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I 

ÖN SÖZ 

Büyük milletimiz, asırların içinden akıp gelen ihti11amlı hayat 
macerası içinde, insanlık: tarihinin altın sayfalarını siyasi alanda 
olduğu kadar; :fikir, ilim, sanat ve edebiyat alanlarında. da. ölmez ve 
unutulmaz eserlerle doldurmuştur. .Ancak bımla.rın günümüzde yeteri kaı
dar üzerinde durulmamakta.dır. 

Divan şairlerini incelerken pa.dişB.b. ve ya.kınlarının da az 
ya. da çok bu şiirle meşgul olduklarını gözden uzak tutmamak gerekmek
tedir. P&dişa.hla.rla. başla.yan bu ha.lka genişleyerek edebi mahfillere 
kad.a.r uzanmaktadır. 

Dükaltinzade Ahmed l3ey de bu halkanın sara.ya. yakınlığı açısın
dan ilkini teşkil etmektedir. o, ikinci ~ezid'in kızı tarafından 
torunu, Ya.vu.z Sultan Selim'in yeğenidir. Osmanlı'nın şiir alanında. i
sim zenginliğine sahip olduğu bir dönemin şairidir. Rem sara.ya. yakın
lığı, hem de bir muta.savnf şili olması bakımından Dük:akinza4e Ahmed ,. 
Bey dikkatimizi çekmiş ve bizi divanı üzerinde çalışma.ya sevketmiştir. 

A ,. 

Çalışmamıza. şairin divanının nüshalarını tesbitle başladık:. A-
raştı:rına.larımız sonucunda. on iki nüshanın var olduğunu gördük. :Bun
la;rdan iki nüsha.ya. ulaşmamız mümkün olamadı. Mevcut nüshalardan tl'niv. 
Ktb . 2830/l numarada kayıtlı olanınınf mündericatının zengin olması, 
sayfa kenarlarında. tashihlerin bulunması ve diğer nüsha.la.rla müsten
sih tarafından karşılaştırılması, bizi bu nüshayı esas nüsha olarak 
alma.ya. sevketmiştir. Ve bu nüshayı diğer nüshala.rle. ka:rşılaştı:ra.rak 
"Tenkitli Metni0 orta.ya. çıkardık. 

Şairin ha.ya.tını a.:raştıra.ra.k şeceresini bir şema ile gösterdik:. 
:Böylece taııtana.l.ı, debdebeli, müreffeh bir yaşayışın içerisinde iken 

l 

birdenbire bütün bu saltanatı terkettiğini, ta.sa.vvuta yöneldiğini,şi-
irlerini de bu doğrultuda. yazdığını tesbit ettik. 

Yaptığımız incelemelerde Di.ikakinzade'nin, Ahmed Sarban ile kaı
rıştırıldığını ve d.ivan nüshalarından ba.zıla.ruıın Ahmed Sarban adına 
ka;yded.ildiğini, hatta bu iki ş&irin a.ynı şahsiyet olduğunu söyleyen
lerin bulunduğunu gördük. XV'II. ve XVIII. yüzyıl ş&irlerinden Sarı 
Abdullah, talizade Abdülbiki, Müstekimza.d.e gibi bazı melami şm ve 
yazarlarla. başlayan bu yanlışlığ_ın içine bunları kaynak gösteren Ab
dülb8.ki. Gölpınarlı gibi araştırıoıla.:r da düşmüşlerdir • 

.Kanaatimizce bu yanlışlığa her iki ş&irin- de aşnı yüzyılda. ve 
aynı bölgede yaşamaları, isimlerinin ve mahlaslarının aynı oluşu, 
birbirine yakın tarihlerde vefat edişleri ve her ikisinin de mutasav
vıf ş&.ir oluşla;rı sebep olmuştur. Ancak yaptığımız titiz a.:raştuıııaı
la.:rla bu yanlışlığı. düzelttik ve Ahmed Sarban adına ka.id.ed.ilen nüshaw-



II 

ların da Diikaki nzade 'ye ait olduğu ltanaatine vardık. 
İhtilaflı durumların ortaya 91.kmasına yol &\)an bu pürüzlerin 

giderilmesinden sonra. divanını inceleyerek edebi şahsiyeti üzerinde 
durduk ve edeb;iya.tımızdak:i yerini belirtmeye 9alıştık:. Tasavvufi ıs-

~ A 

tıla.b.ları divanından örnek beyitler alarak açıkladık. Divanındaki a-
tasBzü ve deyimleri 9ıka.rıpf ayet, hadis ve kelBm-ı kibarı iktibasla.r 
başlığı altında topla.yarak benzetme ımeurlarını da tesbit ettik. Di
vanda. kullanılan vezinleri f kaside, gazel ve diğer nazım şekillerine 
göre çıks.ra.rak kullsnıldıkla.rı yerleri de gösterdik. Metnin sanıma. 
bir de seçme sözlükle indeks ilave ettik. 

