadı hiç aña biri seng-râh 

2008 Gördi �karaltı asamaz la-cerem 
Ebr gibi �savılur andan �zulem 

2009 Cevr idene lâbüd irişür cefâ 
Râh-ı �sadâ�katdedir anca�k �safâ 

2010 �Hal �ka didürme ki ol âfet budur 
�Ta�nayı terk eyleye �zarâfet budur 

2011 �Ta�na ider âdemi �hûr u �ha�kîr 
Heb dili ucından atılmaz mı tîr 

E 81A  2012 Boşanma�ga �ta�n idene ittifâ�k 
H1 108A  Küfr ile �hükm eyler idi üç �tala�k 

2013 Lîk ekâbirde geh tenhâ ola 
Keyf ola i �hsân ola �hulv ola 

 
 
     
(2005a) şeb da�hi / ol da�hi H1: (2010a) �hal�ka didürme ki / nâdimeye �hal�ka ol H1  
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2014 �Taşra idüp  torbada�gı �sûretin 
Yine alurdı eline �san�atın 

2015 Bir gün irüp  mevsim-i eyyâm-ı �ıyd 
Rûze geçüp  geldi o va�kt-i sa�îd 

2016 �Iyd namâzına irüp  ihtimâm 
Çı �kdı mu�sallaya seher �hâs u �âm 

2017 �Hâzır olup �sub�h namâza �hatîb 
Câme giyüp  �hâ�tırına geldi tîb 

2018 Dühn-i ziyâde şu �kadar oldı �gar �k 
Kendi da�hi tî �gi gibi urdı ber �k 

2019 Girdi �acib �kalıba �hîle-mi �sâl 
�Saldı rı �zâ ger dine çün vebâl 

2020 Di �k�kat ile şâneleyüp  rîşini 
Çözdi �ha�tın �u�kde-i teşvîşini 

2021 Ya�kdı yine rîşine şol deñlü �ûd 
Şâl- �sıfat büridi dûd-ı kebûd 

2022 Vâr idi bir �hâ�z�z-ı mu�arrif kilâb 
�I �tr u �abîriyle verilmişdi tâb 

F 46A  2023 Anuñ  ile çehreye virüp  cilâ 
Rûyine vü rîşine itdi �tılâ 

2024 �Tâli�i gör kim �aceleyle hemân 
�Kum�kumada itdi �gala�t-ı nâgehân 

E 81B  2025 �Zulmet-i şeb içre �ha�tâ eyledi 
�Kara mürekkeb ile �tılâ eyledi 

2026 �Gaflet idüp  ta ki o mu�htel dimâg 
Cehl mürekkebine olur dâg dimâg 

2027 Cehl-i mürekkeb gibi ol rû-siyâh 
Gaflet ile kârını itdi tebâh 

                                       � 
 (2018a) şu �kadar / şu deñlü F  (b) kendi / kendü H1: (2021a) ya�kdı / �ka�kdı H1: 
(2022a) �hazz-ı / �ha�s�s-ı H1: (2024a) hemân / �ha�tîb F (b) �kum�kumada / �gaflet ile 
H1 gühân / �garîb H1: (2026) E`de yoktur. 
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2028 �Sub�h-ı düvûm olmama�gın rû-sefîd 
Olmadı mi �hrâbda iken bedîd 

2029 Çünki ser-minberi itdi ma�hal 
Menzil-i ber- �habîde oldı zü�hal 

2030 Göricek ol şekl ile mânend-i dîv 
Bir aradan �âleme düşdi �gırîv 

2031 �Kah�kaya başladı balâ vü pest 
Gitdi ne tekbîr ne �hûd-âbdest 

2032 �Tuydı ne �hâl oldı �gın â�hir �hatîb 
Oldı �gam-ı �haclet ile nâ-şekîb 

2033 Gitdi cihetler diyu âh eyledi  
Şeş ciheti dûd-ı siyâh eyledi 

H1 108B 2034 �Haml idüp  amma anı �ka�sda �avâm 
Eylediler �kahr ile rüsvây-ı �âm 

2035 Mas�haralı �k şûm olup ol ebtere 
�Â�kıbet oldı yine yüzi �kara 
NEFHA-İ HÂDÎ �AŞERE TA�N U TEŞNÎ�İ 
BEŞE İDEN SİTEM-İ �ZARÎF-GÎRİN BÛY-I SÎR 
GIBI MECLİSE �SI �KLET VIREN LATÎFELERIN 
LA�TÎFE-İ YÂRÂN-I PIYÂZ İLE HÜSN-İ DEF� 
İTDÜKLERİ BEYÂNINDADIR. 

E 82A  2036 Kârı nedir şa�hnesi ile beyinüñ 
Ba�kma ilüñ  �aybına ne eksigüñ 

2037 �Ta�na içün eyleme �hal �ka kemîn 
�To�kınur â�hir saña da tîr-i kîn 

2038 Bil ki gözetsen neresin düşmenüñ  
Ol birüñ  urur o da gâhî senüñ  

2039 �Kazdı �gı �kuyuya düşer �hışm-nâk 
Ço�gın ider kendi tüfengin helâk 

    
 (2029b) menzil-i ber-�habîde / menzil-i ber-�hande F H1: (2031b) tekbîr ile / tekbîr 
F: (2032b) �gam-ı �haclet ile / �gam meclisine H1: (2033) ile (2034)`ün yerleri 
degişik F 
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F 47A  2040 Saña yeter pend-i cevâhir ni �sâb 
Nâdire-i müfti-i �hâ�zır-cevâb 
 
DÂSİTÂN-I MÜFTİ KÂMİL BÂ-TA��ÂN-I 
CÂHİL 

2041 �Ârif-i ehl-i dil ü müşkil-küşâ 
Pîr Me�hemmed Çelebi sâbı �kâ 

2042 Belde-i Üskübe virüp  âb ü tâb 
Olmuş idi müfti-i �hâ�zır-cevâb 

2043 Gerçi ki gelmiş ba�sarına �halel 
Olmuş aña lîk ba�sîret bedel 

2044 Var iken iki gözi mânend-i hâ 
�Sıfr-veş irmiş idi birine fenâ 

2045 Gerçi ki bir gözli idi mihr-veş 
Sözün efkâra velî rişte-keş 

2046 Ehl-i na�zar �ârif idi �hâ�sılı 
Rişte degül �kır �k yarardı �kılı 

2047 Şâ�tır idi şû�h idi dânâ idi 
Çeşmi gibi fitnede yektâ idi   

E 82B  2048 Var idi ol şehrde bir sâde-dil 
Belki hemân Bâ�kıl ile �kîl-be- �kîl 

2049 �Ârı �za gibi aña �ârı �z idi  
Her ne cevâb itse mu�ârı �z idi 

H1 109B 2050 Bu da�hi aña �to�kınup  �sub�h u şâm 
�Turmaz idi körlük iderdi müdâm 

2051 Bir gün olup  şehrde bir bezm-i �hâ�s 
Da�vet olunmuşdı ser-â-ser �havâ�s 

2052 �Hâzır olup  ikisi anda yine  
Nâ�zır idi bir birinin �aybına 

     
(2041a) ehl-i dil ü müşkil-küşâ / ehilden müşkil-küşâ F: (2042a) Üskübe / 
Üskübde H1: (2045B) sözini / sözin F: (2052a) yine / âyine F (b) �aybına / 
�aynına F                   
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2053 Düşmen-i �a�kil gözedür fır �satı 
�Sabr idemez câhil ider �hiddeti 

2054 Müfti olup  �tâlib-i ı �slâ�h-ı beyn 
Itmiş idi da�hlden i �gmâ�z-ı �ayn 

2055 Görse de görmezlenüp  ev�zâ�ını 
Fâri �g idi �zâhiri vü bâ�tını 

2056 Meclis-i �ilm idi �hu�sû�san o bezm 
İtmiş idi her kişi bir ba�h�se �azm 

2057 Bir birine ser-be-ser erbâb-ı hûş 
Nergis ü gül gibi �tutup  çeşm ü gûş 

2058 Bulmuş idi dürr-i su�han inti �zâm 
Gelmiş idi meclise revna�k tamâm 

2059 Lîk o nâdân-ı sefâhat-me�âb 
Olmayup  ol da�ireden behre-yâb 

2060 Nâvek-i dil-dûzın idüp  der-kemân 
Müftiye fır �sat gözedürdi hemân 

E 83A  2061 �Harf atup  eylerdi e�ziyyet aña 
Görmeze ururdı iderdi cefâ 

F 47B  2062 Alup  ele bir iki fetvâsını 
Laf �zına ba�kdı �kodı ma�nasını 

2063 Nâgeh olup  nüs�hada sehv-i �kalem 
Laf �z-ı kütük vâvsız olmuş ra�kam 

2064 Didi hemân �hayflar ey müslimîn 
Gitdi �harâb oldı bugün �ilm-i dîn 

2065 Olmaya fetvâdaki imlâ �sa�hî �h 
Nice olur öyleye fetvâ �sahî �h 

2066 �Soñra idüp  müfti-i şû�ha �hitâb 
Didi ki bu müşkile var mı cevâb 

 
     
(2054a) müfti / ya�ni F: (2056b) ba�h �s-i / ba�hra F: (2061b) �cefâ / �hayâ H1: (2064b) 
�ilm-i dîn / �ilm ü dîn F: (2065b) öyleye / söyleye H1 
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2067 Söyleye ey müfti-i müşkil-güşâ 
Nice yazarsız kütügi evvelâ 

2068 Virdi cevâbını o rind-i cihân 
Didi götüñ gibi yazılur hemân 

2069 Şöhre-i şehr idüp  anı ol �zarîf 
Gûş idicek �kılleyi yumdı �harîf 

2070 Kendüsini eyledi rüsvây-ı �âm 
�Hande-zenân oldı �havâ�s u �avâm 

2071 �Sa�kla �Hudâyâ bizi fa�zluñla sen 
Eyleme �ta��ân ile la��ândan 

2072 �Aybumuz it dîdeye �hâ�il yine 
Ba�kmıyalum �ayn-veş il �aybına 

H1 110A 2073 �Aybını fehm iden olur �ayb-pûş 
Bûy-ı meyi �tuymaz olan bâde-nûş 

E 83B  
NEFHA-İ �SÂNÎ �AŞERE RE�YİNE MA�GRÛR  OLUP  
BA�SR-I BA�SÎRETİ  KÖR OLAN EŞ�HÂ�SIN SON 
MECLİSDE İTDİGİ �HADE�S-İ BÂ�İ�S-İ RÜSVÂY OLUP  
DEF�İNDE �ANBER-EFŞÂN OLAN MEDÂR-I MÜŞKİN-İ 
SEVÂD BEYÂNINDADIR 

2074 Ey geçinen �a�kl u �zekâda ferîd 
Fikrini �a�klınca �sananlar  sedîd 

2075 �A�klını mezdûr-ı emel eyleyen 
Re�yini destûr-ı �amel eyleyen 

2076 Ebleh ü �hod-re�y ü hod-ârây olan 
Cehli ile �âleme rüsvây olan 

2077 Böyle ferâset saña eyler �zarâr 
Çünki ba�sîretle bir olmaz ba�sar 

2078 Pend yeter vâr ise �a�kluñ hemân 
Nükte-i    012 ا,/. آ(,+*(ن 

    
 (2073) F ve H1`den alınmıştır. (2074b) �a�klınca / �a�kl ile H1 �a�klını F: (2075b) 
re�yini / re�yin H1: (2076a) du�hûr / vu�kûd F �hûr-ı H1  
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2079 Re�y-i sa�hîf âdemi ma�hzûn ider 
Iki cihetden bile ma�gbûn ider 

2080 Evveli ma�hrûm idüp  ögrenmeden 
Â�hir ider mas�hara-i encümen 

2081 �Ha�t �t-ı menâsikle bilinmez sebîl 
Lâzım olur �Ka�beye lâbüd delîl 

F 48A  2082 Sen de delîl iste yürü uluya 
Râh-nümâ dâmenin elden �koma 

2083 �A�kl ile bulınsa eger râh-ı dîn 
Âyet ile gelmez idi Mürselîn 

E 84A  2084 �A�kla uyan nice Felâtunlar 
Vâdî-i ta�h�kî �kde Mecnûnlar 

2085 Felsefeden esfele düşdi �hakîm 
Olmadı reh-bürde-i semt-i selîm 

2086 Da�gda�ga-i �a�kl olup  â�hir �u�kâl 
Oldılar üftâde-i çâh-ı dalâl 

2087 Çeşm-i �hıred gümreh ider �tâlibi 
Şübhe virür dide-i u�sûl gibi 

2088 Oldı bize hâdi-i râh-ı �kavim 
Mihr-i cihân-tâb-ı Kitâb-ı Kerîm 

2089 Aña uyup  �a�kldan eyle ferâ�g 
Mihr �tururken yine yanar çerâ�g 

2090 Anuñ  ile buldı hidâyet selef 
Her yañadan gûşe gelür lâ-tu�haf 

2091 A�kluñı cem� eyle dilâ sen de gel 
İtme ferâsetle dem-â-dem �amel 

2092 �A�kl hemân oldı bu kâra delîl 
Kim bulasın rehber-i �hayr-ı sebîl 

     
(2080a) görmeden / görünmeden F: (2082a) uluya / ol yola H1: (2092a) bu kâra / 
bed-kâra F 
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H1 110B 2093 Cân gözini uyarasın �hâbdan 
Ummayasın meş�ale şeb-tâbdan 

2094 Dergeh-i sul �tânda çü me�vâ gerek 
�Hâcibe elbette müdârâ gerek 

2095 Uyma �sa�kın fikr-i dil-i �sâ�ibe 
Olmaya tâ kim bir iki tecrübe 

2096 Tecrübesiz kâr olamaz dil-pe�zîr 
Rüstem iseñ �kıl yine idmân-ı tîr 

E 84B  2097 Tecrübesiz �ilm ile �tıb olsa ger 
Kimse �tabîbe vere mi sîm ü zer 

2098 Ço�gı ferâset ile geçer ehl-i fen 
Âdemi işte budur öldüren 

2099 Re�y-i �a�sâ eyleyen a�mâ- �sıfat 
�Gaflet ile çâha düşer �â�kıbet 

2100 �Â�kıl iseñ re�y ile �kılma �amel 
Diñle inanmazsan eger bir me�sel 
 
DÂSİTÂN-I MÜFTÎ-İ SÂBI �KU`L-KİTÂB BE-
MÜSTEFTÎ-İ �SÂ�HİB-İ FİRÂS 

2101 Müfti-i sâbı �k ki bilâ-redd ü hışm 
Olmuş idi nükte-ver-i şû�h-ı çeşm 

2102 Bir gün olup  meclis-i eşrâf-ı nâs 
Be�zleyi be�zl itmiş idi bî- �kıyâs 

2103 Eyler idi �turma mu�hal- �hânlı �gın 
�Komaz idi �hâ�sılı şey�tânlı �gın 

F 48B  2104 Bir kişi kim �a�srda meşhûr idi 
�Aynı ile müfti-i mezyûr idi 

2105 Olmuş idi belki o fer �hunde-zât 
Fa�zl ile ço�k hem-ser-i �aynü`l- �ku�zât 
 
 

     
(2093b) meş�ale / meş�aleyi H1: (2094a) hâdî / hâvî F 
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2106 Bir gözi anuñ da mi �sâl-i �hıyâz 
Olmuş idi �kara �su inüp  beyâz 

2107 No�k�ta-i şekki giderüp  ol fa�sî �h 
Nus�hasın itmişdi beyâz-ı �sa�hî �h 

2108 Gerçi ki bî- şa�şa�a-i nûr idi 
Göz dikile mühre-i billûr idi 

E 85 A 2109 Müftinin amma gözi ba�glu idi 
�Sanki başı örtüli u�gru idi 

2110 Hem-ser olup  bezmde ol gün aña 
İkisi bir âdem idi gûyiyâ 

2111 Nu�kre-i çeşmin iki ehl-i na�zar 
Bezme �harîfâne çı �karmış meger 

2112 Geldi o dem bir kişi fetvâ içün  
Anuñ  ile �ha�k�kını icrâ içün 

2113 Müftinüñ  alup  �haberin ol zamân  
Oldı hemân meclis-i �hâ�sa revân 

2114 Bildi nişânın çün o ehl-i sebîl 
�Gırra olup  istemedi hiç delîl 

H1 111A 2115 Oldı ikisin göricek end-bend 
Müşkil iki oldı didi derd-mend 

2116 Yek-be-yek anlara ba�kup  bî-hicâb 
Hükm-i ferâset aña geldi �savâb 

2117 Kendüsine didi ol ehl-i �zekâ  
Ba�glusı câ�iz ki remedden ola 

2118 Göz göre göre �koyup  aña eger  
Var resîm-i bendede yo�kdur na�zar 

2119 Fikr iderek �â�kıbetü`l-�â�kıbe 
�Hâ�sılı do�gruldı o bir cânibe 

     
(2109b) örtüli / örtülü F H1: (2110a) bezmde ol gün aña / ikisi o nigûn aña F: 
(2116a)  bî- hicâb / hicâb E H1: (2117a) didi / geldi F H1 
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2120 �Tutdı aña rûy-ı temennâsını 
�Sundı hemân �sûret-i fetvâsını 

2121 Vâ�kıf olup  müfti-i şîrîn-cevâb 
Açdı ru�h-ı şübheden ol dem ni �kâb 

E 85B  2122 Didi hemân aña o rind-i zarîf 
Her köri müfti mi �sanursun �harîf 
 
NEFHA-İ �SÂLİ �S-İ �AŞERE �AYNIN OLAN 
SIYEH RÛY İLE Kİ SEHÂ-KALIK İDEN 
KÜNDE BÛYLARUÑ  DEF�-İ MEKÂRİHÎNDE 
GÜLÂBDÂN-I �HÂMEDEN GÜLÂB-
EFŞÂNIDIR. 

2123 Âh ki bu nefs-i �habî �s ü hevâ 
Oldılar insana görünmez belâ 

2124 Nefs-i bed itmekde bize mekr ü fen 
�Â�kil iseñ �kaç yüri bed nefsden 

F 49A  2125 �Iş�k ile rû�h olmuş iken âşinâ 
Araya yal �gım bıra�gur dâ�imâ 

2126 Şu� �halk-ı âleme �hayret virür 
Niçe müselmâna �hacâlet virür 

2127 Man�zara-veş dîdeni bend eyle tâ 
Ba�kmaya �gayruñ �hareminden yaña 

2128 �Hurmet idüp  niteki Beytü`l- �harâm 
Eyle �harem �sâ�hibine i �htirâm 

2129 Ya�ni civâruñda olan müslimîn 
Ehl ü �iyâli ile olsun emîn 

2130 Genc-i nihânîye uzatma elüñ  
Olma �havâle �harîmine ilüñ  

2131 �Iffeti fülkine olup  ra�hne-der  
Ta�hta delüp  itme �harâma na�zar 

     
(2124a) mekr ü fen / mekr-i fen F: (2128b) �harem �sâ�hibine / �harem-i �sâ�hibe H1: 
(2130a) uzatma / urunma H1: (2131a) �iffeti / �iffet-i H1  



 - 216 -

E 86A  2132 Eskise de ta�htası olmaz ziyân 
Senden olur yine çürüklük hemân 

2133 Perde de yo�g ise arada eger 
Ba�kmama�ga perde-i çeşmüñ  yeter 

2134 Ta�hta delüp  nite ki a�gaç�ka�kan 
Bâma çı �kup  gâhî mi �sâl-i ze�gan 

2135 Dâ�im işâretle olup  fitne-ger 
Eyleme hem-sâyelere keç na�zar 

H1 111B 2136 Gül gibi mestûreleri mekr ü fen 
�Gonca-veş â�hir çı �karır başdan 

2137 Olsa başı �taşra da�hi bir nihâl 
Varma anuñ  yanına sâye-mi �sâl 

2138 Aşma �sa�kın �hâne-i nâ-ma�hreme 
Köprü de olursa eger u�grama 

2139 Çı �kma�ga dîvârına düzdân gibi 
�Salma hemân �âşı �k-ı bîcân gibi 

2140 Aşma�ga bâmından anuñ tâk-veş 
Bend-i kemend eyleme �kırâl-veş 

2141 �Sâ�hibi �katl itse duyunca seni  
Mefte gidersin gibi ey küştenî 

2142 Bir gice nâgeh �tutulup hemçû mâh 
�Âlem içinde olasın rû-siyâh 

2143 �Hal �ka döküp  kelb-i ziyân-kâr-veş 
Çehreñi evkâr ide dinâr-veş 

2144 �Hâ�sılı dünyâda �hicâb-ı �azîm 
�Âlem-i �u�kbâda �a�zâb-ı ca�hîm 

E 86B  2145 Ek�seri dünyâda cezâsın bulur 
Kendi da�hi bir zene meftûn olur 
 

     
(2134b) gâhî / gâh H1: (2137a) olsa başı �taşra da�hi / olsa da�hi �taşra başı H1: 
(2138b) köprü de/ bu perîde H1: (2140b) bend-i kemend / bend ü kemend F  
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2146 Cevr ile âzürde iken hem-civâr 
İtdügüni aña ider rûzgâr 

2147 �Â�kıbeti şîr iken âhû olur 
Yırtıcı şehbâz ise tîhû olur 

F 49B  2148 �Hâli zegan gibi olur mün�kalib 
Olur o nâ-merdligi mürtekib 

2149 Mekr-i zenân ile olup  �turfe-kâr 
Nefr-i �har â�hir anı eyler �hımâr 

2150 Şâ�hlanur �sâ�hib-i fettâneden 
Âhu iken ya�ni olur gergedân 

2151 Şâhı olur �tu�gyân-ı �ka�sr u kâh 
�Hal �k-ı cihân aña verir ber �k-i şâ�h 

2152 Olma�ga bu �ârı �za serden tırâş 
Şimdi gerek �haylice devletli baş 

2153 Münfer �hâra sunmayan ehl-i me�zâ�k 
Gül gibiyim alnı açı �k yüzü a�k 

2154 Bula Sikender gibi �kadr-i celîl 
Lîk ola her �karnda gâyet celîl 

2155 Nice �tarl-dâr ki  girüp  za�hmete 
�Avret ü o�glan ile gider �so�hbete 

2156 Bo�gçası bârî ile zâr u zebûn 
Yolda ser-i efgende vü �haclet-nümûn 

H1 112A 2157 Kimi şu �hâliyle mübâhât ider 
Na�hvet ile �ar �sa-i dârât ider 

E 87A  2158 Teng-i tefâri �k ile gûyâ hemân 
�Kâfile-keş tâcir-i Hindû-sitân 

2159 Ba�gçe bekçisi eylese zenleri 
Bo�gçaları �hıf �âzına �kalur eri 

                                  ____ 
(2148a) �hâli za�gan / �hâl-i za�gan H1 olup  / olur F: (2149) H1`den alınmıştır. 
(2154) E ve H1`de yoktur. (2158a) teng-i / �sanki F H1 
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2160 Nüzhet içün ba�ga ki tenhâ gider 
Ser ü ser-efrâz büti �tûbâ gider 

2161 �Gonca gibi açıla çün kim nigâr 
Jâle- �sıfat düşse dile vechi zâr 

2162 Oldı melâmet �zede-i mekr ü zen 
�Avretinin bo�gçasını bekleyen 

2163 Mehlikedir aña dilâver gerek 
�Avreti zab�t eylemege er gerek 

2164 Çün aya�gından a�sılur her �ganem 
Sen yüri tecrîd ile ol müftenem 

2165 Nice �koca nikbetî �ınnînler 
Bir büt-i ra�nâyı alur �habs ider 

2166 Zevc ola çün böyle  felâket-zede 
Neylesün ol oldu�giçün ortada 

2167 Anı yı �kup  �hâ�tırını yapmaya 
Âteş-i sûzanına �su serpmeye 

2168 �Tutmaya engüşt ile perverdesin 
Mîl ile açmaya gözi perdesin 

F 50A  2169 �Hayf aña ol gülbün-i nâdide âb 
Eyleye deryûze-i fey�z-i serâb 

2170 Sitt ü �amel mânde olup  püşt- �hâr 
�Hikke derûn-ı zeni eyler fikâr 

E 87B  2171 Dâm-ı belâdır o �har-ı künde-bâz 
Nice gülüp  oynasun ol kebg-nâz 

2172 İşte budur �avreti rüsvâ �kılan 
Bundan ider nâle yanan yakılan 

2173 Fu�hş ile mezbûrayı me�zkûr iden 
Şehrde mestûrayı meşhûr iden 
 

    
(2173a) şeh-vâr / şeh-i �hâr H1 
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2174 Eñ eyüsi kebg-i derî-veş dilîr 
Biri biriyle ola bâlâ vü zîr 

2175 La�l ile mercânı yanaşdurmada 
�Ho�k�kaların �turma �kapışdurmada 

2176 Anuñ  ile nicesi �sabr idemez 
�İffet ile nefsine cebr idemez 

2177 Arada bir �hâdi �se i �hdâ�s ider 
Kendüsine teselliyet îrâ�s ider 

2178 �Hal �k-ı �harâmî gibi gerden-firâz 
�Tolusın içre nice sermest-i nâz 

H1 112B 2179 Cünbüş-i merdânesi yo�k çün erüñ  
Da�gda�gası �gâlib olur zenlerüñ  

2180 Nefsi �to�kuz dirler efendi zenüñ  
�Hır �sını fikr eyle zen-i tâzenüñ  

2181 Aşırı iken sen olamazsın emîn 
�Sabr ide mi nâ�kı �satü`l-�a�kl u dîn 

2182 Cânına yanıncaya dek ide cebr 
Fikr ide nefsinde güç olmaz mı �sabr 

2183 �A�srda se�h�hâ�kalaruñ  ke�sreti 
�Âlemüñ oldı sebeb-i nefreti 

E 88A  2184 Nice zıbı �kçı zen-i mekkâreler 
�Hoca �kadın nâmına se�h�hâreler 

2185 Bellerine bend idüp  ol âleti 
�Âdet-i �hal �k üzre görür �hıdmeti 

2186 �Kum�kuma-veş içi �tolı üsti nerm 
Serper anuñ  ile içine âb-ı germ 

2187 Da�gda�ga-i nefsini telyîn ider 
                                      Âteşini âb ile teskîn ider 
(2175b) �turma / durma H1: (2176a) nicesi / niçesi H1: (2178a) �hal�k-ı �harâmî / 
�hal�k-ı �surâ�hî F: (2184b) �hoca �kadın nâmına / erlerinin za�hmeti F: (2185b) �hıdmeti 
/ �hı�zmeti F: (2186a) �tolı / �tolu F   
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2188 Zevci olan nikbetî köhne pûç 
Ya çelebi ya kölemen ya ulaç 

2189 �Hoca �kadın diyu ri�âyet ider 
Cân-ı �azîzi gibi �izzet ider 

2190 Köfte- �hora virmeyup  a�slâ emân 
Ögredesin �hocaya virüp  hemân 

F 50B  2191 Nefse uyup  �kullanur anlar köcek 
Merdek olur anlara uyup  mâ�ek 

2192 İtme �Hudâyâ bizi nefse esîr 
Nefsüñ  olur fitnesi âfâ�k-gîr 

2193 �Arz-ı vera�la �kılup  ehl-i va�kâr 
Perde-der itme bizi �kıl perde-dâr 

2194 �Sanma �A�tâî su�hanın ma�h�z-ı �kâl 
Diñle bu efsâneyi de �ibret al 
BU DÂSİTÂN-I �İBRET-NÜMÂ  
MÜFTİ-ZÂDE-İ ENDÂZ İLE ZEN-İ 

E 88B SE�H �HAKANÜÑ  MÂCERÂSI VE BU E�SNÂDA 
�HALÎL-İ �INNÎNÜÑ HA�K�K-I ZEVCİYYET 
DA�VASI VE ENDÂZENİN MA�HALLİNDE  
�KULLANILMASI BEYÂNINDADIR 

2195 Belde-i Üskübde itdüm su�âl 
Müfti-i yek-çeşme olup dur bu �hâl 

2196 Var idi ol müfti-i şû�hun meger 
Bir �halef-i şâ�tır-ı pür-şûr u şer 

2197 Olmuş idi ol �halef-i pür- �hıred 
Ma�zhar-ı sırr-ı �haberü`l-veled 

H1 113A 2198 Bir gözi olmayan o nûr-ı ba�sar 
�Aybı görünmezdi aña �kıl �kadar 

2199 Var idi hem-sâyesi bezme �hîn 
Merdüm-i dîde gibi �halvet-nişîn 

    
 (2188a) pûlâç / pûlûç F (b) ulaç / uluç F: (2192b) âfâ�k-ı fikr / âfâ�k-ı bikr H1: 
(2199a) �hîn / bir kelef-dâr F  (b) �halvet-nişîn / perde-dâr F 
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2200 �Konmaz idi �hâke mi �sâl-i hümâ 
Görmez idi hiç izin ehl-i hevâ 

2201 Du�hter-i rez gibi füsûn-sâz idi 
Mâye-i �işve meh-i �tınâz idi 

2202 Man�zarasından Çelebi gâh gâh 
Fürce bulup  aña ider idi nigâh 

2203 Câmdan ol da�hi olur idi �ayân 
Şîşede perî idi gûyâ hemân 

2204 Kebg-i �hırâmân gibi �hüsn-i celî 
Aya�gı �kınalı gözi sürmeli 

2205 �Turfe te�zerv idi o şû�h-ı cihân 
Olmaz idi �hayf ile hem-âşiyân 

E 89A  2206 �Hasta-i �ış�k ile olup  bed me�âş 
�Koymadı bir ya�sdı �ga hem-serle baş 

2207 Nâfe-i �hûnîni çû nâf-ı �gazâl 
�Gonca-i ter beste-i gülnâr-ı âl 

2208 Yırtıcıdan �kaçup  o şâhin-bâz 
Görmemiş idi sitem-i cürre-bâz 

2209 Lîk o büt-i nâfe-güşâ-yı benâm 
Olmuş idi sa�h�k ile meşhûr-ı �âm 

2210 Ya�ni ze�gan gibi olup  �ha�sleti 
Mâde vü ner olma�g idi �âdeti 

F 51A  2211 Yâr ile leb-ber-leb olup  �gonca-vâr 
Olur idi mühre-geş-i rûy-ı kâr 

2212 Zîr ü zeber olup  o �galtân-ı güher 
Geh �kapa�k olurdı gehi câm-ı zer 
 

     
(2202b) ferce / fırça H1: (2204a) kebg-i �hırâmân / biñ �hırâmân (b) �kınalı / �hınalı F 
H1: (2205a) te�zervâydı / te�zerv idi H: (2206b) �koymadı / �komadı F  ya�sdı�ga / 
ya�sdu�ga F hem-ser ile baş / hem-ser baş H1: (2207b) gülnâr-ı / gül-zâr-ı F: 
(2208a) şâhin-bâz / şâhin-nâz H1: (2210a) �ha�sleti / vu�slatı H1 

 



 - 222 -

2213 �Ho�k�ka-i mihverine idüp  yasa�k 
Mührinüñ  üstüne �kapardı �kapa�k 

2214 Şu �halefin seyr idicek du�hterüñ  
�Gâlib olup  şev�ki o nîk-a�hterüñ  

2215 Yem döküp  ol kebge bezer nu�kreden 
Eyledi nûr kîsesi dâm-ı fiten 

2216 Â�hir olup  yâl ile âşüfte- �hâl 
Bildi ki ol mâha el irmek mu�hâl 

2217 Şa�h�sına remz idüp  o meh-peykerin 
Bir zıbı �k atdı evine du�hterin 

2218 Nice zıbı �k devr-nümâ-yı �safâ 
Nîze-i merdâne-i merdüm-rübâ 

E 89B  2219 Müşt-i kavî müşte-i âhen-beden 
Ma�tra�ka-i külçe-i mihr sîm-ten 

             2220     Sûr-ı safâ �tablına zîna-köçek 
                         �Iyd-geh-i va�slda �su serpecek 
H1 113B 2221 �Sâf-şiken-i �turfe tezervân-ı �sayd 

Hem-ser-i serdeste Baba �Abîd 
2222 Zümre-şikâf-kes-i �hûnîn ciger 

Kim da�hi nevkinden  anuñ  �kan �tamar 
2223 Seyr idicek anı o şû�h-ı cihân 

Cebde yılan bulmuşa döndi hemân 
2224 Gerçi ki vehm itdi görüp  heybetin 

�Soñra aluşdurdı duyup  �hikmetin 
2225 Fikre varup  didi �aceb neylesem 

Cân gözine mük�hüle mi eylesem 
2226 �Zâyi� olur diyu dayanmaz yürek 

İtsem anı �ka�sr-ı �safâya direk 
 
 

     
(2219b) külçe-i / külce-i H1: (2220a) leyline / �tablına F H1 
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2227 �Hüsne göre cânı olaydı eger 
�Ha�k bu kim olurdı �acib cân-ver 

2228 Vâlih olup  dagdaga-i şev�kdan  
Didi biraz da�hi bu kûteh sü�han 

2229 Belki bu miftâ�h-ı dür-i genc ola 
Bunı bulan ma�k�sadına yol bula 

2230 Belki bu bir nâvek-i perrân ola 
Cengde peykânı �kızıl �kan ola 

2231 Belki bu tâc-ı şeh-i İran ola 
Ya bün-i şir-pençe-i mercân ola 

2232 �Âşüfte râst gelür ise eger 
Zencegizi Rûm �harâcın deger 

E 90A  2233 Az bulınur dilüñ  içün la�l-i nâb 
Böylece bir mü�sa�k�kab elmâs-ı tâb 

F 51B  2234 Böyle güher-gîrdi ala râygân 
�So�hbet anı gizlemededir hemân 

2235 Söylenür ilde bu me�sel-i cidâl 
�Sabr idemez söyledür ötesini mâl 

2236 Kimde olur ta bu �kadar �hav�sala 
Çı �kmaya dil �taşra anı kem �kıla 

2237 �Hâke gömersem bunı mânend-i genc 
Fir �kati olur içüme gizli renc 

2238 �Taşrada �tutma�ga ise çâre yo�k 
Anı arar derdli bîçâre ço�k 

2239 Kim bilür ol �ıyş u �safâ mâyesi 
�Kan�kı fa�kîrin ola sermâyesi 

2240 Kimin evin yı �kdı �aceb rüzgâr 
Mandalını virdi baña yâdigâr 
 
 
 

     
(2227) ve (2228) F`den alınmıştır. (2237a) bunı / nûnı H1: (2238b) anı / bunı F 
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2241 Bildi ki olmaz bu �ka�dıya nihân 
Şem�in olur şu�lesi lâbüd �ayân 

2242 Didi hemân bâri bir eş alayın 
Nolsa gerek ba�gruma pek ba�sayın 

2243 Bezl ü ni �sâr ile �kılayın �amel 
Belki bulam yerine na�îmü`l-bedel 

H1 114A 2244 Fikr iderek nice  anuñ  gibi kâr 
Re�yi bunuñ üstüne itdi �karâr 

2245 Kim varup  ol du�hter-i zehre �hamâl 
�Ha�zret-i müftiye ide �ar �z-ı �hâl 

E 90B  2246 �Kapuda �sad-nâle vü ef �gân idüp  
 �Kapu gibi çâk-ı girîbân idüp  
2247 �Kı �s�sayı destine �sunup  nâme-veş 

A�glasa �hâlinden aña �hâme-veş 
2248 Kim bilür ol müfti-i müşkil-güşâ 

Bildigi gibi ide derde devâ 
2249 Böyle diyüp  �kıldı hemân �azm-i râh 

Hâle idüp  bir fi �gan ol reşk-i mâh 
2250 Müftiye didi �haber-i tâzeyi 

�Sundı  anuñ  destine endâzeyi 
2251 Gördigi bir �turfe mu�kallef-meçik 

Ucu kemik dibi frengî-çelik 
2252 Dik dik atar nite ki şâ�tır �kula�k 

Yatmaz oturdı �kavsüñ  bir aya�k 
2253 �Kol gibi özge mu�hannâ-benân 

Başı la�l büker ki benzer hemân 
2254 Seyr idicek �hayrete vardı �harîf 

Derdin aña didi o şûh-ı �zarîf 
 

     
(2242b) ba�gruma pek ba�sayın / ba�gruma �taş ba�sayın H1: (2243a) be�zl ü ni�sâr / 
be�zl-ni�sâr F H1: (2249a) hemân / o dem F 
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2255 Vâ�kıf olup  eyledi �azm-i devâ 
Teselliyet idüp  didi ey dil-rübâ 

2256 Bulayın ol nâ- �halefi  varayın 
Ça�k bunuñ ile başını yarayın 

2257 Her ne cefâ eylesem aña revâ 
Tek durur iken saña itmiş cefâ 

2258 Añdurup  unutdu�guñ ol bî- �hicâb 
Derdüñi depreşdürüp  itmiş �a�zâb 

E 91A  2259 Böyle diyüp  gizledi ol �kı �s�sayı 
F 52A    �Avret ise döndi alup  �hi �s�seyi 

2260 Lîk bu vaz�ına pişîmân olup  
Nâleler itdi didi giryân olup  

2261 Devletümü itdüm elümle hebâ 
Ben baña itdüm bu işi ben baña 

2262 Çekmez idüm �gam yerine düşse ger 
Kor �kum odur irişe nâgeh �zarar 

2263 Vara tehevvürle ura başına 
Bertile ya �kırıla ya aşına 

2264 �Zâyi� olur arada ol şâh-ı âc 
Döymez öter �tab�a  bu nâzik müzâc 

2265 Bu �gam ile iderek âh u fi �gân 
�Kaldı ta�hayyür ile te�sif-künân 

2266 �Soñra ba�k ammâ ki temâşaya sen 
Gör ne �zuhûr eyledi ol �kı �s�sadan 

H1 114B 2267 Var idi bir merdek-i �ınnet-şi�âr 
Almış idi bir meh-i �özr-i i� �zâr 

2268 Köhne puluç bir sünepe nîkbeti 
�Sûratına benzer idi sîreti 
 
 

     
(2261a) devletümüz / devletümi F H1: (2267b) almış idi / añmış idi H1 
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2269 İsli idi ya�slı idi şûm idi 
�Sanki uçu�kda dünemiş bûm idi 

2270 Yer yer a�garmış idi ol �kaltabân 
Küfli bezir barda�gı gibi hemân 

2271 Müflis iken ba�k bu fürû-mâyeye 
El ura anuñ  gibi sermâyeye 

E 91B  2272 İrgüremezdi açup  endâz-ı mest 
Pişrevîn menzil-kâme vü rest 

2273 �Tılsım-ı �kufldur dür-i genc-i �Halîl 
�Kalmış idi yine çû mâl-i necîl 

2274 Teşne-i dür idi o la�lîn �sadef 
İnci gözlerdi  o sîmîn hedef 

2275 Âb-ı zülâlüñ  şev�kidir mâ�ili 
Çı �kmış idi teşneliginden dili 

2276 Â�hir idüp  vâlidi şef �kat aña 
Şer� ile tefrî �kını eyler ricâ 

2277 Emr ile müfti-yi müvellâ olur 
�Kâ�dıya dâmâdını da�vet �kılur 

2278 Biri birisiyle idüp  güft ü gû 
Müfti �huzûrında olur rû-be-rû 

2279 Bulmadın evvel ki fa�sl-ı fe�zleke 
Râst gelür ol deme bu ma�reke 

2280 Germ olup  iki yañadan �kâl u �kîl 
Her biri da�vâsına söyler delîl 

2281 �Â�kıbet ol müfti-i şîrîn-beyân 
Bir seneye va�de virür ol zamân 

F 52B  2282 Ya�ni ki tefrî �k olınur bî-cidâl 
Bir yıla dek olmaz ise itti �sâl 
 
 

     
(2269b) uçu�kda / oca�kda F bûm idi / mûm idi H1: (2271a) bu / bir H1: (2273a) 
�tılsım-ı �kufldur / �kufl-ı �tılısmdır F  (b) yine / beste H1 
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2283 Çâr-ı fü�sûluñda diyüp  �hikmetin 
Söyler o dem mühletinüñ  �illetin 

2284 İstemeyüp  �hükmünü �kız cânibi 
Dir ki eyâ fa�zl u hüner �sâ�hibi 

E 92A  2285 Bekler idik olsa eger âleti 
Olmayaca�k neyleyeyüm mühleti 

2286 Bir sene içinde mi �sâl-i �hıyâr 
�Hâ�sıl olup  hem bula mı intişâr 

2287 Cânuma geçdi �kızumuñ  nâlişi 
�Çâresi yo�k neylesün ol bâlişi 

2288 Â�hire irsün burada �kîl u �kâl 
�Sabr ise şimdengerü emr-i mu�hâl 

2289 Derdümüze çünki idersiz devâ 
Müşkilümüz �hal buyuruñ evvelâ 

H1 115A 2290 �Kavl-i �kavî üzre o �turfe göcek 
Bâri hiç olmazsa ne deñlü gerek 

2291 �Hükm-i kitâb üzre keşîde �zeker 
Söyle ne deñlü gerek ey pür-hüner 

2292 Gûş idicek müfti-i �hâ�zır-cevâb 
�Kalmadı hiç �sabr-ı derûnında tâb 

2293 Virdi keder aña o nâdânlar  
Girdi o dem içine şey�tânlar 

2294 �Hâdi �seyi çekdi çı �kardı hemân 
Dal-ı zıbı �k oldı �harîfe hemân 

2295 Didi olınca zeker-i bü`l-�aceb 
İşte bu deñlü gerek ey zenceleb 

2296 �Hâ�sılı �tutup  çoma�ga geldi dûş 
�Kıldı ta�accüb  işiden ehl-i hûş 

     
(2283b) o dem / idüp  F H1: (2284b) dir ki / didi ki F: (2286b) bulamaz / bula mı 
F intişâr / velî intişâr H1: (2291) F`de yoktur. (2294a) hemân / revân F H1: 
(2296b) işiden / idişen H1 
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E 92B NEFHA-İ RÂBI�U �AŞERE  CÜRB-İ ZEBANLI�K 
ÜMİDİ İLE ISTILÂH  
TOLMASI OLUP  MECLİSİ TELVÎS İDEN 
NÂ�KABÛLLERIN TAZHÎR-İ REMZİNDE 
İSÂLE-İ ZÜLÂL BEYÂNINDADIR. 