Böylece kültür ve estetik binamızın tuğlalarından birini da.ha 
gün ışığına çıkarmış olduk. Bu çalışmamda. karşılaştığım zorlukları 
çözmekte ve her safhada benden yardımlarını esirgemeyen değerli hooam 
Prof .Dr. Kemal Yavuz'a teşekkürleri.mi sunarım. 

Mart 1994 
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'l'BABSKRİPSİTCJr Sİ91'00 

Metnin teebitinde ilmi eserlerde uygulanaaelan traııslcripei
;yon sistemini lcullandık. Burada hülaaa olarak 9ım.ları belirtmeyi 
gerekli görUtoruz ı 

1- :talimi Türk Alfabesinde bulımup da ı.&tin asıllı Türk al
:tabesinde bulunma;ran işare'tler ve hartler 9ö7le gösteril.mi9t1rı 
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2- U-&P9& ve Farsça kelimelud.eld. uzatma b.artler1 deni.lan . - _,... - - - --har.tl.er de 9ö7le göatarilmiştırı ~,a 1 , U,u, O,ö ', I,ı J . 

3- Ketinde ge9en, AraP9& ve Jmıs9a aös, de)'ia, qet ve lıa
dialer keıııd.i harfleri pırine tranalcripti.J'Oll harfleri 11• T«rilmi9 
tir. 

4- B1rle91k ieiıl ve aıhtl..&r aruına bir 9i•gi (-) lcanulmUf, 
Türk9e'd• 1'9ifpnlap1f olaııların aruına işaret krm"•ı.ttır. 

5- Metinlerdeki müstensih hataları. olaralt ort~ 9ıkaıı ve 
ilaved7le vezin ve aıılamm taııumalandıtJ., heoe ve kel1Jaelar ( ] 
i9ine alııım19tır. 
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Jhmed Bey Divanı 'nın bilinen oniki nüahaaı vardır. Bm.J.azom 
bet adedi Yazma Divanlar Kataloğu'nd.a gözillaıaelcted.ir. İki adedi de 
katalokl&rda Ahmed Sarban adına. mukayyettir • .Ahmed :Bey Divanı •nın 
Te:nkidli Metni 'ni bu yedi nüsb.qı k:a.rfılaotıra.rak yaptık. Daha doğ
rusu ileride geni9 olarak agıklaıı.aoalı gibi al tıııoı ve 7edinoi nüs
haların ~ olduğu, yed.inci nüshanın altuıcı nüshadan istinsah 
edildi.tine iyice kanaat get:irilinoe, kar9ıl89tırı.laıı nUaha adedi 
alt~ indirildi. Jh.sılar şm.la.rdttı 

dikı 

ı- ist. ttıu.veraitesi X~b. T. 2830/l 
2- İet. Univeraitesi Ktb. T. 802 
3- t&ıeli {Sille~ Xtb.), 1730 
4- Hi.le't Et. (Sül61Dleniy'e Ktb.) ,167 
5- ili aniri Et., Kz. Fserler (Klt. Ktb. ), 15 
6- Süleyman.iye, Jlaşim Paşa {Selim .lia Ktb.), 7 4 
7- Sül911Daııi,Je, Haşim Paşa (SeliJI Ala Ktb.), 82 
8- D.T.C.F. Riif' Telkenoi Kitapları 'ry. 149 
9- D.T.C.j'. Ktb. fy. 1241 

10- İst. tl'niversiteai Kütüphanesi İbnülem.in Mahantt Kemal Ktb. 
11- Dr. Abdullah ~temiz ~el Ktb. Gemlik 
12- Ba.J' J'ahri ~el K'tb. 

Xar§ılattırmada lcullandığı.mız n'ilshala.rı 9u ha:r.otlerle göater-

2830/l • .l {İst. ü. Ktb. T. 2830/l) 
802 • B {tst. ü. Ktb. T. 802) 

1730 • c {L8J.eli Sül6Jmani7e Ktb. 1730) 
167 - D {Rilet Et. Sü.l8J!Ulli7e Ktb. 167) 
15 • B (ili EDiri Et. Jb. l!'aerler Ml.t. Ktb. 15) 
74 • ~ {Sül~, RaşiJI P59a Seliııı ~ 
82 • Ktb. 74, 82) 

Divanda kullanılan başka kısal tuaalar d.a 9wılard.ı.rı 

x. 1 K.aeiid (kasideler) 
a. 1 Oazetin'&t {gueller) 

Mea. ı Mesneviler 
Mile. 1 MUseddes 
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1-A. İat. Unive:rsitesi Ktb. T. 2830/1, lkı 1-96 

:aa,ı 

Sanı 

Bezıim-..ı };}Al~-ı peyd.i. vü. pinhirı 
Ki söz virdi dili.ime cismi.ime oiıı 

Bende--! aıiihr-i ıaihr-i dürc-i ~ 
Şüd ~aııaed İbn-i ~ed Dii!aıdn 

İatinaah tarihi• ıı. 1285 - M. 1868/69 

llu 96, 691 230 x 165 m, stı 19, ;rzı r~, b&flı.lc ve cedvela i.di. 
yaldu, ktı aharlı sarıca, c~ı kenarları ııe~iıı, üatü ai18h kBlı.t· 
kaplı. 