2297 Ey ki çalup  lâfları bî-dirî�g 
Eyleyeyin elfâ�zına sa�y-i belî �g 

2298 Debdebe-endâz-ı revâ�k-ı kühen 
La �kla�ka-pîrây-ı edâ-yı su�han 

2299 Her sözi âyine-i şekl-i güzâf 
Her demi jeng-âver-i ma�nâ-yı �sâf 

2300 Semt-i edâda gözedüp  tumtura�k 
Olma �tarrâ�ka-fiken nüh revâ�k 

2301 Oldı  �kaba rûzına giren me�âl 
�Gunne-i tecvîd-i mülemma� ma �kâl 

2302 Bozma u�sûl-i su �hanı mâ�ha �sal 
Pîşrev olamaz borı da mâ�ha�sal 

2303 Zurna döner her sözüñ  ey bî-hüner 
Ma�nîsi yo�k �ko anı kâr-ı diger 

F 53A  2304 Ehl-i belâ�gatda budur i�tidâl 
K�ola ma�kâmına muvâfı�k ma �kâl 

2305 Mu�s�talı�hı câhilüñ  olur girân 
Bed nefesin na �gmesi gibi hemân 

2306 Sözde gerekdir su �han-ı âşinâ 
Gün gibi ma�nası ola rûşenâ 

2307  Ma�gz-ı su�han �zev�kini bilmez gider 
................................  dîn-i bî-hüner 

E 93A  2308 Biribirisiyle olup  mülte�im 
Silk-i güher gibi ola munta�zım 

 
    
 (2299a) her sözi / bir sözi  (b) her demi / bir demi F H1: (2301a) giren me�âl / 
gibi me�âl F giren me�âl / gibi bî-mi�sâl H1 (b) �gunne-i / �gunne vü F:  (2303b) kâr-
ger / kâr u ger H1:  �zev �kini / zevra�ki F: F`de (2306), (2307)`den sonradır. 
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2309 Söz �kaçırup  söyleme bîgâne-vâr 
Yâveñi �tutar �zurafâ-yı diyâr 

2310 Fi`l-me�sel olur �aceb-ender-�aceb 
�So�hbet-i rûmî kelîmât-ı �arab 

H1 115B 2311 Sözde ider laf �z u �hurûfı setr-i dek 
Bosnada Potur Ana�tolıda Türk 

2312 Şi�ri okur ma�grec ü tecvîd ile 
Terk idemez terk anı ta�klîd ile 

2313 Ya�glı bo�gazla idicek na�gmeler 
Ma�hrecini bozmaz usûli bozar  

2314 �Hande virür �har �harîden �hâları 
Çı �krı �ga çevrilme çı �kar râları 

2315 Varken arada �adedi deñlü far �k 
�Kâfı ider �gav�ta-geh-i �gayna �gar �k 

2316 �Kâfı �salar �kulle-i �kâfa �sadâ 
Belki virir �kubbe-i çar �ha fenâ 

2317 Ma�hrec ü �savt ile �kaçan dise dâl 
�Sanki �tabıl-bâza ururlar duvâl 

2318 Itse �kaçan �harfe dehânın ferâ�h 
Yırtıla çâ�k perde-i �ka�sr-ı sımâ�h 

2319 Her elif oldı birer deste çûb 
İtmege ta�grîr olur gûş-ı kûb 

2320 Herze dise gösderüp  âdâblar 
�Ö�zr ile dir yüziñe küllâblar 

E 93B  2321 Gâh nişânlar gehî eyler �ha�tâ 
Meclis-i su�hriyye olur dâ�imâ 

2322 Med�hi  anuñ �karm ile �kam- �kâm olur 
Med�h degül bu saña düşnâm olur 
 

     
(2310a) olur / olup  F H1 : (2311a) ider / olur F H1: (2321) F ve H1`e yoktur.  
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2323 �Katline sa�y eylesek olmaz ba�îd 
Yüzüñe �kam�kâm dise de bir pelîd 

2324 �Zev�k ider anı şevke �tâlib olur 
Müftîye elfâz-ı münâsib olur 

2325 Matra�kadır dinse gül ala âd 
�Zev�ki olan eyleye mi i�timâd 

2326 Kim inanur ger dise cem�-i kesîr 
Bir güzelüñ nâmı imiş �kam�tarîr 

2327 �San�ata simâsı işâret ider 
İsm-i müsemmâya delâlet ider 

F 53B  2328 �Ha�tda da�hi �zev�k olınur �bî-hilâf 
Hiç elif ola mı medlûl-ı �kâf 

2329 Ola mı cây-ı su�han-ı di`l-firîb 
�Ku�tr-ı �kırâ�tîs-i �kam�terü`l- �tabîb 

2330 �Harfi potur* çekmede zûr-bâz-veş 
Hemzesinin her biri mihmâz-veş 

2331 No�k�taları �saçma �hurûfî silâ�h 
�Top�tolu a�gzı �sı �kılı ı �s�tılâ�h 

2332 Söz ider medd ile �hâzır süri 
Sürmesi �kuyru�klı göz eyler köri 

2333 Yaş tulum gibi sözin her zamân 
Gâh uzadur gâh �kabardur hemân 

E 94A  2334 Virmek içün sözlerine inti �zâm 
Mikser olur mu�s�tali �h olan �avâm 

H1 116A 2335 Laf �z-ı �garîbîn çalışup  �satma�ga 
Sa�y ider aña �saded u�gratma�ga 

2336 Câhil olur dil-şüde-i ı �s�tılâ�h 
                                      Köhne puluç mâ�il-i zikr-i sefâ�h 
 
     
(2323b) dise de / dise F: (2326a) ise / dise F: (2328a) ya�ni / da�hi F H1: (2329a) 
ola mı / olmaya H1 (b) �ku�tr-ı �kırâ�tîs-i / �ku�tr-ı H1: (2335a) çalışup  / çalışur H1  
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2337 Cehl ü su�han âb ile âteş olur 
�Sâ�hibinin �hâli müşevveş olur 

2338 �Zâyi� olur za�hmet-i bîhudesi 
�Satıla mı hiç �su pâlûdesi 

2339 Câhil olan sözde gerekdir �hamûş 
�Hayr ide mi müflis-i gevher-fürûş 

2340 İtme �Hudâyâ bizi cehl ile zâr 
Ola �hu�sû�sa ki �hamâkat-şi�âr 

2341 Fa�sl u me�ârifle idüp  berre-ver 
Cevher-âver ekledir zîb ü fer 

2342 İtmemege câna cehâlet gezend  
�Ârif-i ehl-i dile besdir bu pend 
 
DÂSİTÂN-I TERK-İ FU�ZÛL Kİ BİR MECLİSDE 
EŞEK A�GZINDAN ISTILÂHÂT-I �GARÎBÎN NA�KL 
EYLEYÜP  YÂRÂNDAN BİRİ EY MUSTALİ�H 
EŞEK DİDİKDE LA�KABI OLMUŞDUR. 

2343 Bir gün olup  meclis-i ehl-i hüner 
Bir yere geldi nice �sâ�hib-i hüner 

2344 Sözleri heb lü�lü-i lâlâ gibi 
Munta�zam olmuşdı �süreyyâ gibi 

2345 Var idi bir mu�s�tali �h-i rûzgâr 
�Kâfiye cellâdı �har-ı nâ-bekâr 

E 94B  2346 Bî-sebeb âmed-şüd ü nâgeh selâm 
Nâfile-îmân ü teberru�-kelâm 

2347 Olmuş idi râbı �tadan bî-vu�kûf 
Kim deheninden dökülürdi �hurûf 

F 54A  2348 Po�hlı �zarâfetler idüp  dâ�ima  
�   Ko�kudur idi nite kim �hunefâ 
    
 (2341a) me�ârifle / me�ârifden H1: (2343b) nice / niçe H1: (2344a) sözleri/ 
surları H1 : (2346) ve (2347) F`de yoktur. (2348b) ��ko�kudur / �kor�kudur F �hunefâ / 
�hunefâ H1 
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2349 Her su�hana zor ile virüp  na�b 
Buldurup  îhâmı şikenc ile heb 

2350 Cûşa gelür idi o �safâdan hemân 
Niteki bir beyza içün mâkiyân 

2351 �A�klı yo�g idi sözi ma��zûr idi 
Gelse hemân yâveye destûr idi 

2352 Dise la�tîfe �sanup  ol bî-şu�ûr 
Herzedir ülf-i �sadedinde büyür 

2353 �Ha�zlanup   anuñ  ile dil-i bî- �gamı 
�Sar �sar idi �kah�kahadan �âlemi 

2354 Lîk �aceb şa�h�s-ı müşekkel idi 
Rîşi uzun çeşmi muke�h�hel idi 

H1 116B 2355 Çatlasalar çı �kmaz idi �taşra ger 
Şânelemezse �sa�kalın ser-be-ser 

2356 Şekl-i murabba� �kılub anı o Türk 
İtmişdi a�sılı bir tahta kürek 

2357 Çekse �gılâf aña alup  müşteri 
Olur idi bir eyü göt minderi 

2358 �Hâ�sılı ol merdek-i sı �klet-me�âb 
Virdi o yârâna gelüp  ız�tırâb 

E 95A  2359 Ol �har-ı kâbusı olup  câlisi 
Nâgeh a�gır ba�sdı hemân meclisi 

2360 Küfli �ko�kar nüktelerini hemân 
Tîz �tutup  her yaña itdi revân 

2361 Düşdi nice vâdîye ol �har bu kez 
Kim eşegin yavu�klun u�gramaz 

2362 �Â�kıbetü’l-lâm olup  �kı �s�sa- �hân  
Başladı bir �kı �s�saya didi hemân 
 

     
(2355a) çatlasalar / çatlasa da H1: (2359b) nâgeh / �sanki H1: (2361a) nice / niçe 
F: E`de (2362)  �â�kıbet alamaz olup  kı�s�sa- �hân / �â�kıbet olup  �kı�s �sa-�hân 
biçimindedir; F ve H1`de dize tamdır.  
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2363 Bir var imiş yo�g imiş bir sâbı �kâ 
�Âlem-i fânîde bir ehl-i fenâ 

2364 Ya�ni ki bir şey�h-i kerâmet penâh 
Vâ�sıl-ı �ha�k�ka �ârif bî-iştibâh 

2365 Ra�gbet-i i �zhâr-ı kerâmet �kılur 
Bir kişiyi �kadıya da�vet �kılur 

2366 Merkebine yapuşup  anuñ  o dem 
Da�vî-i mülkiyet ider lâ-cerem 

2367 Ma�hkeme bâbında dir aña hemân 
İşte eşek işte begüm nerd-bân 

2368 Münkir olup  �sâ�hib-i �har itdi şek 
�Ka�dı didi da�vîye ma�nî gerek 

2369 Gûş idicek şey�h-i mu�allâ-cenâb 
Eyleyüp  ol �kâ�dı-i �adle �hi �tâb 

2370 Didi ki yo�k şâhidüm ammâ eger 
Söylesün emr eyler iseñ saña �har 

F 54B  2371 Şöyle ki ra�kîbe ide i�tirâf 
�Zulm olur mı bu eşek bî- �hilâf 

E 95B  2372 Işidecek bu sözi �hayrân olup  
Didiler ol �hikmeti cûyân olup  

2373 Didigüñ  iş çünki elüñden gele  
Gerçi degül gördigümüz mes�ele 

2374 �Har degül iy �husrev-i �âlî-mekân 
�Hükm senüñ  emr senüñdür hemân 

2375 Ta�ht-ı dile gel beri sul �tânlı �k it 
Söylet o �hayvânı Süleymânlı �k it 

2376 �Kıldı o dem va�deye îcâz şey�h 
İtdi kerâmetini ibrâz şey�h 

     
(2371b) fülküm / mülküm F H1: (2372a) bu sözi / her kişi F, bu beyitin 
dizelerinin yerleri H1`de degişik. (2376b) ibrâz / endâz F 
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2377 Didi aña söyleye ey bî-zebân 
Eyle bu esrârı cihâna �ayân 

H1 117A 2378 Gûş �kabardup  o �har-ı dil-pesend 
Baş götürüp  itdi �sadâ-yı bülend 

2379 �Kıldı kerâmet ile beyân-ı fa�sî �h 
Defn-i murâd üzre edâ-yı �sarî �h 

2380 Bu sözi ol merd-i mu�kalla�k-li �kâ 
Enger-i e�svât ile itdi edâ 

2381 Mu�s�talı �hâtuñ çözüp  enbânını 
Zînet idüp  ma�reke dükkânını 

2382 Gerçi �har a�gzından idi ol cevâb 
La�klaya virdi �aceb âb u tâb 

2383 Bezme �salup  �tan�tana vü �tum�tırâ�k 
Oldı tezelzül-fiken-i nüh-revâ�k 

2384 Didi ki �har �ka�dıya idüp  �hi �tâb 
Didi bu ta�bîr ile bî-irtiyâb 

E 96A  2385 Iy nefsüñ  bâ�g-ı dil ü câna �kab�h 
Sâhib-i seccâde-i �ka�dı şüra�h 

2386 Ey dem-i cân-ba�hş ile �Isî-nefes 
�Adl-i şer bahânesi feryâd-ı res 

2387 Bâ�tıl ile �Ha�k�ka virüp  fey�zini 
Oldı sözüñ  hem-ser-i tî �g-i �Ali 

2388 �Âleme her bir su�hanuñ  bir kitâb 
�Hükmüñe dinse n`ola fa�slu`l- �hi �tâb 

2389 Ba�hr-ı güher-rîz-i devâtuñ  senüñ  
Silk-i dürerdir kelimâtuñ  senüñ  

2390 Mihr alup  destine zerrîn �kalem 
Böyle ider va�sf-ı şerîfüñ  ra�kam 

     
(2386) F`den alınmıştır. (2387a) fey�zini / fa�slı H1: (2390b) va�sf-ı şerîfüñ  / va�sf-ı 
şerî�in H1   
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2391 Dest-berârende-i nîk a�hteri 
Pest-güzârende-i �zulm-âveri 

2392 Kevkebe ba�hşâ-yı esâtîn-i din 
La�hla�ha-fersâ-yı �kavânîn-i din 

2393 Silsile peyvend-i ekânîm-i şer� 
Mürsele-bend-i güher-i a�sl u fer� 

2394 Râst-reviş-i �hâkim-i fevvâl-i �ha�k 
Pâk-meniş-i �hâsim her da�k u la�k* 

F 55A  2395 Bil ki bu nâçar-ı za�îfü`l-beden 
Bil ki bu pâlân-ı şikeste-resen 

2396 Hem bu �inân parça-i la�ht-ı ri �kâb 
Hem da�hi ba�hçe-i bî-âb u tâb 

2397 Bendesiyüz �ha�zret-i şey�hin tamâm 
�Sanma yanaşma bizi ey nîk-nâm 

2398 Gûş idicek meclisüñ  erbâbı heb 
Böyle mu�sanna� su�han-ı bü`l-�aceb 

E 96B  2399 Her biri idüp  o �harîfe na�zar 
Didiler ey mu�stali �h anca�k bu �har 

2400 Ol har-ı lâ-yefhem olup  müfte�zı �h 
Nâmı  anuñ  �kaldı �har-ı mu�s�tali �h 
 
NEFHA-İ �HÂMİSÜ �AŞERE ZEN-PÂRE-İ  
BÎNEVÂLARIN �HI �DMETİ BEYÂNINDA 
�ANBER-EFŞÂNÎ-İ 

H1 117B KİLKÜÑ MÜŞKÎN-İ ER�KÂMIDIR 
2401 İy seg nefsine hevâ-dâr olan  

�Kurbet-i iblîsi �taleb-kâr olan 
2402 Da�gda�ga-i �hır �s ile bî-i �htiyâr 

Cismini teb-lerze �tutan her zikâr 
     
(2402b)  mihr-i / �tutan her H1: zeh-kâr / zekâr F 
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2403 Nice berây-bend-i kemend-i hevâ 
Ola ne var uç�kur saña dâm-ı belâ 

2404 Dâ�im olup  za�hm-zen-i levc-i �âc 
Eyleyesin buldu�guñı at a�gaç 

2405 Olma ziyân-kâr çü kelb-i �a�kûr 
Ma�zhar-ı �kahr olma �sa�kın tek otur 

2406 Mu�h�san iken eyleme meyl-i zinâ 
�Kıldı heder �kan�gı şer�-i �Hudâ 

2407 Geldi e�hâdi �sde �kavl-i �sarî �h 
Oldı bu ma�zmûn ile na�kl-i �sahî �h 

2408 Bir �kul ile câriye-i müşterâ 
Birbirine eylese �ka�sd-ı zinâ 

2409 Itse velîsi ger o �hâle nigâh 
�Katline sa�y eyleye bî-iştibâh 

2410 Lîk yine �gayret-i nev�-i beşer 
Olmaya mevlâ-yı �ha�ki �ki �kader 

E 97A  2411 Ol ki beyân eyledi keyfiyetin 
Böyle yazar �gayretinüñ  �hikmetin 

2412 Kim idüp  a�hkâm-ı İlâhî �zuhûr 
Emr-i �Hudâ ile bülendi umûr 

2413 Tilke �hudûdallah olup  pâsbân 
�Haddini bildi götürüp  ins ü cân 

2414 �Hall ile �hurmet �saçılup  bî-gümân 
�Zulmet ü nûr oldı mefâri �k hemân 

2415 Bildiler a�hkâm-ı �Hudâ seddini 
Kimse tecâvüz idemez �haddini 

2416 Oldı sezâ-vâr �Hudâ-yı mecîd 
                                       Na�t-ı meş�iyye- �sıfat-ı mâ-yürîd 
 
     
(2403a) kemend-i hevâ / kemend-i hümâ H1: (2404b) eyleyesin buldu�gını / 
buldu�gını eyleyesin F: (2405b) otur / olur F: (409b) �katline  sa�y eyleye / �âr ile 
�gayret çeke F H1: (1410b) olmaya / ummaya F(2413b) götürüp  / götürdi H1 
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F 55A  2417 Ol ki olup  tâbi�-i nefs ü hevâ 
İstedügün eyleye �sub�h u mesâ 

2418 Olmuş iken ol �sıfat-ı pâk-i Rab 
Müşterek olma�k diler ol bî-edeb 

2419 Işte hemân bâ�i �s-i �gayret budur 
Ma�zhar-ı �kahr olma�ga �hikmet budur 

2420 Şehvet olur âdeme nefsinde şûm 
Nefse uyan oldı cehûl ü �zalûm 

2421 Fitne-i �kâbil ola mı âşikâr  
Oldı beşer-i şehvet ile �hâr u zâr 

2422 Olmama�gın bend-i kemend-i hevâ 
Buldı mülk-i devlet-i �kurb-ı �Hudâ 

H1 118A 2423 Lîk iden nefs ü hevâ-yı zebûn 
Rütbe ile �sınf-ı melekden füzûn 

E 97B  2424 Saña ki müfsid didi �hüsn-i melek 
Töhmeti def� itmege himmet gerek 

2425 Dâmen-i pâk ile çû serv-i revân 
Olıgör âzâd-ı �kubûr-ı cihân 

2426 Kâfir-i nefse şu ki tutsa�g olur 
�Hûk- �sıfat pâyeli alçâ�g olur 

2427 Cürm-i zinâ ile kimi bâ�-hu�su�s 
Ola ser-efgende-i mi �sâl-i lü�sû�s 

2428 �Züll-i Yehûdiler olup  mübte�zel 
Ki �zb- ü �hîlede ola �darbu`l-me�sel 

2429 �Hâyin olur çar �h-ı sitem-kâr-veş 
Yere ba�kar encüm-i �gaddâr-veş 

2430 Evde bulan çehresin evkâr ider 
Her ne �kadar let yise inkâr ider 

     
(2420a) şehvet / şöhret F: (2421a) ola mı / olalı F: (2425a) serv-i revân / serverân 
F: (2426a) tutsa�g olur / tâbi� olur H1 
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2431 Hiç o degül gibi olur irtesi  
Hey�et-i memsû�ha �kor ol nâkesi 

2432 Siñsi olur kürbe-veş ol derbeder 
�Sabr idemez yine u�gurlu�k ider 

2433 Fıs�k olıca�k va�ktine �hâzır olur 
�Ar �sada nefsiyle bahâdır olur 

2434 Zer virür o yüzlenür arar bulur 
Pulları ile �sâfî frengi olur 

2435 Çehre döner dökülüp  â�hir �sakal 
�Kula�k eşek �hâyesine fi`l-me�sel 

2436 İki gözi kör ola su�bân gibi 
Burnı vü gözi �kala şey�tân gibi 

E 98A  2437 �Hâye döne iki çürük �han�zala 
Cümle �kopa belki eline gele 

2438 Lüle düşüp  ola �amelden beri 
Çeşme gibi a�ka cerâhatleri 

2439 Râh-ı dimâ�gı delinüp  câ-be-câ 
Nây-i gülûdan gele hoş �sadâ 

F 56A  2440 Nice berây nikbetî-i bed-kân 
Hâven-i derîde içün pûhevân 

2441 Dirhem-i encümle �tolaldan semâ 
Gelmedi bir yire zinâ vü �gınâ 

2442 Bu me�sel-i bende-i âzâdedir 
Zânî olan yine zinâzâdedir 

2443 �A�klı olan itmez aña ictirâ 
Lâbüd ider �Hazret-i �Ha�kdan �hayâ 

2444 Kendi gibi �âcize �karşu kişi 
İdemez âdâba mu�hâlif işi 

     
(2431)`de dizelerin yerleri degişik F H1: (2432b) pulları ile / pul pul olup  H1: 
(2437a) döne / dönüp  F H1: (2443a) ictirâ / i�htirâ H1 
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2445 �Hâzır iken nâ�zır iken Zü`l-celâl 
Fikr ide in�sâf olur mı bu �hâl 

H1 118B 2446 Kâruñ  ola bir �amel-i nâ-sezâ 
Yüz degnek ola aña i �zn-i cezâ 

2447 Sebeb-i �zekan �ış�kına bulup  zevâl 
�Hal �k gömüp  �taşlayalar çün nemmâl 

2448 Hem-seri şey�tân imiş ol kötünüñ 
�Ka�be �sevâbı ola recmi anuñ  

2449 �Taşra �kalan şâ�h gibi bî-emân 
�Ka�t� idesin �u�zv-ı �habî �sin hemân 

E 98B  2450 İşleme gibi başını yarasın 
Tâk-i �sıfat-bürûduña �sarasın 

2451 Belki elin ba�glayasın çün nihâl 
A�sa �koyasın anı �hûşe-mi �sâl 

2452 İtme �Hudâyâ bizi mekkâre dost 
Ma�gza irişdür �koma meftûn-ı post 

2453 Âyine-i �kalbi idüp  nâb-nâk 
Cismümüzi �kıl melekiyetle pâk 

2454 �Kor �kuludur fitne-i �hâk-i beden 
�Tâyir-i �Kudsi �kaça gül-mühreden 

2455 Na�hl-i vücûd olmaz imiş pây-dâr 
Umma sifâl içre şecerden firâr 

2456 �Tâlib-i dünyâ gibidir zen-perest 
�Hırsı ider �kadrini her yerde pest 

2457 Görinür evvel saña vech-i sabî �h 
Perde ki gözden gide olur �kabî �h 

2458 Diñle bu efsâneyi de �ârif ol 
Hezl dime nüktesine vâ�kıf ol 

                                        
(2446b) i�zn-i/i�zni F öni H1: (2447b) gömüp /gelüp  H1, bu beytin yerine F`de şu 
vardır: Yolda yeten ru�ha elma-�sıfat/�hâke gömüp  taşlayalar �â�kıbet: (2450b) �sıfat-
bürûdına/�sıfat bürûda ki H1: (2451b) �hûne-mi�sâl/�hûşe-mi�sâl H1: (2457b) olur/ulu 
F: (2458a) efsâneyi de/efsânede H1 
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DÂSİTÂN-I ZEN-PÂRE-İ �HARÎ �S Kİ BİR  
ZEN-İ FERHÂD-GÜŞE MÜBTELÂ OLUP  
CÂRİYESİYLE SAFÂDA İKEN  
ESÎR-İ DÂM-I BELÂ OLMUŞDUR. 