Bat taraf'ı.n& yazıl.JJJ ol.a:rak Divm-ı ~ed sirbiıı Diilf-kinz&de 
di7e yuılmıştı.r. 

v 

152 yapraktan ib&ret olaıı bu nüahaııın ıoı-152. 7aıırakl.arında 
Şe,h İami'il ~ 'nın Esrir--ı Mürfidiye ünvaıılı eserinin Hüsnü Et. 
taraf'ından yapılan tercümesi J'&Zılı ve bat tarafta ki taplı.k mührü 
basılıdır. Sonda altı mühür be,-ti va.rdı.r. 

liüahanın baq tarafında,b'de Div&ıı.-ı ~et DilfiJdnz&de Ahmed 
Be;r (Pa,a) 964. ~p Mi.hı-i Şah Sultan tü:rbeai ~a.Zreaind.e med.1\mdur. 
~abolu'da medturı olan1 Al;ımed Sirbiı.ı ~eaeııa'llahü biearirihi'l
m9DD.iııdır. a•cıa.ı Vel8'retiı !JS\YX'abolus vefatı 952 denmesi de 7BDll.f
tır. ÇUııkü bu tarihte ~abolu'da vetit edan ~et s&rbin•dır. lkı 
nilah& mündericat ve imla MJnmındım Sille;ymini79 167 notlu n~ 
benzi70r. 

2-19. 1at. Univeraiteei Ktb. T. 802. 

llaf tara.tına 7811119 olarak Divin-ı ~ed. st.trı8zıi ~etleri 
di,e ,azılmıştı.r. 

Bat• 

Sonı 

İ7 k8rem ıssı iı&h 1ir ile gök mihr i1 mih 
Birllgüne hep güv8Jı 1i. 'ilihe illa' llih 

••• Bende-imiihı-1 l'llihı-i dt.tro-i ~ 
Şi.ld. IJ?.ıııed bin ~ed Dilf8ıd n 

Ylcı ıoı, 691 188 x 110 - 127 % 10, atı 17, ,.. talik, oedvelı bakır 
;raldu, ktı a.lj.&'rlı Venedik, otı kahverengi me91n, 9emaeı1. 

ilt" Kısaltmalarda Yazma Divmlaz- Ka.talolu'ııdaki uaule U1'1.ılıın.ıştur. 
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99-lOO'ünoü ~pralcl&r arasında B"1'1.81 beli.reis nokaaıu var
dır. Kitaplık mührü baaı.lıdır. Sonda dört mühür be7t1 Tardır. 

K&rşl.laıtı.rııtalı nilslıamudak:i 194 ve 223. saz•llvin eqh 
kanar larındald notta XIV. Yüqıl Ş&iri Ahmedi • 1'9 &1 t olduğu yazılı
dır. Bmla.rdan 194· gazel D.T.C.F. Raif Telkeıııoi Kitapları Boı 149 
dald. nüshada da vardır (92b). 22). gazel ise c, Eve .., nüshalarında 
da bulumııaktad.U'. 

3-Q. ı.&leli (Süleymani;ye Ktb.) 1730 

Kitaplık defterinde yanlış olarak AlµDed Paşa Divinı diye kir 
yıtl1dır. 

Başı 

Sanı 

'İy karem 1es1 ilih yir ile gök mihr ü mih 
Birlig\lıie h.ep güvih 18..:i.l.ahe illallah 

.Aiila ~ad 901 ru:ııüzı kim Mulµmımed eyledi 
İlci 9~ oldı )?imar buro-ı .felekdeıı ~pdı 

Ykı ıoı, CS91 210 x 145 mm., stı 13, yzı bir kısmı güzelce talik, 
bir kısmı hi9bir ttatta btmZElllez ve zor olamazı bir ,.azı., k:tı kaba ve 
oiı.&au, otı t&mir görmil§ kahverezıgi meşin, mikl•pli. 

Birinci yaprağın i9inde Mustafa III' Ur:ı tuğralı vakıf mühril. 
baaılıdır. l!ıaşında, bazı sayfa kenarlarında ve sonunda TUrk9e ve 
Fareçıa beyitler vardır. 

:Baş tarafta nuııarasız yaprakta (b) Dii\takinzade Al;lıııed Be7 Di
viın .••• Divmı-ı .Abmed ibareleri V8.1:'dır. 7lb' den sonra yazı deAi,9i
yor. öteki nüshaların yardımı ile ok:tmu;yor. 

~ nüsha imla ve münderioat bakımından 802 ';ye benz13or. 

4-D. RA.ıet Efendi (Süleym8ni.ye Ktb.), 167 

Bat• 

Sanı 

Barıim-ı \}ilı.f-ı. pe,ydi vü pin.hin 
Ki aöa virdi diliiııe oismüıae oizı 

IÇUf dilini bilmege Süle)'Ün gerek ~ed. 
IAkkm lalcalggı lalcl aJrakmı ı aJcJ aka kiku . . . . . . . . . . . 

Ylcı 119, ö91 200 .x 140, atı 13, yzı nesih, ktı k&ba, ota arkaaı me-
91n, Ustü ebrU taklidi kBlıt kaplı. 

Dı sonda altı mühür beyti. vardır. Daha 9ok mtinderio&t olarak 
2830/l'e benzemektedir. 

5-E. A.11 Bııiri Et. , Maıızuzı Eserler (Millet Ktb. ) , 15 

Gazeller (.l)'daıı (lf) harfine kadar ,yazılıdır • .Alt tara..tı 
;rolctur. 



Sonı 

İy kerem ıssı ilBh yi.r ile gök mihr il m&h 
llirligülle hep güv8Jı ıa~iıihe illallah 

Münioat eyleyüp yüz sürer Ahmed 
Kabül eyle ol m.isıdnüıl dü'"isuı 

VII 

Yk:ı 80, ö91 170 x 120, st ı 17, yz ı inoe nesih, birinci yaprak baş
lığı ile ilk 9i:rt sayfa ve ao·•inci yaprak cedvelleriı &di yaldız, 
ktt &badi taklidi, otı koyu kahverengi meşin. 

Birinci yaprakta. div&n sahibinin L&tifi Tezkire' sindeki hal 
teroümesi, ikinci yaprakta Diikikinz&de Fasih-i Mevlevi 'nin Ali 

• A A • ' 4lll 

Eı:tırı Efendi ta.rafından 7azılmış silsilesi ve son yaprakta fl.khı 
beş mesele yazılı, Ali Eniri 'nin vakıf mührü basılıdır. 

Diikakin~ade Ahmed :Bey'in Latifi Tezkiresindeki. hal tercüme
sini 9airi. tanıtırken°vereoelimiz i9in blll'ada sadeoe ikinci yaprakta
ki Dük&ıd.nzade Faş~i Mevlevi'nin silsilesini yazmakla yetineoeğiıu 

Div&n-ı A:tımed. Bey İbn M~ed Paşa İbn J?ed Paşa Dtqcakin
zade. ~~8.de Mehmed Paşa 964 B.-1557 M. senesinde ve pederi 
Aı;maed Paşa 920 H. - 1514 M. senesinde vefat etmişlerdir. 

Si.b.ib-i divan Ahmed :Bey'üri mahdUıııı Mehmed :Bey ve anuıl mah
dmı şa~ir-i meşhU:r ~ed-i ~il]. Bey'dür. Façih'un ~ terk-i .. 
düz:ıyi idüp derd-i teslik meslegine sülUk itmesi ceddine ittibi'en
dir. 

s&.b.ib-i divan Ahmed :Bey•üfı' vatidesi Sultan :Bayezid-i sini•
nüıi kerİm~si Gevher MiÜUk: Sultm oldığuıdan viÜde cihetin~ suı
tin ~zid Hin Ha.Zretleri•nüıİ hafidi ve Yavuz Sultan Selim R8ıı 
~&Zretleri•nÜri ~idür. Ve h~şiresi Neslişib. ~ı.m Sul'tiiiı;dır. 

Gevher MülUk Sultin 957 H. - 1550 M. senesinde ve:rat iderek 
~p'de Zal Paşa Mektebinde detfn-1 ~&k-i guf'rindur. Şu )?.alde şa~
ir-i Fasih •un silsilesi Fasih Ahmed Bey İbn Mehmed :Bey İbn s&hib-i 
div&ıı ~~d Bey İbn l>.~id.~ Dmnad-ı Şehr-i y&ri Vezir ~ed 
Paşa İbn ~'1&de vezir Mehmed Paşa'dır. 

Bu silsilenüri böyle olduğı merhUııı Fa.si.hunun hatt-ı destiyle 
bir ıneomua" -i mu 'tebered.e cıaeı m~~uz olm~dlll'. ... . . 

6-F. Haşim Paşa (Selim ~ Ktb.), 74 

Tertibi pek karışıktır. fuoe gazeliyyat sonra ~aid kısmı 
yazılmıştır. 

:Başı 

Sonı 

Sen hüminun s~si yol;t. d.irler iy bed.rü'd-düoi 
Kik:ülüıi oina gören dir cıi.• ima zıll-i Hüdi . ..., 

Ahmed'em f'akr ile huiür iderem 
Miı ü mü.llc-i cihin~ pes n' iderem 
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llu 70, Ö9• 200rl44 mm., Stı Muhtelit, Yzı ~' Ktı lSeyaz, 
Ctı hkaaı. meşin, üatü bez kaplı.. 

Birinci yaprakta Şeyhülisı8m Kolla :Bef'Zide ili ıta,dar'ı.n 
vakı.f aührü b&sılıdı:r ı Xooa Yusuf Paşa h&tidi Ş9Jhu' 1-İalu-ı. es~ 
~ed Jfu!ıtir »ey•tm ~dÜnı .ili ~ Jtey•un UaldJdar•da oedi teı
a8n.-i imi.re • .ini B.aoı. Selilll 'la Kütüphanesine nkb.clır. . . 