2459 Var idi bir câm-ı hevâ ile mest 
Nefsine ma�glûb �har-ı zen-perest 

2460 �Hâdisesi nefsine �ta�kmış zimâm 
İstedigi yere çekerdi müdâm 

E 99A  2461 �Hânede bir na�hli idüp  ser-nigûn 
F 56B    Sa�kfa ururdı iki yerden sütûn 

2462 Derdi hemân �ho�k�ka-i la�li ferâ�h 
Va�sfına virdi anuñ  ber �k ü şâ�h 

2463 �Hâ�tıra-i kâse-i la�li ile 
Na�ş-ı �Ha�tâyîler iderdi dile 

2464 Eyler idi bulsa ca�hîme sefer 
Urma�ga gül-gûnına la�lin eger 

2465 �Kande ki zen işide ol bî- �hicâb 
Olur idi �katre zen-i pür-şitâb 

H1 119A 2466 Baş götürüp  deste-i hâven gibi 
A�gzı �sulanurdı kes-i zen gibi 

2467 Giydigi cümle alaca perniyân 
Çenber-i destârı mi �sâl-i zenân 

2468 İrse eli bulsa eger bir mesâs 
Eyler idi �kavs-i �kuza�hdan libâs 

2469 �Sanıca�k �âşûre dönüp  gûyiyâ 
�Sar �kar idi ma�kremeler her yaña 

2470 Bir yerini bulsa �kırardı eger 
Tek aña bir hoşça �kırı �k diseler 

2471 Ça�kşırı yanında gümüşlü bıça�k 
�Koca zıbı �kçı gibi heb pür-ber �k 

     
(2463b) na�ş-ı �hatâyîler / na�kş-ı �ha��t�tâbîler F H1: H1`de (2464) ile (2465)`in 
yerleri degişik. 2469 ve 2471 F`de yoktur. 
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2472 Sîm �kuşa�kla kûteh kösdi yelek 
Parma�gı yüzükli �sı �ganmış bilek 

2473 Mu�glime ardı �gal �tan-dâz idi 
Zenler içün o ki fiten-sâz idi 

E 99B  2474 Yol eri olınca bu yolda dürüst 
Bir nice �soy�gın virüp  olmuşdı cüst 

2475 Çabu�k idi �hayli mi �sâl-i �gazâl 
Ba�s�kın idi heb aña fikr ü �hayâl 

2476 �Sıçrar idi gülse aña da�glar 
Yürütmüş idi niçe niçe a�glar 

2477 Şehr-i Sitanbul idi aña va�tan 
Yolda zenân seyri için rah-zen 

2478 Gözi ile itdügi ef�âl-i şûm 
�Sayılamazdı çû vebâl-ı nücûm 

2479 Bir büt-i sîmîn-ten içün her zamân 
Bekler idi çar-sû-yı zergerân 

2480 Sebt güni �Ha�zret-i Eyyûbda 
Kûçe-güzâr idi bu üslûbda 

2481 Öñin alurdı geliyorken zenân 
�Iyd salınca�kcısı gibi hemân 

2482 �Ar �za girüp  olmasa ger fet �h-i bâb 
Bir alaya da�hi ider idi şitâb 

2483 Var idi bir analı �gı pîre-zen 
Bî �h-ken-i �ömri dû- �sad-ı Kûh-ken 

2484 Zâl-i felek gibi cihân fitnesi  
Nice cihân fitnesi cân fitnesi 

2485 Âb-feşân-ı dil her gülle-i �huşk 
Bâd-ı �sabâ-yı �haber-i �ış�k u meşk 
 

    
2472 F`de yok.(2473a) ardı / ayırdı (irdi) F H1: (2474a) yol eri olınca / bul eri 
önce H1 (b) olmadı / olındı F: (2475b) ba�s �kın / ba�s �gun F: (2476a) da�glar / �ta�glar 
F: (2478a) itdügi / itdigi H1: (2485b) �ış�k u meşk / �ış�k meşk F 
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2486 Gûş-be-gûş gül-i ra�nâ-yı nâz 
Ma�hrem-i esrâr-ı dil-i pür-niyâz 

E 100A  2487 İstese mâhı getürür bî-gümân 
F 57A    �Kapuya gerdûnesi ile hemân 

2488 Itse füsûn-sâzi-i mihr ü vefâ 
Zühreyi keyvâna ider mübtelâ 

H1 119B 2489 �Garbı güne ma�zhar ider istese 
�Sub�hı şebe hem-ser ider istese 

2490 Olsa eger �âzim-i ifsâd-ı beyn 
Nefret ile ayrılalar far �kedeyn 

2491 Mihre eger mâh içün itse nifâ�k 
Ba�kmaz idi yüz yüze bi`l-ittifâ�k 

2492 �Tolı yüki çömlegi her buca�gı  
Kör �sobaya dönmiş idi oca�gı 

2493 Fitneyi �kaynatmada her �sub�h u şâm 
Söyler idi çömlege çömlek müdâm 

2494 Elde �a�sâ eylemiş ol nâtüvân 
Mâr-ı müna�k�kaş gibi bir �hîz-rân 

2495 Yine kûpe nite ki zâl-i kühen 
Du�hter-i râyi getürür Hindden 

2496 Ditremede �za�f ile gerçi beşi 
Oynamada mekr ile gözi �kaşı 

2497 Dest-i mü�hennâsı idüp  �katl-i �âm 
Iki eli �kanda idi �sub�h u şâm 

2498 Du�hter idüp  �kahbe-i �sad-sâleyi 
�Kız çıkarur delle-i mu�htâleyi 

2499 �Ha�t �ta-i ir �hâma açup  şâh-ı râh 
Mekri ile �hâl-i bekâret tebâh 

 
 
     
(2488a) mihr ü vefâ`da vav yok F H1: (2492a) yüki / bu ki H1 
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E 100B  2500 Bendine düşmüş idi  anuñ  niçe merd 
Aldamadı �k �komadı �âlemde ferd 

2501 Vâ�sıl olup  �hıffetine mı �srâ�-bâb 
Ço�k �kapu yapıldı o �hâne �harâb 

2502 Didi o�gullı �gına pend eyleyüp  
Pend ile ol eblehi bend eyleyüp  

2503 Cânum o�gul niceye dek bu hevâ 
Olmaz imiş cem�-i zinâ vü �gınâ 

2504 Göre mi râ�hat yüzün erken yigit 
Etmegin it yir ya�kasın da�hi bit 

2505 Gel saña alıverelim bir gelin 
Cennete gir göz göre alup  elin 

2506 Şunda berây merdüm-i mehpâre-vâr 
�İşve vü nâzı yaraşı �k şîve-kâr 

2507 Anca�k olur �hâ�sılı �hüsn ü cemâl 
�Iffet-i a�sl u �haseb u mülk mâl 

2508 Gerçi �tutulmuş çalaça �kız degül 
�Kızlar aña öykünemez bez degül 

2509 Alup  anı bâri gel eyle �hu�zûr 
Dîdeye �sal nûr-ı derûne sürûr 

F 57B  2510 Göñlin iderseñ iresin bollu�ga 
Vâ�sıl olursuñ tevbe yo�hsullu�ga 

2511 �Hîle ile aldar o zen-pâreyi 
Alıverir bir zen-i mekkâreyi 

H1 120A 2512 �Saf �ha-i pejmürdesini mühreler 
Yüzini yazar atı düzer �koşar 

E 101A  2513 A�klı �gıla �safha-i pür-�âc ider 
                                      Her segini �tolı sefidâc ider 
     
(2500b) aldatara�k / aldamadı�k F: (2502a) o�gullı�gına / o�gullu �guna F: (2507a) �iffet 
ü a�sl / �iffet-i a�sl / H1: (2509b) nûr-ı derûne / nûr u derûne H1: (2512b) yüzini/ bu 
zeni H1: 2513 H1`de yoktur.  
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2514 Köhne bahârî-veş olup  reng-i zer 
Ru�hlar olur iki �kızıl berk-i zer 

2515 Çenber ile çehre-i bî-nûr u fer 
Bir çeñesi ba�glu ölüye döner 

2516 Al tuvak �aybını eyler nihân 
Anı başı örtülü �satar hemân 

2517 Perdesini �kalduraca�k dir ne�û�z 
Vehm ile o�kur bir iki �kul�e�û�z 

2518 �Soñra ki �kıldı iki rek�at namâz 
�Ha�kdan anuñ  fir �katin eyler niyâz 

2519 Berd-i �acûzî gibi heryeri serd 
Mergine merg idi vü derdine derd 

2520 �Ka�s�sası çün kûze-i �gassâl idi 
�Karnı ise �kubbe-i nehcâl idi 

2521 �Kara �kurı arı �k uru�k zişt idi 
Sözleri âteş dişi engüşt idi 

2522 Çok zen-i Ferhâd-keşüñ beñdeşi 
Zâl-i sipihrin ulu �kız �kardeşi 

2523 �Sâfî siñirle kemik idi hemân 
�Kâmet-i �ham-geşte sanırsuñ  gümân 

2524 Sürmesi �taş�kın gözi �sâfî çapa�k 
Nûra �karışmış iki mühmel çana�k 

2525 Vesmeli ebrûları mâh-ı ma�hâ�k 
Ya �sıvası �kopmuş iki köhne �tâ�k 

E 101B  2526 Beñzi �sararmış hem a�garmış �tuda�k 
Safrası çı �kmış göne beñzer �kula�k 

2527 Itse �kınalı topu�gın âşikâr 
�San derisin yüzmüş idi rûzgâr 
 

     
(2518a) soñra ki �kıldı iki rek�at namâz / �hâcet içün soñra ki �kıldı namâz H1: 
(2525b) ya /�san F: (2526a) �sararmış hem/�sararmış F: (2527a) �kınalı/�hınalı F 
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2528 Kef-i mühennâ ile gûyâ benân 
Şol �kızaran yengece beñzer hemân 

2529 Eski semer gibi �haşîn bânları 
Yor �gun eşek hâyesi pestânları 

2530 İki yanında ayak iki sütûn 
�Ka�s�sası gûyâ ki çeh-i bâz-gûn 

F 58A  2531 �Ka�sna�gına bir teber urmuş �kazâ 
Düşmege �turur yüregi dâ�imâ 

2532 Bir keçi ba�sdurmasıdır bî-nemek 
Kim cigerin bile �kurutmuş felek 

2533 �Kapusına varsa �kaçan kim �zeker 
Barma�gına �sanki �ta�kardı ciger 

H1 120B 2534 Fikri elif gibi heb i �hlîlde 
Mîm- �sıfat iki gözi mesîlde 

2535 �Kâlib-i fersûde idi ser-be-ser 
Rû�h-ı �hulûli idi aña �zeker 

2536 Barma�gına od geçürüp  yâ hemân 
Şem� idi işkembe fenerde hemân 

2537 Zû�habuñ  ol zevce-i fertût-ı şûm 
Oldı yı �kı �k göñlüne mânend-i bûm 

2538 Nâgeh u�gurlu�k ide deyu eri 
Uy�hu mı görür idi �aceb gözleri 

E 102A  2539 Zîr-i li �hâfından olup  dîde-bân 
Bey�zayı gözler idi keşf-veş hemân 

2540 Korur idi âleti ol nâbekâr 
�Sanki yetim almış eline �hıyâr 

2541 Var idi bir câriye-i bî-bedel 
�Avretinin bedligi deñlû güzel 
 

     
(2530b) çeh-i bâz-ı gûn / çeh-i ser-nigûn H1: (2531a) �ka�sna�gına / �kaşı�gına F: 
(2535a) �kâlib-i fersûde / �kâlib-i fersûd H1: (2536b) hemân / �ayân F 
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2542 İnce beli �kad güzel a�lâ topu�k 
Yu�karısı az aşa�gısı ço�k 

2543 Iki meme dest-i �hûş-ı sîm-i nâb 
Âb-ı �hayât üzre ya iki �habâb 

2544 İki gümüş �ho�k�ka idi gûyiyâ 
La�l idi enbûbe-i �humret-nümâ 

2545 Yarma bilekli evcesi bir yı �gın  
�Sımsı �kı et heb ya�kışı �k bel ba�kın 

2546 Yumrı idi gerd idi hem …… 
Yaşma�gı biñ �kadına verirdi ……… 

2547 �Ka�s�sa �koç alnı gibi yumrı �taşa�k 
�To�kuşup  olmuşdı meger iki şa�k 

2548 �Hal �ka �sıfat nîzeye �hâ�zır gibi 
Öñde idi za�hm-ı bahâdır gibi 

2549 �Ha�smına göz dikmede bî-kemm ü kâst 
Dîv ü perî çeşmi gibi şa�k�kı râst 

2550 Şehveti ol ce�zbe-i zerra�ka şân 
Elli �kulaç yirden iderdi revân 

2551 Olup  o merdek aña germ-iştihâ 
�Hüt �hüt ider idi çeñesi dâ�imâ 

E 102B  2552 Âh-ı ciger-sûzını germ eyledi 
Şem� sıfat göñlüni nerm eyledi 

2553 Lîk olup  sa�ht-ı �azîm ol �acûz 
Der-pey idi hem çû bahâr u temûz 

F 58A  2554 Virmez idi anlara hergiz emân 
Vu�slata bulmazlar idi bir zamân 

2555 �Â�kıbet ol deñlü bulur fır �satı 
Kim olur ol evde zenân �so�hbeti 

     
(2543) F`den alınmıştır.  (2552a) âh-ı ciger-sûzın / âh-ı ciger-sûzını F H1: 
(2553b) hem çû / hem çûn F 
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2556 Müctemi� olur nice mekkâreler 
Erlerinüñ  düşmeni se�h�hâreler 

H1 121A 2557 Bir �koca bay�kuş idi mür-pere zâl 
�Kondı �gı ma�mûrede şenlik mu�hâl 

2558 Cümlesinüñ  da�gda�gası derd-i kîr 
Sözleri ço�k gerçi ki ma�zmûnı bir 

2559 Şâh-ı cihân olsa eri fa�hri yo�k 
�Koş var ise aña yeter bir yolu�k 

2560 Girmeyecek araya bir ter-zebân 
Eyleyemez tesliye cümle cihân 

  2561 Kimisi dir var er ile birligüm 
�Gâyet ile �tatlu hele dirligüm 

2562 Yuf �ka eli gerçi ki yo�k evde nân 
Tatlı diliyle �toyurur her zamân 

2563 Kimisi dir gerçi kesüp  biçmede  
Nicesi yanımca yiyüp  içmede 

2564 Hiç ri�âyetde de itmez �ku�sûr 
Neyleyeyin itmedi cânum �hu�zûr 

E 103A  2565 Kimisi dir gerçi beni de sever 
Câriye meyli virir amma gider 

2566 İki gözüm gibi tutardum anı  
Ba�kmasa yabâna gözetse beni 

2567 Kimisi dir âh ki o�glancıdır 
Kendi de burnı gibi yalancıdır 

2568 �Turmaz u�gurlu�k idüp  eyler cefâ 
Dirligüm it dirligi dir dâ�imâ 

2569 Nevbet irince iki evlilere 
Başladılar nâle vü veylîlere 

     
(2558b) gerçi ki / gerçi H1  ma�zmûnı / ma�zmun F: (2562b) �tatlı / �tatlu H1: 
(2567a) ki / kim F H1: (2568a) �turmaz u�gurluk idüp  eyler cefâ / geçdi �hırıldı ile 
�sub�h u mesâ F eyler cefâ / �sub�h u safâ H1 
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2570 �Hâyin imiş diyu idüp  bed-du�â 
Eylediler la�net ile iktifâ 

2571 Bîve-zenân işidüp  ol sözleri 
A�gzı �sulanur süzilüp  gözleri 

2572 Cümlesi o cânibini �tutdılar 
Baş götürüp  didi Sidikli �Kamer 

2573 Bilmedüñiz �kıymetini erlerüñ  
�Kadrini �sarrâf bilür güherüñ  

2574 Bir gözümüz ursa çı �karsaydı er 
Itmez idük bir ara egri na�zar 

2575 Ölse de unutmaz idük �sub�h u şâm 
Heb yedisin �kır �kın iderdük tamâm 

2576 Biri �ha�k emriyle girince yere 
Gerçi ki �kır �kında varırdı �k ere 

F 59A  2577 �Tutmaz idük seb�h-ı mezâ�him yine 
Düğün aşı merd olanuñ  �kır �kına 

E 103B  2578 Gitdi bu vech üzere otuzı bile 
Hurmet ile �izzet ü ikrâm ile 

2579 �Soñra Çürük Râziye açdı dehân 
�Toldı neccâr-ı necr ile cihân 

H1 121B 2580 Didi ki evvelki eri âdemüñ  
Beñzemez imiş birine ma�hremüñ  

2581 Yüzine �toyunca na�zar �kılmadum 
Tâze idüm �kıymetini bilmedüm 

2582 Kirli Fatı didi ki hey dostlar 
Pâk olana �hayf ola nâ-pâk er 

2583 Evvel erüm �hasta vü dil-gîr idi 
Cânına güç gelmeye pek pîr idi 

     
(2572) H1`de yoktur. (2574b) bir ere / biz ere F, H1: (2578a) vech üzere / vech ile 
F: (2583b) pîs idi / pîr idi F H1 
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2584 Olmuş idi za�f ile �hâli tebâh 
Elli �to�kuzıncı erüm âh âh 

2585 Başladı Kör �Aynî de â�hir söze 
Câm-ı �tarab şev�k ile geldi göze 

2586 Didi ki heb erlerüm a�lâ idi  
�Kuvveti yerinde tüvânâ idi 

2587 Her ne olur idi olaydı bu kez 
�To�grusı budur ki yo�gı yaramaz 

2588 Kâşki öñünde öleydük erüñ  
Gire idük altına �kara yerüñ  

2589 Küştelerin �add idüp  ol şûmlar 
�Hayr ile añıldı o mer �hûmlar 

2590 La�kla�kaya müşte�gıl olup  cem� 
Kimi zamân olmuş idi kimi sem� 

E 104A  2591 Bu arada ol iki hasret hemân 
Vu�slat içün ferce bulup  ol zamân 

2592 Nice nice �hîle ki fikr itdiler 
�Kavli bunuñ üstüne berkitdiler 

2593 Câriye didi �turayın saña ben 
�Kapu arasında ba�kup  perdeden 

2594 Arduma geç sen benüm eyle �safâ 
Lîk şu şar �t ile yolundan evvelâ 

2595 Vâ�sıl-ı kâm olup  iki pür-mihen 
�Kurdılar ol şev�k ile a�lâ düzen 

2596 �Karşu gelür ol bu olur za�hme-zen 
�Koç to�kışur gibi iki yañadan 

2597 �Tâli�i gör kim felek-i bî-emân 
Ço�k görür anlara bu zev�kı hemân 
 
 

     
(2590a) olup  cem� / olup  o cem� H1 (b) zamân / zebân F: 2596 F`de yoktur. 