:at yapr~ alt tara.tlm-ında da d.ivaııla ilgiai o~, ta--
maman 711Dlı.v 9ö7le bir yazı vardı.rı 

İfbu divin-ı .Ahm~di ki rioi.ı-i ha.tıızaVi;rederı ~ed s&rbm 
~ese'llahü aı.rrahü'l-mennan ~tlerinuı\ di.vizı-ı bel&gat.i-iln
vanla:rıdur. ıcih ~ed, ~edi. ve kAh ~iruauz mablas bu;yurm191.&rdur. 

Süleyman.17e Usk.üdar Sel.ili !la Ktb. Ri.şim P&9& 74 v• 82 nıaa
r&d& ~tlı ııUsb•lar birbirlerinin ~dırlar. Blzılardan 82 ııma
ralı. nüsha 9ok )"8ni olup kurşun kalemle ri,.\lh ol.arak ıuı.laı.ştır. Di
ler nUeb&l a-a göre bu nüsh&lard& J.bmed sirbm adı eik:reclilmektedir. 
Yuıaa Divanlar IC&t&l~'ıı& d& bu şekilde ~ed Sirbiıı adına geçmiş
lerdir • .tııoak diler beş nüshada bö71• bir d\ll"\lll görülmmekted.ir. 
Biz Jlımed.-1 Sirbin isminin daha &CllU'& bu tıilehalara k&aıtlı. olarak 
laxıduA\mu tahm.iıı etaekteyi.15. Zaten bar ilci nilah.mın tertipleri de 
~ı.clır. llünderioat olarak da aızudı:r. ıcas&id. kısmı. daha aoııra ve
ril.mi.tti.r. Her iki. nfüabada da elıCBtklilcler n aral.ard.a boş a~ 
Taı-dı.r. Xaai.id kı.aımlaruun başındaı~-side Ahı:ııecl Beg Divan'ı. 
Veli Beg ollı" i baresi Y'f!!:r almaktadır ki bu el& bizim Jamaatimizi 
doirulamllctad ll'. 

Yaptı.tımı11 incelemede, Yazma Divinlar Kat&lolu'nd.a yaı:ılış o
larak Ahmed Sirbiz:ı. ad.uıa kayıtlı. bulman bu iki nüabada-lcatalokl~ . ~ ~ ~ 

da Ahmed Si.rban adına başka kayıtlı dıvoıı do. yoktur .. bulunan şi:il.'-

ler diğer bet nüshad.& bulunan şiirlerin a;ynı.dır. Şu farkla kiı Bu. 
nüahalard& diler nüshalarda buluı:mıqan K43guauz mahlaslı 22 ad.et 
9iir va:rdır. Bunların cınaJ.tı adedi 5'er beJ'itlik, bir adedi 6, üç 
adedi 7, iki adedi de ıo•ar beJi,tlik olmak üzere tamamı 127 be)"i.t
tir. Kqgusuz'UDldlerle birlikte 9iirlerin ,..ıcUnu 2538 beyittir.Bu 
9iirler pzellerin içindedir. Divanların bavındaki .ll?med Si.rbiiı 
~ herhalde bu 9iirlere niabet.le dile 9iirler n.&Ee:r-ı. itib~ 
&llJ"madım ve dikkat edilmeden konmUf}tur. ,amda okıquoulcuı da iJ.6-
veai olaoaiını. dikkate almak gerekir. 

jyrı.ca "1Jl.1 iala ~ellikleri ve &1?11 eksiklikler her iki 
n\Jah.ad.a d& vardır. Batta bu ilci nüahaııı.n da B, yiııi ili Bniri 'deki 
15 ııo'lu nUahad.aıı istinsah edilmif olması da kuvvetle muhtsııeldi.r. 
Meaelaı 109. gazelin 4. beytindeki "bÜaıtiru.tt keliJleai E, F ve G 
nüshalarında "gülsitiiu" olarak geçmektedir. Yine 102. gazel F de 
m'\llcerrerdir. Uze:rine de mükerrer yazı.ldJ.kı. halde Q'de de mükerrer-
d.ir. 

124. gazel 4. beyit ikinci mıarad&ld. "olsa .. kelimesi E, F 

ve a•de "ola." olarak geçmektedir ••• 
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125. gazel ı. beyi.t ikinci aıaradaki "naPe-1 .. kelimesi B'
nin ;rmııeıra E, P Te G'de de °nile-'1.• olvak ge911ektedir. 

127. gazel E, ., ve O'de elmiktir. 
187. gazelin ilk üç beytin.in 1Jdno1 aısr&larıııın ecmla;ıoı ~

ta •sldJ'ip 7lrlıldıiı için timir makaadı ile üzerine kiiı.t 7&J>1.9tı
rıldı.lındaıı E'de olamamamı9, r ve Q•de de okunan pn:e kadar ,.azıl-
1119, gerisi yarım bırakılml.f ı (."ls 1PJ1 ) ı olml.fdur • i... gibi. 