 



 - 250 -

2598 Var idi bir kebş-i �kaviyü`l-beden 
�Koç degül kûh- �sıfat-ı gergedan 

2599 Çar �ha ki bir �sadme çala ol �koyun 
Eyledi �hâk- �sıfat-ı çal �koyun 

2600 �Sadmeye ögretmiş idi anı er 
Bo�gça vü bâlin �tutup  aña siper 

F 59B  2601 İdicek âmed-şüd-i râh-ı �safâ 
Bo�gçasını gördi ta�harrük-nümâ  

2602 Da�vet ider �sadmeye �sandı yine 
Bir iki �ha�tve çekilüp  ardına 

H1 122A 2603 Eyledi bir �hamlede anı zebûn 
İtdi evüñ  ortasına ser-nigûn 

2604 Zenlere ol merdek olup  mas�hara 
Göti açıldı yüzi düşdi yere 
 
NEF �HA-İ SÂDİSÜ �AŞERE ÂTEŞ-İ �IŞ �K-I 
PÂK-I MİCMERE-İ �KALBDE PEYDÂ OLUP  
SÜVEYDÂ-YI �ANBER-İ �HOŞ-BÛ İTDÜGİ VE 
BED NEFSLER TELVÎ �S-İ İ �GLÂMINA �HINZÎR 
GİBİ BED-BÛY OLDI �GI BEYÂNINDADIR. 

2605 �Iş�kdır ârâyiş-i kevn ü mekân 
�Iş�kla var oldı yo�g iken cihân 

2606 �Iş�kdır âsûdegî cân u dil 
�Iş�kladır âmîziş-i âb u gül 

2607 �Iş�kdır ol meyl-i �tab�ı müdâm 
Kim sereyân itdi cinâna tamâm 

2608 Sırrı �zuhûr eyledi ekvânda  
Seng ü bütânânda �hayvânda 

2609 Sengde oldıgına �ış�k u hevâ 
Şâhid-i âhen-keş ile güher-bâ 

    
Başlıktan itibaren 2639`a kadar olan bölümdeki beyitler E`de yoktur. 2598, 2599 
ve 2600 F`de yoktur. 
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2610 Na�hle-i mevsimi gibi �kadd-nigâr 
Câna olur ma�z�har-ı ânen-i nâz 

2611 La�li gelüp  �âlem-i ervâhdan 
Fitne kopar milket-i eşbâhdan 

2612 Mihr-i ru�hıyla �salar âfâ�ka nûr 
�Âlemi zerrât gibi ra�k�sa �kor 

2613 �Zâhir iken ru�hda mahall-i terâş 
Mâh-ı kelef-dâr gibi nûr-ı pâş 

2614 Lem�a-i rûyı anı eyler nihân  
�Ha�t �tı ba�sar-ı �hılle gûyâ hemân 

2615 Pertev-i mâh añdurur ol ru�hları 
Şu�le-i mihr o�hşar o mehe peykeri 

2616 Târ-ı �ha�t �t-ı zülfi olup  râbı �ta 
�1ş�k-ı �ha�kî �kîye olur vası �ta 

2617 �Kaşları fülk-i mu�habbet olur 
�Kantara-i râh-ı �ha�kî �kat olur 

2618 �1ş�kı olur �âşı �ka nûr-ı ba�sar  
Göñli gözi açılup  eyler gü�zer  

F 60A  2619 Olmaya ta sâlik-i râh-ı mecâz 
�Hani �ka-i �aş�kda olamaz mecâz 

H1 122B 2620 �Aşı �k olur gar �k-ı yem-i vecd-i �hâl 
A�gzın açup  istese bir itti �sal 

2621 Anı ya�kar bâri �ka-i sûz u tâb 
�Zıll-ı siyâhî nitekim âfitâb 

2622 Zülf ü �ha�t �tı gerçi olur dil-pesend 
Câzibe-i ânı ver ammâ kemend 

2623 �Hüsn ile ân olmag içün tüvânân 
Yâr olamaz fitne-ger �a�kl u cân 
 

     
(2611a) la�li / leyli F: (2612a) nûr / şûr F: (2617a) fülk-i / �kullâb-ı F 
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2624 Dâire-i dil �taşra güzâr eyleme 
Arzû-yı bûs u kenâr eyleme 

2625 Söyleşerek va�slın idersin ricâ 
Söz söz açar söz göt açar dâ�imâ 

2626 Nefse uyan fâcire-i bî-neng ü nâm 
Kendiye �ış�k adını itdi �hırâm 

2627 �Hayf ki bir niçe yüzi �karalar 
�1ş�k binâsın iden zîr ü zeber 

2628 Bekleyüp  ol �kubbeyi leyl ü nehâr 
�Turma gömer ölüsün ol türbe-dâr 

2629 �Hûn-ı cigerde peder ü mâderi 
Besleye bir dilîr-i sîmîn-beri 

2630 Gevher eşki gibi �sub�h u mesâ 
Anı gözünden �sa�kına dâ�imâ 

2631 İki büküp  �kâmet-i ebnasını 
�Hâke �salup  �ârız-ı ra�nâsını 

2632 Eyleye ta�hrîk-i �adüvvi recîm 
Devrile bir böyle binâ-yı �azîm 

F 60B  2633 Belki o ta�hrîk ile irüp  gezend 
Zelzele-nâk ola revâ�k-ı bülend 

H1 123A 2634 Ma�hşeri bâd ile �sa�kın ey nesîm 
Zelzeletü`ssâ�ati şey�in �azîm 

2635 �Âlem-i bâlâ pîrân-ı dûtâ 
�Âlem-i belâdan iner bir belâ 

2636 Ol �ameli  �za�îf iden der-be-der 
Fikr idene �kapuya �hidmet ider 

2637 Eyle �Hudâyâ dilümüz derd-nâk 
Derdümüz olsun mara�z-ı �ış�k-ı pâk 

2638 Pâk na�zar-ı �âşı �k idüp  �sub�h u şâm 
Câm-ı mu�habbet göze gelsün müdâm 

2639 Yine yeter itmege terk-i hevâ 
Âdeme bu  �kı �s�sa �ibret-nümâ 
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DÂSİTÂN-I MU�HÂVER-İ MU�GLİM-İ  
MA�GBÛN-I BÎ-FÂCİR-İ MEL�ÛN BİRİ 
İLZÂM Ü BERİ RÜSVÂ-YI �ÂM OLMUŞDUR 

E 104B  2640 Vâr idi bir müdbir-i a�glam-ı dost 
Rîşini ma�k�adlara itmişdi post 

2641 Diş bileyüp  her büte şer-gîr idi 
Bir göt eti salıcı �hınzîr idi 

2642 Perde-der-i �iffet u kûn-bâz idi 
�Hâyin idi �hâne ber-endâz idi 

2643 Her bûy-ı şimşâda iderdi füsûn 
İtmege �tûbâ-yı �kaddin ser-nigûn 

2644 Ya bineginden kârı tîz idi heb 
Her sözi kec-vâr ü dür-rîz idi heb 

2645 Na�hl-i �kad-i yârı idüp  �kan�tara 
Urur idi �kuyru�gunı �kan�tara 

2646 Aleti der-kâr-ı ana�htar gibi 
Elleri murdâr-ı mela�htar gibi 

H2 76A  2647 Levs-i derûnîsi olup  âşikâr 
Yüzine urmuşdı �suçın rûzgâr 

2648 Kûh-ken-i fıs�k olup  ol bî- �hicâb 
Nice gümüş �kubbeyi itdi �harâb 

2649 Gözlük ile irmese �ıyş u deme 
�Kâyil idi itmege gözlükleme  

2650 Eyler idi ya�ni o rüsvâ-yı �âm 
Gördügi o�glanı gözüyle tamâm 

 
 
 
 
 
    
E`de başlıgın sadece (ilzâm ü beri sevâ-yı �âm olmuşdur) bölümü vardır. (2640a) 
müdbir-i / mu�glim-i F H1: (1644a) tîz / sitîz F H1  
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2651 Şehveti yüzünden olurdı revân 
Göz �tuşa�gın urur idi her zaman 

E 105A  2652 Çâh-ı gün ü �kalb-i zen ü türbe-dâr 
Pür-fiten ü na�kb-i zen ü ..... 

2653 �Tolanur a�glardı verirdi bengi 
Deg degi vü seg segi vü çeg çegi* 

2654 �Hîle-ger ü perde-der ü fitne-cû 
Kîne-der ü �zelle-ber ü su�hte-rû 

F 61A  2655 Mültezim-i mâ�ha�sal-ı �kavm-i Lû�t 
H1 123B  �Âmil-kâr u �amel-i �kavm-i Lû�t 

2656 Geh çeke geh bâde-i �hamrâ ile 
Geh zerd ü sîm ü gehî esmâ ile 

2657 Gâh idüp  dirligi rû-pûş-kâr 
Gâh inüp  binmede şîr ü şikâr 

2658 Râm �kılup  niçe peri peykeri 
�Sayd ider idi niçe kebg-veri 

2659 Bâri hiç olmazsa çeküp  za�hmeti 
Eyler idi dilbere zen �so�hbeti 

2660 Cüft �kılup  bir �koca bay�kuş ile 
�Â�kıbet olardı �kuşı �kuş ile 

2661 Gâhi degiş �to�kuş iden dilbere 
�To�kışur idi getürüp  bir yere 

2662 Bir biri üstüne kesüp  bir bahâ 
Eyler idi gül gibi �katmer-i �safâ 

2663 Eyler idi itmese bir kebgi râm 
�Kuyru�gın alup  ele rüsvây-ı �âm 

2664 Bâde �hır �sıyla olup  bî- �haber 
Kendüyi düzerdi bulaydı eger 
 

     
(2653a) biñi / nikbeti H1: (2660a) cüft / çüft H1 (b) ola reddi / olur idi H1: 
(2661a) gâh / gâhî H1 
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E 105B  2665 Pîri iken girse eger fır �satı  
Yo�g idi şey�tâna da�hi �hurmeti 

H2 76b  2666 Zen deyu almazdı dile anasın 
Kendüsi kevn-zâde idi �sanasın 

2667 Bir soñra derbeder anı bulur 
Pîş-i �kademlikde mu�ârı �z olur 

2668 İkisi de fennini ta�h�kî �k ider 
Defter-i a�mâlini ta�tbî �k ider 

2669 Dir aña kim sen ne yüzi �karasın 
Merd degül .. biti zen-pâresin 

2670 Gerçi ki i �glâm ile ey �kaltabân 
Fır �kı anuñ  po�hlı sidikli hemân 

2671 Bilmemesin �kabir �a�zâbı saña 
Bevl �to�kunma�kdan olur evvelâ 

2672 Kendüñi lâyı �k mı oda atasın 
Vara sidik �sa�k�sısına batasın 

2673 Düşme kes-i mâdeye ey bî-cür(e)d 
�Kan �koyusıdır �sa�kın andan meded 

2674 Bu mi �silli hûb dimiş bir feke 
�Âlem içinde er odur er s..e 

2675 Fi�lüñe şeytâñı refî �k eyledüñ  
Kendüñi mürtedd-i �tarî �k eyledüñ  

2676 Nefse uyup  ikiniz ey nâ-bekâr 
Oldı zinâ eyledügüñ  âşikâr 

2677 �Tutalum ol çufta degülmüş zenk 
Ez- �kabâ �hatemi aña beñzemek 

F 61B  2678 Bir zene ardından idüp  ya�ni kâr 
H1 124A  Bir pisere çifteden* olduñ  süvâr 
 
 
     
(2665a) eger / ele H2 (b) �hurmeti / minneti H2: (2672b) vara / var H2:  (2676b) 
ile (2677) nin yerleri degişik F H1 
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E 106A  2679 Nice mu�ârı �z olasın sen baña 
Bildüririn �haddüñi bir gün saña 

2680 Aldı ele çün kim anı ol belîd 
Alup  elin ol da�hi oldı mürîd 

2681 Cânına od �saldı velî bu cefâ 
Gözler idi fır �satını dâ�imâ 

2682 Mu�glim-i ma�hûd bulup  bir �gulâm 
Eyledi bir gün aña ibrâm-ı tâm 

2683 Eyledi ma�zmûn-ı �zamîrin �ayân 
�Sundı dil âyinesin añla hemân 

2684 Sîne mücellâ ru�hı zibâ idi  
Ötesini bilmezin a�lâ idi 

2685 �Âkıbetü’l-emr idüp  anı râm 
Eyledi kâm alma�g içün ihtimâm 

2686 Bulmayup  amma ki vi �sâle mahall 
Va�de alup  giceye �kalur �amel 

H2 77Aa 2687 �Hikmeti gör nice misâfir gelür 
İkisin ol gice araya alur 

2688 Dâ�ire olur o mehe hâle-vâr 
Renc-i �husûfı o siyeh rûz-gâr 

2689 �Hâbe olup  munta�zır ol nâ-tıraş 
Olur o derd ile esîr-i firâş 

2690 Derdi  anuñ  vu�slat-ı dürûd-ı râz 
Bunlaruñ  ise na�zar-ı pâk-bâz 

2691 �Kavli anuñ  fazl-ı sükût u menâm 
Bunlar  ise uy�huyı eyler merâm 

E 106B  2692 Vâ�kıf olup  mes�eleye ehl-i bezm 
Ol dem iderler anı teşhîre �azm 

    
(1679b) bildüririn / bildüreyin H1: (1680a) kim / ki H2 belîd / pelîd F H1: 
(2681a) bu / bir H1: (2682b) eyledi bir gün aña ibrâm-ı tâm / eyledi kâm alma�g 
içün ihtimâm H2: (2683) ve (2685) H2`de yoktur.  (2686b) �kalur / �kaldı H2: 
(2688a) olur / olup  H2: (2690b) na�zar-ı / na�zarı F 
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2693 Â�hir uyur gibi olup  her �zarîf 
Şem�a hemân püf-zen olur ol �harîf 

2694 Her demi çün küre-i âhengirân 
Sönmüş iken şem�a virir tâze cân 

2695 Gördi ki her birisi mışmış uyur 
�Hâzır o meh-pâre ise �turıyor 

2696 Dilîr-i tevsen redif-i kûh-ı deng 
Pençe urup  �hâke mi �sâl-i peleng 

2697 �Kurma�g içün çâdır-ı �ıyş u �safâ 
Felek-i sîmîni �turur ber-hevâ 

2698 Ya�ni ki ol va�de-i lu�tfı bilüp  
�Âşı �ka âmâde yatur serpilüp  

2699 �Tutmuş o ser-nîzeye karşu meger 
Bir gümüş âyineli çar �hî siper 

H1 124B 2700 Buldı yata�gında seg-i hüner-kâr 
Şîr-i miyân âhû-yı merdüm-şikâr 

2701 �Haşlayara�k oldı varup  perde-keş 
Yeri yarardı dem-i �hınzîr-veş 

2702 Şap şap öpüp  �kurar idi her yerin 
Cümle sevâd eyledi sîmîn-berin 

F 62A  2703 Eyleyüp  ol �ka�sr-ı billûrîni celb 
 �Hav�zını murdarladı sûr-ı kelb 
2704 �Hâke �salup  �kahr ile sünbülcügün 

�Hâr-sitân itdi �karanfilcigün 
H2 77B  2705 �Hâ�sılı bir �darb ile ol pür-sitîz 

Urdı ol âyineye peykân-ı tîz 
2706 �Gâfil olup  �hîleden ol bed-kemân 

�Turma virüp  almada idi hemân 
 

     
(2695a) her biri / herkes H2 uyur / ider H1: (2697) F ve H1 ve H2`den alınmıştır. 
(2700) H2`de yoktur. (2705) ile (2706)`nın yerleri degişik H2 
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E 107A  2707 Oldı �haber heb orada �hâ�zıra 
Baş götürüp  olmuş idi dâ�ire 

2708 Dâ�irede her kişi itdi �karâr 
Şem� kenârındaki dendâne-vâr 

2709 Birisi bir şem� ya�kup  nâgehân 
Eyledi bir �zarfuñ  içinde nihân 

2710 �Gâfil iken gelmiş idi yanına 
Nâ�zır idi �so�hbetüñ  erkânına 

2711 Va�kt iricek �kıldı hemân âşikâr 
Geldi �zuhûra ol iki yâdigâr 

2712 Meclis olup  �ar �sa-i ma�hşer-mi �sâl 
�Kopdı çatışmış iki ehl-i �dalâl 

2713 Geldi o bâlâda mürûr eyleyen 
İki zinâ ile �ku�sûr eyleyen 

2714 Ya�ni galâtın başı eñ e�glami 
Mu�glim-i mezbûruñ olan mülzemi 

2715 �Iyd-ı sürûr eyleyüp  ol bî-nevâ 
Bu �har-ı nâdâna didi mer �haba  

2716 Serzeniş idüp  didi ey küştenî 
�Hal �kdan i �hfâ idi �sıfat anı 

2717 Ya�ni ki çün ebleh-i rûy-ı yâr 
�Karda yürü itme izüñ âşikâr 

2718 Yo�hsa mücerred �ameli kelb u �har 
Bizden iyü başarur ey der-be-der 

2719 Mülzem olup  ol dahî itdi sükût 
Bundan  anuñ  fa�zlası buldı �sübût 

E 107B  2720 �Katline �azm itdiler o gövdenüñ 
İrteye �kaldı iyüsi �kı �s�sanuñ  

     
(2707a) heb orada / orada heb F: (2712b) çatışmış / çalışmış H2: (2714a) �galâtuñ / 
�gulâmuñ F (b) mülzemi / hem-demi H2: (2715a) �ıyd-ı sürûr / �ıyd u sürûr F: 
(2717a) rûy-ı yâr / rûy-ı kâr H2: (2718a) �ameli / �amel-i H1 
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NEFHA-İ SÂBİ�U �AŞERE  NÂKİHÜ`L-YED-İ 
MEL�ÛN-I MÛCİBE İSTİMNÂ�-I BÂLÎD İDEN 
NÜFÛS-I HABÎSENİN RÜSVÂLI �KLARI 
BEYÂNINDADIR. 

H2 78A  2721 Ey ki uyup  nefs-i habî �se müdâm 
Iki eli �kanda olan �sub�h u şâm 

H1125A 2722 Sînesi efkâr ile �mâlî olan  
 �Saf �ha-i dîvân-ı �hayâlî olan 
2723 Bal �gam-ı fâsidle olan bed-müzâc 

Merhem-i şey�tân ile iden �ilâc 
F 62B  2724 Dest- �hûşı deste-i murdâr olan 

Deste-zen-i hâven-i efkâr olan 
2725 Nefse uyup  dâ�im olan �hûr u zâr 

Mühmel ü bednâm u siyeh rûzgâr 
2726 Ya�ni tavınca so�guyup  va�kt-i kâr 

Fitne-i nefsine olan dest-yâr 
2727 Fikr-i fücûr ile da�gal-bâz olan 

Fâcir ü cellâ�k ü çeb-endâz olan 
2728 Niceye dek idesin ey nikbeti 

�Gaybiyeti vü şiddet ü �hiddeti 
2729 Mur �g-ı kef-âmûzı �tutup  �sub�h u şâm 

�Hal �ka-i dâm itme benânuñ  müdâm 
2730 Kendü hevâsına gezüp  bir tezerv 

Olmuş iken �hüsn ile âzâde serv 
E 108A  2731 Genc-i �hayâle getürüp  dâ�imâ 

İtmedesin aña hezârân-cefâ 
2732 �Kâmetini iki bükersen  anuñ  

Yüzi �suyın hâke dökersen  anuñ  
2733 Bilsen anuñ  cürm ü günâhı nedir 

___________________ �Suçu yo�g ise bu tebâhı nedir 
 (2722b) dîvân-ı/dîvânı H1: (2723a) fâsid ile/fâsidüñe F: (2725) ve (2728) F ve 
H2`de yoktur. (2730a) kendü/kendi F H2 hevâsına/ hevâsında F H1: (2773) 
H2`de yok, F ve H1`de (2775)`ten sonradır. 



 - 260 -

2734 �Hâne-i cismine virüp  zelzele 
Yumru�guña tükürüp  alup  ele 

2735 Dâ�im idersin anı işkeste- �hâl 
Kâruñ olur zehre-şikâf-ı �hayâl 

2736 Gâh �helâlarda olup  münzevî 
Âb u hevâsıyla olursuñ �kavî 

2737 Eyleme �hammâma girüp  �sub�h-gâh 
Ustura �halvetlerini tekye-gâh 

2738 Her büt-i sîmînini fikr eyleyüp  
�Kubbe görüp  dünbeyi �zikr eyleyüp  

2739 Alma hemân destüñe mel�ûnuñı 
Ya�ni başı elde o gül-gûnuñı 

2740 Yo�k yere telvîs-i benân eyleme 
Nefsüñe ir �hâ-yı �inân eyleme 

H2 78B  2741 �Zelle-i dilânı görüp  dâ�imâ 
Eyleme ol genc-i nihânı recâ 

2742 Nice �sunulsun o �ham-ı pür-zerre 
Tî �g-i �tılısm olmuş aña usture 

2743 Nice da�gal �ar �za �kılup  sîm ü zer 
Öyle metâ�ı aşa�gıdan döker 

E 108B  2744 İrmese va�slına o sîmîn-tenüñ  
Güci hemân �kendüye yeter  anuñ  

H1 125B 2745 Engerek öldürmek içün müşt ile 
�Turma urur �darbı beş engüşt ile 

2746 Gerçi ki �a�klınca �safâsın bulur 
Lîk o mel�ûnı cezâsın bulur 

2747 Su�hteler aña döşenür beng ile 
Ya�ni �tutar mâhî-i �har çeng ile 
 

     
(2735b) �şikâf-ı / nikâf-ı F �hayâl / �helâl H2: (2736b) âb u hevâsıyla / av hevâsı ile 
H1: (2746a) �a�klınca / �a�kılca H1 
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2748 �Kalıp �sâbûnı olur gûyiyâ 
Gerden-i �avc üzre delikli �kaya 

F 63A  2749 �Hal �ka-i çînînüñ olup  �tâlibi 
�Zev�kin ider �sâbûnı �helvâ gibi 

2750 Dâ�im olur lücce-i efkâra �gar �k 
Gâhî miyân pâça ider gâhî lar �k 

2751 Câzibe-i fikri ki der-kâr ider 
İstedügin önüne i �h�zâr ider 

2752 �Saf �saf olup  nice �ham olmuş nihâl 
Döne �azâb evine �sa�hn-ı �hayâl 

2753 Gâh dü-gâh eyleye geh çâr-gâh 
Seyr-i ma�kâmât ide ol rû-siyâh 

2754 Â�hir ola cümlesi �hâb u �hayâl 
Zâ�il olup  �gafleti �kâla vü bâl 

2755 İtme �Hudâyâ dil-i zâra �a�zâb 
�Hır �s ile şehvet ile �salup  ı �z�tırâb 

2756 Eyleme �Da�h�hâk gibi dâ�imâ 
Kendi vücûdumdaki mârı belâ 

E 109A  2757 Eyle �A�tâ�îye �kanâ�at na�sîb 
Tâ ki şi�ârı ola �sabr u şekîb 

2758 �Hır �sı �kaçan kim kişi bî-cây ider 
Kendüsini �âleme rüsvây ider 

2759 �Hır �s ile umma ni�am �hal �kdan 
Far �kı yo�k anuñ da dilâ cal �kdan 

H2 79A  2760 �Zab�t ide gör var dil ü dîvâneyi 
�Tut �kula�guñ  diñle bu efsâneyi 
 

    

(2753a) ki / gâh F (b)ma�kâmât / ma�kâlât H1: (2454b) �gafleti / le�z�zeti F: (2756a) 
dâ�imâ / bir belâ F  (b) vücûdumdaki / vücûdındaki H1 belâ / baña F: (2758a) cây 
/ zâr F (2759a) ni�am/�hamı H2: (2760a) dil ü dîvâneyi/dil-i divâneyi F H1 
dîvâneyi/�hayvâneyi H2 
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DÂSİTÂN-I CELLÂ�K-I HABÎSÜ`L-A�RÂ�K  
Kİ SU-İ �AMELİYLE ŞÖHRE-İ ÂFÂ�K OLMUŞDUR. 

2761 Var idi bir cal �k-zen-i bî-emân  
�U�zvı �hayâl ignesi idi hemân 

2762 Nâki �h ü bed- �san�atı bed bir la�în 
Ehl-i hevâ �hâ�sılı kedd-i yemîn 

2763 Fâsid idi fikri gibi meşrebi 
Kâsid idi �karı gibi me�zhebi 

2764 Zelle �hayâliyle virüp  almada 
�Sola�gına �turma davul çalmada 

2765 Fikr idüp  ol çeşm-i siyeh merdümi 
Na�kşını gözler gözedürdi demi 

2766 Tenüñe çeküp  fikretle kelleyi 
Peşş-i nihâd itmiş idi zelleyi 

2767 Çün ola elden a�gıza ihtiyâc 
Merhem-i şey�tâna virirdi revâc 

H1 126A 2768 Virmege menkû�hasına zîb u tâm 
Destini �hınâlar idi �sub�h u şâm 

E 109B  2769 Olsa n`ola nikbetî-i sermedi 
Ma�nide zîra iki evli idi 

2770 El kiri yo�k kim süre �harca revân 
Kiri idi elde avucda hemân 

F 63B  2771 Ba�glayup  anı yanına bî-direng 
Itdi delikli �sâbûnı pâleheng 

2772 Etci bir kâfir-i şer-gîr idi 
�Sâbûn aña bal �gamı zehgîr idi 

2773 Elde idi âlet-i nîreng u dîv 
�Sanki kesik �kolını �kapmışdı dîv 

2774 Her dem alup  deste ilikli kemik 
Silker idi sofra-i fıs�ka ilik 

     
(2761b) �hayâl / �hayâli F: (2763a) fâsid / �hâsid F: (2771a) ba�glayup  / ya�kalayup  
F: (2773a) âlet-i / âleti F: (2774) F`de yoktur.  
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2775 Cüft-i �hayâl ile �turamazdı tek 
�Turma sa�gardı memesin ol inek 

2776 Üstüne yüz ta�kla �kılup  �ka�s�sanuñ   
Düşse de üstüne düşerdi anuñ  

H2 79B  2777 Döner idi sa�ht idüp  âhen gibi 
Milinüñ  üstünde degirmen gibi 

2778 Arar idi mutta�sıl ol fitne-bâz 
�Hal �ka-i hengâme-i gerd �ho�k�kabâz 

2779 �Kande ki bir meclis idi �kı �s�sa- �hân 
�Kı �s�sadan ol �hi �s�se alurdı hemân 

2780 Ardına girerdi güzel bulıca�k 
Ya�ni �tayardı o nihâle �tıbı �k 

2781 �Kande ki bir �kırmızı ça�kşır göre 
Cebler açardı aña süre süre 

E 110A  2782 Olmuş idi ol �hara kesret-ümîd 
�Ar �sa-geh-i Câmi�-i �Hân Bayezîd 

2783 Vâ�kıf olup  bir kes  anuñ  �hâline 
Nâ�zır idi ser-be-ser a�mâline 

2784 İtmek içün �hâ�sılı rüsvây-ı �âm 
Ol �hara fır �sat gözedürdi müdâm 

2785 Bir gün idüp  �ıyş u �safâ niyetin 
Almış idi yine ele �san�atın 

2786 Gördi ki bir meclis idüp  �ho�k�ka-bâz 
İtmis anı dâm-ı tezervân-ı nâz 

2787 Seyrine her serv ü �sanavber- �hırâm 
�Salını �salını giderler müdâm 

2788 Bir yañadan gün gibi oldı �ayân 
Nâmı Kulo�glı bir efendi hemân 

     
(2778a) fitne-bâz / fitne-sâz H1: (2779a) meclis ile / meclis ide F H1: (2780b) 
�tayardı / dayardı H2: (2783b) a�mâline / a�hvâline H2: (2785a) �ayş u / �zev�k u H2 
(b) yine ele / ele yine H1: (2787b) giderler / giderdi H2 
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2789 İnce beli râh-zen-i hûş idi 
Orta �kuşa�gıyla siyeh-pûş idi 

2790 �Kırmızı ça�kşırla �kubâdî �sarı �k 
Mest ise çîni idi ökçe çarı �k 

H1 126B 2791 Kendi �kılıc-varsa�gı �topu�k döker 
Öñüne kim �turabilirdi meger 

2792 Yürümede ditrer idi her biri 
Ditreme �tutar idi görenleri 

2793 �Kaddi güzel �hüsn ise mu�glim-pend 
Ya�ni etine �tolı bâlâ-bülend 

2794 �Hal �ka-i cem�iyete oldı revân 
Bu da�hi ardın ba�sup  irdi hemân 

E 110B  2795 Şu�bedenüñ  seyrine meş�gûl iken 
F 64A    Geçdi  anuñ  ardına ol pür-fiten 
H2 80A  2796 Kûteh idi �hayli o bî-neng ü nâm 

Ol segîye irişmez idi tamâm 
2797 İremedi tâ�kına ol �kubbenüñ  

Tengine şiş �salamadı penbenüñ  
2798 �Â�kıbet uzandı mi �sâl-i yılân 

Parma�gınuñ üstüne geldi hemân 
2799 Aya�gı burnına ba�sup  va�kt-i kâr 

Terk-i �kâtır oldı hemân ol �hımâr 
2800 O�glana yo�g idi mecâl-i gürîz 

Teng idi �hal �ka yarusı tünd ü tîz 
2801 �Tuydı neye u�gradı �gın neylesün 

Cân gibi eflâke mi �azm eylesün 
2802 �Sabrdan özge yo�g idi çâresi 

Gitdi �harâb oldı budur arası 
     
(2790a) ça�kşırla / ça�kşurla H1 H2: (2797b) �salamadı / �salır idi H1: (2798b) bir / 
pür H2 
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2803 Ol seg ise şev�k ile ma�srû� olur 
Gözleri dönmüş dili çı �kmış �solur 

2804 Bu arada fırsat olup  nâgehân 
Aya�gı çıpla�k bulınur ol zamân 

2805 Ol kûzeden kimse alup  iki �kor 
Gâfil iken şem�ini içine �kor 

2806 Ol tabânı da�glanaca�k şa�h�s-ı şûm 
Ba�sıca�k o şiddeti eyler hücûm 

2807 �Kal �kup  açılır yirinden hemân 
Aya�gı �taşa �to�kınur nâgehân 

E 111A  2808 Ürküşür anda bulınan her �zarîf 
�Sırtınuñ  üstüne düşer ol �harîf 

2809 Dik dik atup  mühmeli �sü�bân gibi 
�Kaynar idi �turma şadırvân gibi 

2810 Anı görüp  ardına ba�kdı hemân 
Dâmen-i pâkin �sa�kınup  ol cüvân 

2811 Gördi ki gül-berg-i ter olmuş etek 
Gezmiş o gülşende sümükli böcek 

2812 Cûy- �sıfat düşdi yüzi yirlere 
Yir yarılaydı girer idi yire 

2813 Her yañadan zûretle �sa�klu revân 
Gitdi götine ba�kara�k ol cevân 

H1 127A 2814 Üşdiler ol nikbetînüñ  başına 
Müşt ü lükd ile gözine �kaşına 

H2 80B  2815 Yumru�g ile eylediler anı leş 
Oldı zebûn âlet-i cellâ�k-veş 

2816 Ya�ni �sırtı �sıyırup  her yerin 
İtdi revân �hûn ile ma�gz-ı serin 

___________________ 
(2803a) seg ise / seg F (b) gözleri dönmüş dili çı�kmış solur / gözleri dili çı�kmış 
solur H1: (2806a) ol �tâbânı / o �tâbânı H1: (2808a) ürküşür/ürküşüp  F, H2: 
(2813b) gitdi / kendi H1: ma�gz-ı serin / ma�gz u serin F ma�gz-ı / mûy-ı H1, H2. 
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2817 �Hançer ile eylediler za�hm-ı zâr 
�Sıçradı kan çeşmesi fevvâre-vâr 

F 64B  2818 Oldı semek gibi yem-i �hûna �gar �k 
Başı balı �klarsa olunurdı far �k  

2819 Añma ki za�hmını yiyen �goncalar 
Bir iki câme degişen verd-i ter 

2820 �Su�sada ol perdeleri çâk olan  
Dâmeni âlûde vü nemnâk olan 

E 111B  2821 Yâd kılup  kimi �hıyânetlerin  
Kimi �hayâline ihânetlerin 

2822 �Taşladı e�tfâl üşüp  ol nâkesi 
Döndi eşek türbesine çehresi 
 
NEFHA-İ �SÂMİNÜ �AŞERE MU�HANNE�S OLAN 
MÜLEVVE�S NÂMERDLERİN �HÂLET-İ �ACÎBESİ 
�ZİKRİNDE KİLK Ü DEVÂT-I ENGÜŞT-İ DÜRR-İ 
DEHÂN-I �HAYRET OLDU�GUDUR. 

2823 Âh ki bu �ka�hbe-zen-i dehr-i dûn 
İtmede erbâbına mekr ü füsûn 

2824 Merd odur kim vire aña �talâ�k 
Düşmen-i dîrîn ile �hoşdur firâ�k 

2825 Ni�metine aldanup   anuñ  �sa�kın 
İtme girân-bâr-ı beden zevra�kın 

2826 Mu�tedil a�hlâ�t ile �kuvvet bulur 
Zevra�kınuñ  �sofrası �sofra olur 

2827 Lîk �kaçan kim yüki �gâlib olur 
�Ka�ruma �talma�ga �tâlib olur 

2828 Nefse uyup  eyleme ten perveri 
Cismüñ  olur baş�ka �hükûmetleri 

    
(2817a) za�hm-ı zâr / za�hm-vâr F H1: (2820) H2`de yoktur. (2821a) yâd �kılup  / 
bâd �kılup  H1: (2823a9 ki/ kim H2: (2827b) �ka�ruma / �kadrüme H1: �hükûmetleri / 
�halvetleri H1 



  - 267 -
   

2829 Vây eger �hâline �korsañ anı 
İde seni dûza�hî vü küştenî 

2830 Gâh dimâ�guña �salup  şer ü şûr 
�Kalbüñ ider menba�-ı kibr ü gurûr 

E 112A  2831 Gâh gelüp  �hâtıra-i mâl ü câh 
Dîni ider nikbet-i dünyâ tebâh 

H2 81A  2832 Gâh gelüp  mi�deye germ-iştihâ 
Saña ider mâl-ı �harâmı �gıdâ 

2833 Mâra döner nefs ile câhil müdâm 
Aña �gıdâ semm-i helâhil müdâm 

H1 127B 2834 Ta�kviyet itmez anı ehl-i �salâ�h 
Kâfir-i �harbîye verilmez silâ�h 

2835 Ta�ma �kavi sâz-ı cevâri �h olur 
Nefs-i �habi �s âlet-i câri �h olur 

2836 Şehvet ider âdeme şöyle hücûm 
Kim unudur �haşyeti nefs-i �zalûm 

2837 Nefsini öldürmege şâm u se�her 
Âdem olur kim telef-i nefs ider 

2838 Tâbi�-i nefs olmadadır merd ü zen 
Her biri �kurma�kla aña bir düzen 

F 65A  2839 Âdem ü Havâ geleli �âleme 
Oldı musalla�t bu mara�z âdeme 

2840 Eyleye Ha�k �iffet ü �ismet na�sîb 
Cümlemize vire �karâr u şekîb 

2841 Lîk �zuhûr itdi bir özge mara�z 
�Âdet-i me�lûfe mu�hâlif mara�z 

             2842     �A�ksine devr itdi sipihr-i da�gal 
                                     �Âmil olan oldı ma�hall-i �amel 
     
(2829b) dûza�hî vü / dûza�hî ey F: (2830b) ider / ide H2: (2832b) mâl-ı �harâmı / 
mâlı �harâmı H1: (2833b) semm-i helâhil / semm ü helâhil H2: (2834b) virilmez / 
virilmiş F: (2837b) olur kim / odur kim H2 
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2843 Fâ�ili mef�ûl �kılup  rûzgâr 
�Kaldı �amelden �hıred-i �hurde-gâr 

E 112B  2844 �Hâl-i cihân şimdi diger-gûn olup  
Niçe denî epşet ü me�bûn olup  

2845 İtmege bir gör yüz er ile �safâ 
�Avreti o�glanı ider hep fedâ 

2846 Olma�g içün ya�ni erenler atı 
Dem-be-dem âhûlu�k olur �san�atı 

2847 Aña döker her kişi mel�ûnını 
Tecrübe �kapusı ider gûnını 

2848 �Hâlet-i inzâlden eyler �safâ 
Yüregine �su sepilür dâ�imâ 

2849 �Hal �k biner aña eşekler gibi 
�Turma çatışmakda köpekler gibi 

2850 �Hâlini ol rencîrüñ  kim bilür 
Kapusı iki uruşa açılur 

H2 81B  2851 �Ha�k�kına şâ�kîler ider imtizâc 
İtmege �dıyyı �kü`l-nefsine �ilâc 

2852 Gâh olur dilber içün vâsı �ta  
Gâh olur zenler içün râbı �ta 

2853 Med�h iderek germ olıca�k iştihâ 
Kendüsin eyler siper ol bî-nevâ 

2854 Dâ�im idüp  fikr ü �hayâl-i �zeker 
�Kalbi yalancı �kutusuna döner 

2855 Olmagla anda da mu�ha�s�sa du�hûl 
Bulsa olur tâbi�-i ehl-i �hulûl 

E 113A  2856 Oldı �kazık bâbı deñilmek aña 
�Â�kıbeti �hayr ola diyu du�â 

    
 (2848a) eyler / ider H2: (2850b) uruşa / �guruşa F  
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H1 128A 2857 Kimi  anuñ  mâ�il-i i�câm olur 
Derdi hemân şiddet-i i �glâm olur 

2858 Bilmez iken �örfî nikâtın tamâm 
Nükte degül sâdece �örfî kelâm 

2859 Türkî vü Tatarîden idüp  ibâ 
Meyli �galât-ı �aceme dâ�imâ 

2860 Bilmez o ser-defteri meftûnlaruñ  
Derdi füzûn bundan o bânûlaruñ  

F 65B  2861 Tâc idinüp  her biri şâ�h-ı dürüşt 
Kendi degül şâhları dahî püşt 

2862 Fehm idemez içmiş iken şerbetin 
Rûm ili �torla�klarınuñ  �kıymetin 

2863 Tâze iken �hîz-geh-i mef�ûl ola 
Â�hir olur ibne ile mübtelâ 

2864 �Hîz olan â�hir ile olur meze 
Çâre degül epşet olur ya pûze 

2865 Lâbüd olur �sâ�hib-i �hal �k-ı dürüşt 
�Harlı felân itdigüm olur mı puşt 

2866 Itse ta�kiyye o seg-i künde post 
Nâmın ider gerçi ki ma�hbûb-ı dost 

2867 �Hal �k bilür aña inanmaz cihân 
Kendi götine �zarar eyler hemân 

2868 �Âşı �k-ı merdâne ile �ka�hpe-zen 
Bellü olur âdeme bir meylden 

E 113B  2869 Çün �harekât ile ide keşf-i râz 
H2 82A   Fâ�il ü mef�ûl bulur imtiyâz 

2870 Merd iseñ epşet diyemezler saña  
Kimseye �hâşâ ki ola iftirâ 
 

     
(2859a) Türkî vü / Türk ü H2 idüp  eyâ / ideyin eyâ H1: (2868a) �ka�hpe-zen / 
�ka�hbe-zen F: (2870a) epşet / ebşet H2 (b) �hâşâ / �hâşâ H2 

 



 - 270 -

2871 �Âşı �k olan tâze vü ra�nâ sever 
�Sanma ki �tazrnân u tüvânâ sever 

2872 Tâze müzellef da�hi ma�kbûldür 
Genc irisi olsa da ma�kbûldür 

2873 Bunı tecâvüz iden oldur melûl 
Râst gelür bir göti �kılluya ol 

2874 �Sâbit olur eylemiyen i �hti �kân 
Za�hmet-i ma�hûd-ı ekâbir cihân 

2875 Sen de fakîrâne gözet neng ü nâm 
Eyleme taklîd-i ekâbir müdâm 

2876 Her birinüñ  �a�klı var idrâki var 
Fikr ile za�mınca dil-i pâki var 

2877 Olmasa bu �ârıza müşkil-mara�z 
Neydi bu murdâra hevesden gara�z 

2878 Mekr-i Ilâhî ise ya Râb bu kâr 
�Abd-i za�îfe mededüñ eyle yâr 

2879 Süb�ha- �sıfat elde olup  bu ma�kâl 
Pâklu�guñ şükrine �kıl işti �gâl 

 
H1 128B DÂSİTÂN-I ME�BÛN-I DERîDE-GÛN Kİ  

�TABL U SÛR-NÂY ILE �ÂLEME RÜSVÂY 
OLMUŞDUR. 