Bmun yanı.sıra bütün nüshalarda oldulu hal.de E'de olmayan r... 
kat F ve a nüshalarında olan 227. gazel gibi gazeller de var ••• 

ömekler aaııır:ım 7eterinoe OlmUftur. Bunlar F ve G nüah&la.Tı
nın benzerlilizıe, bımların da kı.amen E'den 18tinaah edilmiş olabile
oeiin• lcaııaatimoe ,-eterli delildir. 

7-J'. SüleJIDazıi.19, Haşim Paşa (Sel.ia .Ala JCtb.) 82 

74 ııoılu nilshanın ayxııdır. 

llıaf 1 

Sanı 

smı htiÜıım ai.Teai 7* dirler 17 bed.rü'd~üoi 
~oii cini gören di:r eli.• im& zı.11-1 Büdi . ., 

••• .&hmed.'eııı fakr ile hutür ide.rem . . . 
Mil ü mülk-'i. ci.hiııı peo n' idarem 

Yks 81, ÖÇı 210xl.43 111111., Stı Muhtelit, Yzı K.urfun kalemle T&
zılmış idi r:Uta, Kts Beyaz, Cts :Ehi, boyu eqtala.rd.c>. b{b-ük olup 
kırmızı ~t kaplıdır. Birinci yaprakta ili !Ja.ydar vakıf mUbrü ba
sılıdır. 

Bundan önceki nüshanın bütün özelliklerini 'taş :uııak:tadır ve 
orada belirtildii'inden tekrar edilmemiştir. 

K&rşılqtırma, taıııtmaıya 98.lı.ttıiutuı bu yedi ni.lalıa Uzeriııe 
,.apılmı.ttır. 6. ve 7. nüshaların ~erlikl.eriııe kJmu.t griirdiğimi.c 
saman 7. nüsha da daha sonra bıraltılmıf ·hr. Sadece ıamaıı AmllD özel
liklerine bakılml.9tır. 

8- D.T.C.J'. Rait Yelkenci Kitapları, 149 

Tlcı 117, Ör;• 17lx122 mm., Sts 17, Tu Beaih Jcı.ruaı, 1'ts B&
TU Te krem rezılcl.i filigranlı A~, Ctı Si7Ü •etin aırt, kö9eli 
•brU kartcn. 

Sonı 

İ.7 lcera:ıı ı.ası ilih y1r ile gök a1hr ü Mh 
llirl.igüıi'e hep gi1Yih ıi'ilihe ill&'llah 

Bemd.-1 mühr-i mihı-i düro--.1 ~ 
OÜd Al]m•d ibn-1 ~ammed Dl~.ıcin 
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:Bu nüsha da mündericat olarak ilk bet nüshadan farksızdır. 
Manzume adedi itibarı ile orijinalliği olan bir nüsha delfldir. 
Divanın Dük.akinz&de Ahmed »ey•e ai't olduiunu gösteren 4 mühür bey
ti vardır. İstinsah tarihi B. 1258 7 M. 1841/42 (Sene ıerııirı ü eaın
ein ü mieteyn ü elfen fi-şehr-i rebi<u•l..:&hirinün ihiri). Baş ta-

~ v ~ 

ratında da-nıvan-ı Al}med :Bey Di.Us:akin oglu.ibareai vardır. 
Divan• ın tek özelliği kunut dualarının açıklaıııaaı ile baş

lamasıdır. 

9- D.T.O.F. Ktb., 1241 

"Biei Divaıı-ı Bazret-i ~ed Efendi" diye başlı.yor. :Bunun 
altmdaı ~uddiae eı:rrahu şeklinde bir iba.re yer almaktadır. Daha 
sonra da :Besmele gelmektedir. ÔazeliJ7at kısmı eksiktir. 64 gazel 
vardır. Di~ divanlarda bulun.an 45 maıızune bulunmaktadır. ldi ~ 
lıda ,azılmış 45 yaprak, 19 satır 222 .x 145 mm., ölçüsi.ir.ıde B. Ak
yüz ? 10 L. şeklinde loJ'metini göırteren bir ib&re mevcuttur. Küs
tcmaihi ve istinsah tarihi yoktur. 

Sonı 

İy karem ıssı ililı yi.r ile gök m1br ü mih 
Birligüıle hep güvih la'ilihe illa'llih 

Gafil olma gözüD aç BEll'l seni insin ide-gör 
Hemdem-i ehl-i dil olup teiii.iıli oin id&-gör 

10- İstanbul Univ. Ktb., İbnülerııin Mahmut Kemal İnal Ktb., 3472 

Başı 

Sonı 

:eenim-ı ea.ı~-ı peyd.8. vü pinhan 
Ki söz virdi dilüme oismüme oih 

Gafil olma gözüii aç een seni insin ide-gör 
Bemdem-i ehl-i dil olup tenüiii oin ide-gör 

Tkı 112, öçs 194tl28 mm., St s 17, Yzs Talik, Xts Sarı, no
hut renginde &cıi aba.rlı, Otı Siyah karton. 