2880 Bursada meşhûr idi bir nâbekâr 
Olmuş idi şöhre-i şehr ü diyâr 

E 114A  2881 �Hasta-dil-i âlet ü me�bûn idi 
Şa�h�s-ı �kavî heykele meftûn idi 

2882 �Hikkeden olmuş idi derûnî fikâr 
Umar idi her kişiden püşt- �hâr 

F 66A  2883 İllere dökdürmek idi kâr aña 
   Va�kf-ı dîbek olmuş idi nâm aña 
 (2874a) �sâbit / �zâhir F1 H1 H2 (b) ma�hûd-ı / ma�hûde H2: (2880b) şehr ü diyâr / 
şehr-i diyâr F: (2881a) �hasta-dil-i âlet-i / �hasta-dil ü âlet-i  H1: (2882a) derûnî / 
dûnî F (b) kişiden / şebden H1: (2883a) kâr / kâm F     
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2884 �Kaplıca �havzına girüp  �sub�h u şâm 
Anda balı �k �saydına �kurmuş idi dâm 

2885 �Hayli açı �k �ka�hbe-i nâmerd idi 
Göti doñuz ferci gibi serd idi 

H2 82B  2886 Her kişiye döşenüp  ol pür-fiten 
Sürmeli gözler mütekessir beden 

2887 �Züll ü tevâ�zu�la iderdi na�zar 
Şef �kat iderdi gören âzâdeler 

2888 Germî-i gîr âñsalar ol ehl-i derd 
Eyler idi derd ile bir âh-ı serd 

2889 Ça�kşıra el �so�ksa biri nâgehân 
Kes gibi a�gzı �sulanurdı hemân 

2890 �Hâ�sılı mânende-i ceyb-i derem 
Ça�kşırı ceybinden umar idi germ 

2891 Fâ�ile mâlıyla olup  �ö�zr- �hâh 
Oldı niçe müflise püşt ü penâh 

2892 Tâze iken aldu�gı sîm ü zeri 
Virmiş idi rib�hi ile hep geri 

2893 Burma bıyı �kları olup dur �kafâ 
Ol �hara fütreme idi gûyiyâ 

E 114B  2894 Gitdi uzandu�kça heb ol rîş-i feş 
Ardına şâkird-i resen-tâb-veş 

2895 �Ha�smı gibi döndürüp  ardını pek 
Giymiş idi bir kûteh kûsdî yelek 

2896 Rûy-ı terâşîde vü dendâne-vâr 
Çehre �hırâşîde çü sûhân-kâr 

2897 Kesb-i cemâl iken anuñla murâd 
Olmuş idi �hâ�sılı �har �t-ı �katâd 

     
(2892a) aldu�gı / aldı�gı F H1 H2: (2894a) gitdi / kendi F feş / püş H2: (2896a) 
dendân-vâr / rindâne-vâr H1 
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2898 Her bûyı şimşâda çû berg-i �hazân 
Ditreyerek �ar �za girerdi hemnân 

2899 �Tav�k-ı gün ile o seg-i serseri 
Avlar idi kîr-i mu�kallef seri 

2900 Mu�glim adın �ta�kınup  ol bî-nevâ 
Fâ�iline eyler idi iftirâ 

H1 129A 2901 Nicesi mecrû�h idi ol �kı �s�sadan 
Eyler idi �hâ�tıra-i mekr ü fen 

2902 Bir gün o �zikr eyledigüm derd-mend 
�Âşı �k-ı serdeste-i bâlâ-bülend 

2903 Gözi �kızar a�hker-i pür-nâr olur 
Ya�ni götinden �tutuşup  zâr olur 

H2 83A  2904 Âteşine �katre-i bârân arar 
Şehri gezer derdine dermân arar 

2905 �Salsa bir ol âhûya �kaçan �hûk-vâr 
Per �sanup  eylerdi öñünden firâr 

F 66B  2906 Bir yigidi yolda görüp  niceler 
Aldanup  ol da �tama�-ı �hâm ider 

E 115A  2907 Hem-reh olup  menzil-i ma�k�sûda dek 
Dâmenin alur yigidüñ  ol köpek 

2908 Vu�slasını �kavrayup  eyler niyâz 
Ejder-i nefsine olur fitne-sâz 

2909 Tâblanup  âteş-i germiyyeti 
A�hker-i sûzana döner âleti 

2910 Çât çât ider ditremeden dişleri  
Küt küt ider kir-i mu�kallef seri 

 2911 Epşet ise �hak-i yek olur hemân 
Ser-be-zemîn gön be-hevâ �kad kemân 

     
(2905a) �salsa bir ol âhûya / �salsa ol âhûya H1  
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 2912 Yerde yüzi şa�h�s-ı mürâyî gibi 
Götü de �sı �kı �top hevâyî a�slan gibi 

2913 �Kuşbaşı tükrükle o bay�kuş-ı ser 
�Züllesi* sürâ�hına girer gider 

2914 Tîr-i �kavî şa�st-ı keyânî kemân 
Perine varınca gömilür hemân 

2915 Koñşı �kapusın �kapayup  gûyiyâ 
Sürdi semer �kandesin ol bî-nevâ 

2916 �Hâye anı �kapuya dek gönderür 
�Zülle ise �karşu gelür dönderür 

2917 Ba�hriyeti �zâhir idüp  cezr ü med 
�Koydı oca�gına �su ol bî- �hıred 

2918 Götini ol �tıfla idüp  mehd-i nâz 
Çal �kama�ga başladı ol künde-bâz 

2919 �Gaflet ile �zev�klenür iken �harîf 
Vâ�kıf olur �kı �s�saya bir �kaç �zarîf 

E 115B  2920 Bir niçe mehter getürürler hemân 
Perdenüñ ardında iderler nihân 

2921 �Hâlet-i ma�hûde �tutup  çeşm ü gûş 
Zurnaları elde �tururlar �hamûş 

2922 Şa�kşa�ka-i �sadme olup  âşikâr 
Perde-birûn olıca�k ol na�kş u kâr 

H2 83B  2923 Bir aradan nevbet-i cûyî-mi �sâl 
�Gul �guleden �toldı yemîn ü şimâl 

2924 Tantana-i �tabl u dem-i kerre-nây 
�Kah�kaha vü heyheyle hûy ü hây 

H1 129B 2925 Çeng ü çegâne �arabâne �kudûm 
Nây ü def ü na�re-i ehl-i hücûm 
 

     
(1921b) zurnaları / sûr-nâyları H2: (2922a) şa�kşa�ka-i / debdebe-i F H2, bu beyit 
H1`de yoktur. (2923a) cûyî-mi�sâl / �harbî-mi�sâl F H1: (2924b) �kah�kaha vü / 
�kah�kaha-i H1 
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2926 Zelzele-nâk itdi cihânı tamâm 
Düşdi yüzi üzre o rüsvây-ı �âm 

2927 Şöhre-i şehr itdiler alay ile 
Götin açup  �tabl ile sürnây ile 

 
F 67A NEFHA-İ TÂSI�U �AŞERE  METÂ�-I 

DÜNYÂDAN �KAT�-I YED İTMEYÜP  MÂL-I 
�HARÂMA PENÇE-İ HIRSI BÂZ İDEN DEST-İ 
DIRÂZLARUÑ MİKRÂ�Z-I �HÂME İLE KAT�I 
BEYÂNINDADIR. 

2928 Ey ki olup  �tâmi�-i dünyâ-perest 
Mâl-ı �harâma uzadan �turma dest 

2929 Olma iñen gördügüne dest-yâz 
Çek elüñi kim kesilür her dırâz 

E 116A  2930 N`eyledi gör devlet-i �Kârûnı mâl 
Añma ki ma�hşerde nice olur �hâl 

2931 Ol zer-i pür-tâb ki çün verd-i bâ�g 
�Hasreti itmişdi dilüñ dâ�g dâ�g 

2932 �Kabrüñe girdükde seni dirgürüp  
Cismüñe ba�sılsa gerek �kızdırup  

2933 Çünki olur pûşişüñ  â�hir kefen 
�Soyınup  abdâl olagör �sa �g iken 

2934 �Sa �klama zer �gonca-i ra�nâ-�sıfat 
Kîseñi çün iller açar �â�kıbet 

2935 �İbret alup  �gonca-i sîrâbdan 
Çek elüñi dirhem-i pür-tâbdan 

2936 Bir gül-i ter var mı ki �hâr olmaya 
�Kanı o gencîne ki mâr olmaya  

2937 Olma kemer-beste-i câh ü ni�am 
Hır�s ile itme kemerüñ  pür-derem 

�     
 (2926) H1`de yoktur. (2927b) sûr-nây ile / zurna ile F: (2928a) olup  / olan H2: 
(2930b) ma�hşerde nice / ma�hşerince F: (2934a) �gonca-i / �gonça-i H1: (2936b) 
gencîne ki / gencîne-i H2:  (2937a) kemer / meger H2 (b) kemerüñ / deremüñ F  
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2938 Çar �h gibi �hır �ka-i zer-rû�hte 
Bir gün olur nâr ile efrû�hte 

H2 84A  2939 Nice ba�kar görememiş zer-keri 
Sîmi içün eski ser-â-serleri 

2940 Cismüñi de öyle ya�kar Zü`l-celâl 
�Gıll u �gışuñ  tâ�k idüp  olınca �kâl 

2941 Sîmsiz olma�g ile köhne nemed 
Fâri �g olur �sâ�hibi itdükde red 

2942 Himmet-i tecrîd ile ol bî-niyâz 
�Sub�h- �sıfat bul nefes-i zinde-sâz 

E 116B  2943 İki cihân devletidir �to�grılu�k 
 �Ha�k�kın ulu ni�metidir �to�grılu�k 
2944 �To�grılara himmet olur bâl ü per 

Tîr- �sıfat her sözi taşdan geçer 
2945 Râstlı �gı servi ider ser-firâz 

Bâ�g u bahâr içre bulur imtiyâz 
H1 130A 2946 Bîd-geh-i zîb-i çemen-i bâ�g olur 

Güçlük ile yayılan alça�g olur 
2947 Tâk virirken ni�am-ı bî-girân 

�Turma yine kesmededir bâ�g-bân 
F 67B  2948 Egri olan kendiye eyler ziyân 

Dest-geş-i �âlem olur çün kemân 
2949 Himmeti yo�k niçe denî nikbeti 

Mûş-veş u�gurlu�k olur �san�atı 
2950 Gâh olur �hânelere na�kb-ken 

Gâh olur ceyblere çâk-zen 
 
 

   
(2938a) gibi / �sıfat H2: (2940b) idüp  / ide H2: (2941a) sîm-sezâ / sîmsiz F: 
(2943b) �ha�k�kuñ ulu ni�metidir �do�grılu�k / fır�k-ı mehi sîne-i fitrâk �kıl H2: (2944a) 
�to �grılara / do�grılara H2 (b) H2`de ikinci dize ile (2944b)`nin yeri degişik: (2945a) 
râstlı�gı / râst-rûyligi F:  (2948a) kendüye eyler / eyler H2  
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2951 �Komadu�gın alma�ga �sub�h u mesâ 
Ekmedügüñ  yerde biter dâ�imâ 

2952 Virmeyüp  enbâ-yı sebîle �hu�zûr 
Yolda �turur niteki kelb-i �a�kûr 

2953 Siñsi olup  kimisi �ayyâr olur 
Girye-i mekkâr u ziyân-kâr olur 

2954 Gâh �tutılur meh-i şeb-rev- mi �sâl 
Mâh-ı nev-âsâ çı �karırlar düvâl 

2955 Her kemeri �zâyi� olan pür-mihen 
Aña yılanlar �kuşanur kîneden 

E 117A  2956 �Â�kıbet elbette cezâsın bulur 
Mâ�sada�k-ı �hâli bu destân olur 
 

H2 84B   DÂSİTÂN-I DÜZD-İ TEBHKÂR Kİ  
�HIR�SI BELÂSIYLA Â�HİR ŞİKÂR OLMUŞDUR. 

2957 Var idi bir rûbe-i çengâl-i rüst 
Olmuş idi �sayd içün engüşti süst 

2958 �Kaçmada �har-gûşe olup  pîşvâ 
Olur idi mûşlara reh-nümâ 

2959 Dürri yem-i perver-i nâ-yâbdan 
Girüp  alurdı reh-i girdâbdan 

2960 �Ka�sr-ı �habâba ger ola na�kb-zen 
�Tâ�kına irmezdi �halel na�kbdan 

2961 Sürmeyi gözden silüp  ol �hîle-ger 
Mâh-ı kelef-dâra bulurdı �zafer 

2962 Şa�şa�a-i mâr ile çı �kup  �hâkden 
Tâc �kopar idi ser-i eflâkden 

2963 Bulmaz idi destresinden emân 
Na�kd-i kevâkib kemer-i Kehkeşân 

    
 (2953b) mekkâr u ziyân-kâr / mekkâr-ı ziyân-kâr H1: Başlıkta (�hır�sı belâ�sıyla) 
bölümü H2`den alınmıştır. (2960a) ola / olsa F na�kb-zen / �sa�kb-zen H2: (2962a) 
mâr / târ F H1 H2   
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2964 Var idi lev�h-i zer-i mihre �ha�tar 
Vay aña ki a�hşama �kalursa eger 

2965 Ceyb i güli çâk �kılup  mihrimân 
Jâle nü�kûdını silerdi hemân 

2966 Rişte-i mihr ile idüp  mekr ü fen 
Sa�kız alurdı dehen-i �goncadan 

2967 Bir nice yârân ile ol nâ-bekâr 
Bir gün ider cânib-i deşte-gü�zâr 

E 117B  2968 Fa�sl-ı bahâr olma�ga �taraf-geşt 
H1 130B   Olmuş idi �gayret-i bâ�g-ı behişt 

2969 Sebzeler içre bulanu�k âb-ı zerd 
Lev�ha idi her �tarafı lâcüverd 

F 68A  2970 Na�hl-ı pür-ezhâr �kılup  �hayme-gâh 
İtmiş idi sebzeyi ordu-yı şâh 

2971 Du�hter-i �tannâz gibi verd-i ter 
Olmuş idi çâdır ile cilve-ger 

2972 �Salmış idi şâh-ı çemen-zâra �hûb 
Medrese vü tekye �kapusına çûb 

2973 Cây idinen sâye-i verd-i teri 
Neyler idi �ka�sr-ı zer-ender-zeri 

2974 Epçemine* gül gibi câm-ı nübîd* 
Üstüne �tutardı �a�sâ şâ�h-ı bîd 

H2 85A  2975 Cûy-ı revân-ı bâ�gdan itse ibâ 
Sâyesi çayr üzre ururdı aña 

2976 Ferşe ne �hâcet ki döşenmiş çemen 
Rîşeli �kalınca bir yeşimden 

2977 Nergis ile �hulle-i zer-târ idi 
�Sarı yata�k bâliş-i zer-kâr idi 
 

    
(2964a) lev�h-ı / tâc-ı F H2: (2970b) sebzeyi / sebze H1: (2972b) �kapusına / 
�kapusında H2: (2977b) bâliş-i / bâlişle H2 

 



 - 278 -

2978 Sebze olup  ya�ni yem-i mevc-zen 
�Top�tolu olmuş idi ba�t-ı bâdeden 

2979 Kim ki o deryâya olup  âşinâ 
Her �tarafında �kaba�k olsa revâ 

2980 Germ bulıca�k nite ki mihr-i felek 
Sâgar döndürdiler a�hşâma dek 

E 118A  2981 Şeb ki irüp  a�sdı mülemma� ni �kâb 
�Tâli�i kör oldı şeb-i mâh-tâb 

2982 İrmek içün �işret ile vâyeye 
Eylediler şâmı bedel sâyeye 

2983 Tâ se�her olınca çü bedr-i tamâm 
Ol gice devr eyledi meclisde câm 

2984 Tâ ki düşüp  her biri bî-�a�kl u hûş 
Oldı serüñ  bâlişi pehlev ü dûş 

2985 Lîk o �tarrâr-geh-i der-kâr idi 
�Sub�ha dek encüm gibi bîdâr idi 

2986 Vâr idi bir şa�h�s-ı bülendde meger 
Sîm ü zer ile dolu fâ�hir kemer 

2987 Çözdi miyânında anı itdi dûr 
�Kodı başı altında itdi �hu�zûr 

2988 Düzd-i cihân göricek anı hemân 
Eyledi �hîle kemerin der-miyân 

2989 Oldı güşâyende-i ceyb-i �hayl 
�Kıldı nezâketle anı der-ba�gal 

2990 Alup  anı oldı yılan aya�gı 
Ya�ni ki �kaldurdı hemân aya�gı 

H1 131A 2991 Itmege pinhân anı ol kîne- �hâh 
Eyledi germiyet ile �azm-i râh 
 

     
(2980b) sâ�gar / sâ�garı F H2: (2982a) vâyeye / mâyeye F: (2985a) der-kâr / zer-kâr 
F bî-dâr H2: (2987b) altında / altına F: (2990a) yılan aya�gı / yılan balı�gı H1 
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2992 �Hâr-ı �gamı dilden idüp  rüft rûb 
Olmuş idi çar �h-ı zamân-pây-ı kûb 

F 68B  2993 Bu arada gördi o �hâ�in meger 
Düşmege durur ba�galından kemer 

E 118B  2994 İtdi �ga�zâb ile anı pür-pîç ü tâb 
H2 85B   Pireheni içre �kodı pür-şitâb 

2995 O�hşayara�k dirdi kemer de aña 
�Kaçma bu efkendeden ey dil-rubâ 

2996 �Iş�k ile câna �salup  ı �z�tırâb 
Şimdi neden ço�k bu �kadar ictinâb 

2997 Böyle şetâretle olurken revân 
Neyledi gör şu�bede bâz-ı zamân 

2998 Kîse �sanup  aldu�gı bir mâr imiş 
Kendi gibi mâr-ı ziyân-kâr imiş 

2999 Sebzede pür-piç ider iken �safâ 
Büzmüş  anuñ  �kalıbın itmiş dûtâ 

3000 �Taşraya bir da�hi iderken gü�zâr 
Sa�ht �tutup  eyleyecek tâb-dâr 

3001 İtmiş  anuñ  destine ol pür-sitîz 
Heşşini dendân-ı �tamâ� gibi tîz 

3002 Nâle-günân mu��zire-gûyân hemân 
Meclisin erbâbına oldı revân 

3003 Didi işi nâle vü veyl oldu�gın 
Hem me�sel-i �hâ�tib-i leyl oldu�gın 

3004 İtdi �ilâc içün irişin meded 
Vehm-i sirâyetle hemân �kat�-ı yed 

3005 Oldı cezâ-yı �amel-i mühmeli 
Dest-i dırâz idi kesildi eli 
 

     
(2994a) pîç ü tâb / pîç-tâb F (b) pirheni / pireheni F: (2996b) ço�k / çâ�k H2: 
(2997b) zamân / cihân F: (3001b) heşşini / nîşini H2: (3005a) �amel-i / �amelî H2 
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NEFHA-İ �AŞRÎN  SEBÛ VÜ SÂ�GAR GİBİ 
E 119A  KÜNDE-DEHÂN OLAN BÂDE-�HÂRLARIN ME �ZİYETİ 

BEYÂNINDADIR. 
3006 Ey mey-i �gafletle olan tîre-hûş 

Sâ�gar-ı �hâlî gibi efsürde-hûş 
3007 Niteki âvâre vü câm-ı �safâ 

Göñli gözi meyde olan dâ�imâ 
3008 Eyleme na�kdîne-i idrâki güm 

�Kuflın idüp  güm-şüde-i ceyb-i �hum 
3009 Virme mey-i âl ile kendüñe reng 

Olma reh-i �ha�kda �sa�kın süst ü leng 
H2 86A  3010 Hiç düşe mi �a�kl ile i �z�ânına 

Maluñ  ile �ha�sm olasın cânuña 
3011 Paslanasın rûz u şeb içüp  şarâb 

Ola �salâ�hiyyete �hâlüñ �harâb  
3012 Sâ�gar-ı zerrin-i Cem-i kâmkâr 

�Kaşı �gını a�gzınuñ  ey nâ-bekâr 
H1 131B 3013 Âyine-i câma gider ra�gbeti 

Umma bu �sûret ile �sa�kın cenneti 
3014 Var mı �amel bâb-ı �Ha�k�ka varaca�k 

Yüz gerekir �Ha�zrete yalvaraca�k 
3015 �A�klın u�gurlar kişinüñ  câm-ı mey 

Âdemi aya�kdan alur dâm-ı mey 
F 69A  3016 Dime olup  dürde-i câma esîr 

A�hsen-i eşkâl olur müstedîr 
3017 �Zerre �kadar var ise �a�klın senüñ  

U�grama hiç dâ�iresine anuñ  
E 119B  3018 Dime �sa�kın şîşe-i ra�hşândır ol 

Şaşıla �kârûre-i  şey�tândır ol 
 

                          
Başlıkta (beyânındadır) yok F: (3006b) tîre-hûş / perde-pûş F H2 (b) �hâlî / câmî 
H1: (3007a) âvâre vü/âvâre-i F H2: (3009a) kendüñe / kendüñe H1. 
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3019 �Kıl bir �kân-ı �gam ile imtizâc 
Bevl-i şeyâ�tîn ile itme �ilâc 

3020 �Hûn-ı ciger-nûş idüp  ol �gu�s�sa-dâr 
Şîşe çeküp  olma �sa�kın mey-güsâr 

3021 Alma ele meş�al-i câm-ı Cemi 
Mekr ile yoldan çı �karır âdemi 

3022 İtme o men�hûs ile hergiz �kırân 
Necme uyarsa �kırılur kârbân 

3023 Zehrlenüp  olma sa�kın bâde- �hâr 
Şîşe-i ser-sebz olup  süsmâr 

3024 Içme sen ol şerbeti mecnûn- �sıfat 
Kim degenek  lâzım ola �â�kıbet 

3025 Kim ki uya mey-gede �kallâşına 
Tâze ise vây  anuñ  başına 

3026 Gerçi ider �zev�k ile bezm-i şarâb 
Ger öñi ma�mûr ise ardı �harâb 

3027 �Kavm-i şeyâ�tîn �kaçan kerem olur 
Merdek-i rişte da�hi az �kurtulur 

3028 Añma ki �har-kesî nice gövdeni 
Bur �kıla der bir iki dûn-ı denî 

H2 86B  3029 Nice a�hriyân-ı yabân ırgâdını 
Sü�hre ile �hâtem ider adını 

3030 Pu�hte ile �hâ�tırını nerm ider 
Ya�ni ki derilmek içün nerm ider 

E 120A  3031 �Soñra �tuyar �sabr u �karâr idemez 
Niçe zamân def�-i �humâr idemez 