ı. yaprak a varaktaJ evrak 114, satır 15 yazılı. 11$lbuki 
aatır adedi 17'dir. Sondaki 3 yaprak da bo9dur. amıarın altında 
M.Kemal İnal' ın ietisha.p mührü vardır. Bunun da altındaı Divan-ı 
.Ahmed DilkakinzSde nevvera' 11.ahü merıp.dehÜ i bireai vardır. 

b varakta Besmele-i şerif ve yukarıda belirtilen maıızune 
yer almaktadır. 

Sonunda da istinsah tarihi ve müstensih adı yazılmamıştır. 
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11- Dr. Abdullah ÖZteııalı Ktb., Gemlik 

Oeaılik'e bu nt.isha.yı. görmek için gittiğimde Dr. Abdullah öz
tmiz bunu Ankara.' lı. birine sattı.ğlllı sö1ledi . Maalesef bu nüshaya 
ulaşamadı.le. 

12- Bay' Fahri nUshaaı. 

Tilrk şairlerinde.. Sfuiettin Nüzhet Ergım böyle bir ni.l.ebadan 
bahsediyor. Ama bi0 ulaşamadık. 
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HAYATI VE AİLESİ 

Dükald.nzade Ahmed Bey, 16. &eı.rda yaqamış ünlü divan şairle
rimizdendir. Babaaı, Dillcak:inzade Mehmet P8fa'dır . Ckıun da babaaı 
Yavuz Sultan Selim'in Sadrazamı Dükald.nzad.e Ahmet P8f&'dır. 

Dülmkinler diye anılan bu sül&ıe Arnavutlul'ım en nü.tuzlu a
ilelerinden biridir. Mslıusev'in yayınlad.ı~ı vesikalara balcılaoalc 
olux-sa bu ailenin menşei çok eskilere uzamaktadır. VII. yüzyıldan 
beri :Bosna'da bilhaaea Raguse'de çeşitli isyanlar 9ıka:rdıkle:rı ve 
Boşnak beyleri ile çarpıştıkları rivqet edilmelctedir. Diier Arna
vut asıllı te:rih9i Musabhi. de ~lerin Trun. aarı.ndaıı beri var 
olduklarını ileri sürerek şöyle devam edera İhtimaldir ki tarihin 
bir vaktinde Fraıısa'ya. yerleşmiş bulunan OOkaldnle.r'den ilci kardeş, 
b.a9lılar zemanuıcl& buradan göçüp İtalya'J& yerleşmişlerdir. işte bu 
iki kardeşten biri EBta S~rü olur. Diler kardeş Aıııavutluk'a· dö
ner ve Zadrima ovasına (Scutari veya İgkod.ra'nı.n güney kıın.mları) 
yerleşir. Bir başka tarihçi grubu da J)iikaldnle.r'iıı ilman aoymdan 
olduklarını iddia etmektedirler. Ta:rihçi Yılmaz öıatuııa da "Osmanlı 
Aileleri0 adlı eaeriııdeı MJ>ükald.nzSdelerin .Arnavutluk'ta ?forman a.
aıllı Arnavut Maııabor dilkasının (Pavlo DUkak1n 1449'da qak.laıııp 
tımarını ~betmi9, 1451 de tımar iade edilmi9ti) iki otlu, babala
rı ölünce İata.nbul •a ka9ıp Fatih Sultan Mahmed 'e aılınıp Ehderün 1 a 
alındılar ••• 11 diyerek Dükaldnl.erin lformaıı SOY'\.Dldaıı olduklarını yaz
malctad.ır 1. Oysa Dilkalcin kelimesi .Arnavutların ileri gelen zatlaı
rı.ndan no1n" veya Jeen (Le duo .ren) 'ın isminden gelir. Duka,Arna.
vut9a "Bey" karşılılıdır. Uhvaıı olarak "duo .. , "dux,,, ve "duoa11 şek

linde Batı dillerine ge9mi9tir • .Buna göre "Dttkak1n" kelimesi ''bey" 
lcarşılılı olan "duoa._, ve isim karşılıiı "01.n,. veya "Jean_.ın birleş
mit şekli olup "01.Jı Bey" anlamına gelmesi gerekmektedir. Daha eonra 
"Dllkaldn .. lıcelimeai bütün aileye şaıail olup gUn\büze kadar gelmiştir 2. 

1 Yıllau ~tuııa., Devletler ve Ranedmlar, 'l'Urlıı::iye, Dö.rdilnoil Kitap 
Osmanlı lileleri., Kültür J'akanl ılı. ta.p.nları, ıroı 1101., 
.Ankara 1989., Cı II, e. 627-628. 

2 Mehmet Ka_ya., Diikakinzide Ahmed Paşa'nın Rqatı., İataııbul UııiT. 
D!.eb178-t Fakül:tesi Ktb., Tets noı 2713., İstanbul 1981., e. 3 
(O.,gaj, j.thanse, -L'ilbaııie et I'nvuion 'l'urque au:s:n eiacle, 
Paru 1937., a. 12-14'den naklen). 