 
 
 
                                   _ 
(3021a) câm-ı Cemi / câm ü Cemi F: (3023)`de dizelerin yeri degisik H2 (b) 
süsmâr / süs-kâr H2: (3024b) lâzım ola / lâzım olur H2: (3026a) �kavm-i / �kavl-i F: 
(3027a) şeyâ�tîni / şeyâ�tîn H1 H2 (b) da�hi / de H2: (3030a) pençe / �gonca H2 
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3032 Uyma hevâ ehline �tanbûr-veş 
Düşme çeh-i câm-ı meye Gûr-veş 

3033 Â�hir idüp  du�hter-i rezden cüdâ 
�Hânesini ya�kdı �habâbuñ  hevâ 

3034 Nûş-ı �arâ�k eyleme zehr-âbdır 
Sûde-i elmâs yâ tîzâbdır 

3035 Zehrlenüp  bir da�hi anı yine  
A�kçeni �sarf itme gümüş �suyına 

H1 132A 3036 Tâze �asîr-i sü�hanum nûş �kıl 
Bâde-i dîrîni ferâmûş �kıl 

3037 Bâde gibi �hâli �s idüp  hûşuñı 
Câm- �sıfat �tut bu söze gûşuñı 

 
F 69B   DÂSİTÂN-I RİNDYÂN-I NÛŞ  

BÂ PÂDİŞÂH-I CÜRM-İ PÛŞ 
3038 Var idi bir müdmin-i evkâr-ı mest 

Dürd-i mey-âlûd gibi �kaderi pest 
3039 Bezme olup  �karnı şikeste �kaba�k 

Eyledi pür za�hm anı �darb-ı taba�k 
3040 Na�kd-i dili câme virüp  müzd-i pây 

Çökmüş idi �hum dibine hemçû lây 
3041 �Arzını çün şîşe-i �sahba-yı âl 

�To�kınup  eylerler idi pâyimâl 
3042 Rûz ü şeb-âlûde vü nâsüşte-rû 

Künde-dehân idi mi �sâl-i sebû 
E 120B  3043 Çehresi evkâr eli ra�şe-dâr 

�Kan çıbanı gibi gözi pür- �humâr 
3044 Şâm u se�her mest-i mey-i er �guvân 

�Hâbda görürdi �humârı hemân 
    
(3036a) nûş / gûş H1:  Başlıkta (rindyân / bâde) ve (cürm-pûş / �harem-pûş): 
(3038b) �kaderi pest / �kader-i pest F:  (3043b) gibi gözi / gibi F: (3044a) mest-i 
mey-i / mest ü mey-i F 
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3045 Şenbih ü âzîne görürdi şarâb 
Mevsim-i ta�tili hemân va�kt-i �hâb 

H2 87A  3046 Bâlişi gâhî �hum idi ki sebû 
Bî- �gam-ı ferdâ idi ol tünd- �hû 

3047 Olmuş idi gerdeni zerrâ�ke-vâr 
Meyle alurdı nefes ol bâde- �hâr 

3048 Bulsa �surâ�hîye �kaçan dest-res 
Almaz idi sözine zen-âsâ nefs 

3049 Ya�ni idüp  devr-i teselsül medâr 
Ara yere hiç giremezdi �humâr 

3050 Oldı aña �san�at-ı cerr-i sifâl 
Ra�tl-ı girân ile �tolı �sahbâ-yı âl 

3051 Çekmez idi devrden a�sla keder 
Sâ�gar-ı mey eglene elde meger 

3052 Gerçi ki bî-şevket ü dârât idi 
Pâdişeh-i mülk-i �harâbât idi 

3053 İdeli teşrîf-i serîr-i Cemi 
Görmedi bir yerde iki dirhemi 

3054 Ra�ht-ı dili meyde idüp  �gar �k-ı âb 
�Kaldı görinürde hemân bir �habâb 

3055 �Sı �h�hat uman �haste-i derd-i hevâ 
Ne�zrin aña eyler idi dâ�imâ 

E 121A  3056 �Hi �s�se virürdi aña her pür-mi �hen 
 �Sülü�s-i va�siyet gibi �gassâleden 
3057 �Hânesi kim bî-derd-i bî-sa�kf idi 

Pîr-i mu�gân oca�gına va�kf idi 
H1 132B 3058 �Hâ�sılı der-yûzesin abdâl-vâr 

Heb na�zar-ı pîre iderdi ni �sâr 
 
 
 
    
(3045b) �hâb / cevâb H2: (3046a) gâhî / gâh H1: (3048b) sözine / �zorına H2 
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3059 �Hasta olurdı Rama�zan iricek 
�Ö�zr ise ma�hmûre-i eyyâm-ı şek 

F 70A  3060 Rûzede sermest-i mey-i er �guvân 
Derdi ça�gırı ça�gırı her zamân 

3061 Şâhid-i mey zev�ki niçün olmaya 
Dün ola lâyı �k mı bugün olmaya 

3062 Pâdişeh-i �a�srî de �ayyâş idi 
�Hüsrev ü Cem meşreb-i �kallâş idi 

3063 �Âlem-i âbın olup  Iskenderi 
Elde idi âyine-i sâ�garı 

3064 Câmuñ olup  teşne-i deryâ-keşi 
Da�gda�gadan �hâlî degüldi başı 

H2 87B  3065 Ya�ni dimâ�gın idüp  il �ga bu�hâr 
Olmuş idi derd-i ser aña �humâr 

3066 Bir gün olup  devlet ü i �kbâle dûş 
Râst gelür yolda şehe bâde-nûş 

3067 �San�atının pîri idigin bilür 
Müşkilini şâh aña �ar �z �kılur 

3068 Dir aña ey merd-i Aris�to-mizâc 
Var mı ola derd-i �humâra �ilâc 

E 121B  3069 Olmaz idi câm gibi verd-i ter 
 �Hâr-ı �humâr olmasa ger kâr-ger 
3070 Virdi �hakîmâne cevâb-ı �sevâb 

Kim yetişincedir o derde şarâb 
3071 �Soñra ne çâre diyû etdi su�âl 

Didi yine sâ�gar-ı �sahbâ-yı âl 
3072 �Hâ�sılı oldu�kça devâ �tâlibi 

İçmegi sev�k eyledi sâ�kî gibi 
 
    
(3060b) derdi / virdi H1: (3062b) meşreb-i / meşreb ü F: (3064b) H2`den 
alınmıştır, E, F ve H1`de eksiktir. (3067b) şâh / şeh H1: (3070a) cevâb-ı �sevâb / 
cevâb u �savâb F  
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3073 Âhir idüp  mest-i �harâba �itâb 
Müşkiline istedi şâfî cevâb 

3074 Didi ki yo�k mı ötesi içmenüñ  
Niceye dekdir bu �ilâcuñ  senüñ  

3075 �Â�kıbeti verdi cevâbın revân 
Didi ki ça�k baña dönünce hemân 

076 Sen de A�tâ�î unudup  �işreti 
�Hâ�tır it �haşrı gider �gafleti 

3077 Pend virüp  �hâ�tır-ı ayyâşına 
�A�klını cem� eyle yüri başına 

3078 �Hâme bu efsâne ile �hâliyâ 
Eyledi dest â�hir-i bezm-i �safâ 
 
�HÂTİME-İ KİTÂB 

3079 Şükr-i �Hudâ kim bu �arûs-ı kemâl 
Eyledi biñ nâz ile �ar �z-ı cemâl 

H1 133A 3080 Oldı �zarâfet ile adîmü`n-na�zîr 
Ehl-i su�han-ı �hûb gibi dil-pe�zîr 

E 122A  3081 A�sdı �tuva�gını bu rengîn ma�kâl 
Cilve �kıla tâ ki arûs-ı �hayâl 

F 70B  3082 �Hırz-ı mu�habbetle yazıldı yüzi 
H2 88A   Sürme-i si �hr ile pür-efsûn gözi 

3083 Biçdi yine �hâme-i se�h�hâre-fen 
Şâhid-i ma�nâya �acib pîrehen 

3084 Kûy-ı girân-mâyesi �ta�kılmadu�k 
Belki da�hi ya�kası açılmadu�k 

3085 Bâfte-i dest-i a�gânîdir ol 
Rişte-i ebkâr-ı ma�gânîdir ol 

 
 
                           
(3078a) �hâliyâ / dâ�imâ H2: (3079a) kemâl / şimâl H1 (b) nâz / cân H2: (3081a) 
ma�kâl / mi�sâl F. 
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3086 Na�kşı güzel dilber-i ra�nâ mi �sâl 
Oldı �ha�tı zîver-i �hüsn ü cemâl 

3087 Lev�h-i �kıyâs itme o lev�h-i zeri 
Si �hr ile indürdi meh-i enveri 

3088 Nûr-ı ma�ânî ki dıra�hşân olur 
Hey�et-i sa�tr ile çerâ�gân olur 

3089 Oldı su�han �saf �hası deryâ-yı nûr 
�Anberini atmada mevc-i sütûr 

3090 Ma�nîde deryâ gibi �askerdir ol 
Dizdi �kalem her birini �sa�g u �sol 

3091 Ortası �sa�hrâda olan reh-güzâr 
İki yaña �turdı �saf-ı nîze-dâr 

3092 Nîze degül her �taraf âyinedir 
Tî �g-i �tılısm-ı ser-i gencînedir 

E 122B  3093 Târ-ı sü�tûrı ki �kırup  bend ider  
Şu�bede-bâz oldı yerâ�a meger 

3094 Sa�trı gibi biri birinden cüdâ 
�Ir �kı kesildi �adüvvünüñ revâ 

3095 Sa�tr ile mâbeyn-i mu�hâlif e�ser 
Birbirine girdi çû şâm u se�her 

3096 Oldı biri birine girmiş benân 
Pençe �tutar zengî ile Rûmiyân 

3097 �Hâmeden oldı vara�ka sâye resm 
İtdi sülük na�kşını dîbâya resm 

3098 Sa�trı �acib gülbün-i pür-şîve-dir 
Nükte vara�k içre biter meyvedir 

 
 
 
    
(3087a) lev�h-ı / lev �ha H1: (3091b) nîze-dâr / �hîze-dâr H1:  (3092a) nîze degül her 
�taraf / ru�hı ki �say�kal-zede F H2: (3094a) gibi / görüp  H1 H2 (b) �ır�kı / �ar�z H1 çû 
/ bu H2:  (3094) ile (3095). Beyitlerin H1`de yerleri değişiktir. 
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3099 �Tab�am olup  hem-ser-i na�k�kâş-ı Çîn 
Eyledi bir büt-gede-i dil-nişîn 

H2 88B  3100 �Hâme-i ter desti bekâr eyledi 
Her �tarafın na�kş u nigâr eyledi 

3101 Olmasa bîm-i �gam ile lerze-nâk 
Eyler idi da�hi niçe na�kş-i pâk 

H1 133B 3102 Seylî-i pey-der-pey-i çar �h-ı denî 
Âh ki söyletmege �kor mı beni 

3103 �Hâk-i me�zelletde �kalup  pây-i best 
İtdi beni teng-dil ü teng-dest 

F 71A  3104 Girdi güç ile ele bir �kaç �kalem 
Oldı �sarîr ile cihân pür-na�gam 

3105 Nây-ı �kalem eyledi dil-keş-nevâ 
Gûş �kılan didi nefes-dâr ola 

E 123A  3106 �Saf �ha çemenzâr-ı �hotendir meger 
Nâfe-i misk oldı aña no�k�talar 

3107 �Ha�t �tı reyâhîn ile gül-zârdır 
Nâmı anuñ  Nef �hatü`l-Ezhârdır 

3108 Pâk-na�zar-ı ehl-i dile e�s�selâ 
Her vara�kı �sundı kef-i mer �habâ 

3109 Budur ümîdüm ki bu silk-i güher 
Varıca�k illerde olur mu�teber 

3110 Dest- �hûş-ı zümre-i yârân ola 
Ehl-i na�zar bezmini gören ola 

3111 �Sub�ha- �sıfat na�zmını seyr idicek 
Dest-i na�zardan geçürüp  yek-be-yek 

3112 �Hayr du�âdan beni yâd ideler 
�Hâ�tır-ı ma�hzûnumı şâd ideler 
 

                           
(3103) H1`de yoktur. (3105a) nây-ı �kalem / nâm-ı �kalem H1: (3106b) misk / 
müşk H2: (3109b) olur / ola H2 (b) illerde / ellerde F H1: (3112a) du�âdan / du�â 
ile H1 du�âda  H2  
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3113 Âyine-i �saf �ha-i rûşen-cilâ 
Ola na�zar-gerde-i ehl-i �safâ 

3114 Her biri ba�kup  na�zar-ı �sâf ile 
İde teveccüh aña in�sâf ile 

H2 89A  3115 �Kadri ta�a�s�subla �tutulmaya pest 
İtmeyeler �kıymetin anuñ  şikest 

3116 Ben bilüp  eksiklügüm oldum �hacil 
�Kalmasın eksiklügüme ehl-i dil 

3117 Sözlerümüz �sanma ki yabânadır 
Ehl-i su�han zümre-i yârânadır 

3118 Ehl-i dilin aya�gı topra�guyuz 
Câhilüñ  ammâ cigeri dâ�gıyuz 

 
E 123B   HİKÂYE- BER-SEBÎL-İ TEMSÎL 

3119 �A�sr-ı keremde nice ehl-i kerem 
Eyler iken ba�hs-i se�hâ vü kerem 

H1 134A 3120 İtmege bir ma�nî ile fâ�ide 
 �Sordı birisi ma�an-ı zâ�ide 

F 71B  3121 Didi ki gördigi eyâ pür-himem 
Kimsede hiç kendüñe �gâlib kerem 

3122 Virdi cevâbın didi kim bir zamân 
Gördüm idi bir �Habeşî bâ�gbân 

3123 Bir kişiye bende-i fermân imiş  
Râtibesi günde iki nân imiş 

3124 Gördi ki bir kelb-gedesine hemân 
�Tu�me fira�k ile olup  nâtüvân 

3125 Deşt ü beyâbânı görüp  serseri 
Geldi aña itdi temellu�kları 
 

                           
(3114) ile (3115) yer degiştirmiş H2: (3119a) kerem / himem F H2: (3120b) 
ma�an-ı / ma�nî-i H1: (3122a) zamân / zebân H1 (b)  gördüm idi / görmüş idüm F 
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3126 Eyledi î �sâr o kerem �sa�hibi 
�Unf ile red eylemedi �tâlibi 

3127 Kendi o gün eyledi terk-i �gıdâ 
Yek-be-yek itdi ikisinde fedâ 

3128 Gördüm  anuñ  himmetini bî-riyâ 
Bâ�gı ile itdüm anı iştirâ 

3129 Kendüyi âzâd �kılup  ol zamân 
Bâ�gı ba�gışladum aña râygân 

3130 Lîk yine olamadum denk aña 
�Gâlib idi fa�zl u keremde baña 

E 124A  3131 Mâmelekin itdi ni �sâr ol dilîr 
Biñde birin itmedüm amma fa�kîr 

H2 89B  3132 �Kı �s�sada bu �hi �s�se-i ehl-i su�han 
�Hâ�sılı yâd olmadı varan viren 
 
TE �ZYÎL 

3133 Ey bu nihâl üzre atan seng-i �ta�n 
Kendüñi itme hedef-i sebb ü la�n 

3134 Sen de getür var ise bir şi�r-i ter 
Yo�hsa �kuru �ta�na degüldür hüner 

3135 Vâr ise bu güftelerüñ  göreyin 
Gel beri sen de hünerüñ  göreyin 

3136 Olsa tevârüdleri ger �hay�t ile 
Sâde söz olsa sebeb-i rab�t ile 

3137 İtme hemân �ta�na zebânın dırâz 
�Hiffeti �ko tek otur ey künde-bâz 

3138 Bu su�han-ı �âşı �k-ı dil-rîşdir 
Mâ�ha�zar-ı ni�met-i dervîşdir 

 
                           
(3129a) kendüyi / kendiyi H1 : (3132b) varan /viren H2: (3138b) ni�met-i 
dervîşdir / ni�met ü dervîşdir H1 
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3139 Ni�met-i dervîş �kurı nân olur 
Bunda ne �unvân ü ne elvân olur 

3140 Sâde ise �özri cerî`l-�âdedir 
Câmesi dervîşlerüñ  sâdedir 

3141 Da�hl-i su�han �ar �z-ı �zarâfet midir 
Yâ �gara�z i �zhâr-ı fa�zîlet midir 

H1 134A 3142 Añlamayup  nüktesin itme �hayfâ 
 �Tuysañ eger ben de ne dirdüm saña 

E 124B  3143 Bir iki beytile �katı zu�mı �ko 
�Sanma iñen kendiñi pâkize-gû 

F 72A  3144 Fi�le getür var ise �tab�uñda tâb 
Söyleşelüm gel beru işte kitâb 

3145 Şâ�ir-i sâ�hir geçinürseñ eger 
Na�zmum aña mu�ciz-i Mûsâ yeter 

3146 �Kuvvet-i tab� ile olur bu �amel 
Pâreler iseñ anı olur biñ �gazel 

3147 Si �hr ile �hayât-ı �hayâlin hemân 
Ma�hv ide bu ejder-i âteş-feşân 

3148 Hezl yüzünden yazılan mud�hikât 
Baña degül bâ�i �s-i no�k�san-zât 

H2 90A  3149 Pend içün anlar da yazılmalıdır 
Ço�gu senüñ  gibilerüñ  �hâlidir 

3150 �Kı �s�sa-i a�hlâ�k-ı �zemîme yazan 
Oldı saña rehber-i �hul �k-ı �hasen 

3151 İtmedi kef hâmeyi ta�hrîrden 
�Sa�klamadı bir o�kı �hınzîrden 

3152 Bunca �tebayi� ki olur mu�htelif 
�Zıdd ile her nesne olur münkeşif 
 

                           
(3139b) ne �unvân ü ne elvân / ne �unvân ne elvân H1, bu beyit F`de yoktur. 
(3146) F ve H2`de yoktur. (3148a) yüzünden / yüzünde F (b) baña / na�zma F H1: 
(3152a) bunca / bir nice H1 
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3153 Gûş idüp  a�hvâl-i perîşân �haber 
Neyleyeyin söyleyecegüm �tutar 
 
TEMSîL-I DIGER 

3154 Nite ki bir şey�h-i kerâmet-nümâ 
�Hayr ile eşrâra idermiş du�â 

3155 �Ö�zri bu kim olmasa ger eş�kıyâ 
�A�ksine sa�y itmez idi et �kıyâ 

E 125A  3156 �İbret alup  �hallerinden kişi 
Himmet ider itmemege bed işi 

3157 İller içinde bu me�sel söylenür 
�Â�kil edebsizden edeb ögrenür 

3158 Kâtib olanlara da var minnetüm 
�Zâhir ü bâ�tın budur emniyetüm 

3159 Yazmaya mı �sra�ların nâ-tamâm 
Uydura mânende-i tî �g ü niyâm 

3160 Münta�zam ide su�han-ı tâzeyi 
Bozmaya lu�tf eyleye endâzeyi 

3161 Vây başına şi�rüñ  olursa eger 
Kâtibi bir bed güher ü bî-hüner 

3162 Eyleye tîz yazma�g içün ihtimâm 
Na�zmuñ  ide na�k�s ile kârın tamâm 

3163 Laf �zını ma�nâsını tezyîf ide 
�Su�hf-ı �kadîme gibi ta�s�hîf ide 

H1 135A 3164 �Karalaya rûy-ı siyâhî gibi 
Nâme-i a�mâl-i tebâhî gibi 

3165 Eyleye her �saf �hasını ol �gabî 
Çehre-i ma�kûs-ı mu�kallid gibi 

 
 
                           
(3159) tîg ü niyâm / tîg-i niyâm F: (3163b) �kadîme / na�sârî F H1 H2: (3164b) 
a�mâl-i / a�mâli H2: (3165a) �saf�hasını / �saf �hasın H1 (b) ma�kûs-ı / menkûs-ı H1 
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F 72B  3166 Hey�et-i �ha�t �tı ide ol pür-gezend 
Ta�htası �kopmuş çürümüş ta�hta-bend 

3167 Neşf ide evrâ�ka midâd-ı ra�kam 
Yürüdügünce geçe pây-ı �kalem 

H2 90A  3168 �Saf �hada her sa�tra �salup  ız�tırâb 
Suda sülük gibi vire pîç ü tâb 

E 125B  3169 Sa�trı ide biribirinden dırâz 
Bozıla �zulm ile bu �kânûn-ı râz 

3170 Demdir olup  na�zm-ı huceste ni �zâm 
Kilk-i A�tâ�î diye temmü`l-kelâm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
(3166a) ide / ile F: (3169a) ide / ola F: (3170a) ni�zâm / tamâm F, H1 
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