Şemseddin Simi., K8musu•ı-6.ı8m., İstanbul 1306., CıIII, a. 2128. 
lılebmet SUre71& Bey., Sicill-i Osmaııi., İstanbul 1308-1311 B., 

Cı I, a. 195· 
Su;phiye Oandq. , T8f lıoalı Yalı.ya .Bey ve Şih u Geda Mesnevisinin 

D<Srt IUsha ttzeriııe Tenkitli ?le9ri., Türld.;yat l!batitüaü, Tez 
noı 137, a. 5 (Gibb'den naklen). 
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.Bu aıtatı ilk kez kullazı.m:ı Gin Tmıusio (Duoem Ginim Tanus
hioıa)'nısı Gin Te Progon adlı iki oflu olur. lUı1ardaıı Gin.,Kons
tantıni.7.Te Bıa İmpe.ratorluğu'nm "'71fiamaaınd.ım 7&r&rlazıarak İş
kod.ra • 71 zabtetmi9 ve burada bir dükalık (be7lik) ıturmu,tur3. :Bi.i
,.uıc ihtimal.le "duoa" sıh"tını da bmdan acmra kull~ başlaıuş
tı.r. 

XIV. 7Uz7ılda, Progan DiDralrin ' 1n 1ld. oflu I. Poul Te Leca 
birlikte .Ueasio (Leş) beyi olurlar. II. •urad zamanı ile ilgili 
849 R. - 1445 M. tarihli bir iomB.ı defterinde Kesri.ye bölgesinde 
Osmanlı hizmetine girmiş bulunan tımarlı Hristiyan sipahiler 8.1."aı

eında 2000 ak.9a.lık bir tımarı ka:rdeşi Poul ile birlikte tasarruf' 
eden bir DUkaldn'e rastlaıımaktadı.r4. 

DUkaldn ailesinin en meşhur adamı Leoa'dir. Şemseddin Sami 
Bey' in Lek 711Di ilek:Baııdır olarak gösterdiA'i aoa, mqeini kesin 
olarak bilemedil'imJ.z "Kanon de Leoa. T•T& "DIUcaldn lCaııuol&rı "nd.a 
bazı retorml&r ,.apa.rak Hris'tiyanl.ı.lm icaplarına~~ 9alış
tıiını zikre4er5. 

Dillcak1nle:r ' in ~ad.ığı bö}&eler Oamcıl ı.l.&r • a ge91noe, aile
nin bir kıamı. İtalya'ya geçip Bapoli'ye yerl8flllif 9 diğer bir kıs
mı da İslamiyeti kabul ederek Osmanlı himetine gi.rmi9lertiir6. 

Dillra)cinzade !hmet Paşa 

şa.u.imir.in dedesi olan Ah:ııet P&§a'nın dolun tarihi belli 
delildir. Omııanh hizmetine giriş ta;rıhi de keain olarak bilinme
mektedir. Şemaedd.in Sami, Kamusu•ı-6ıim 1 daı ".Arnavutluk f'eth olun
duktan sonra, DUlc:akin efradı islamın 9ereti ile milferref olup, i<ı
lerindan merıasıb-ı "aliyye-i Devlet-i Oeminiye•ye nail olmuş bazı 
r ioa.l ile 'ilim ve Osmanlı Eiebiyatınd.a şöhret bulıııUI} bazı zevat 
yeti9mi9tir." deımektedir7. 

3 Şemseddin 58.mi. ıcamusu•ı-818m., İstanbul 1306-1316 B., c.111 , 
s. 2181. 

İsmet Parmaksızollu. Diikaldnoğlu .lhmet Pa,a., Tih-k J.ııeiklopedisi, 
.&nk&ra 1966.' c. xrv, s. 108-109. 

Mehmet Xaıya. a.g. tezi, s. ,5-0. 
4 :Bafbakaıılık Arfivi., Maliyeden Müdevver Det. lioı 525. 

Halil İnalol.k. r-1. Yüzyıl Ihıııeli •de Briatiyan Sipahiler 
D.T. C.F. Köprülü~' 1954/66, a . 218. 

ismet Parı:ııak:sızoğlu. Dükakino~lu .thı:ae"t P&f&., TUrk Ansiklopedisi 
J.nlc&1'a 1966., C. XIV, s. 108-109. 

5 Şemseddin samı. lCamusu•ı-&ıam., İstanbul. 1306-1316 B., c. ın, 
a. 2181. 

6 Şemseddin sAmi. Kamusu' ı-&ıim. , İstanbul 1306-1316 R. , C. III, 
s. 2181. 

7 Şemseddin simi. a.g.e., c. III, s. 2181. 



Gelibolulu Mustaf'a Ali, Kübnü'l-e.hbar'da bu konı\YU şö,yle di
le ge:tirirt "• •• Vakta ki harem-i muhtereme dahil oldular ikisi da
hi hemnim-ı ~-ı enam oldu. YBııi Abnied ve Mehmed isimleri ile iş
t~ buldu. Ba.'de zamanın Ahmed :Bey vefat eyledi. :Bu kerre ( ••••• ) 
•ıiıemini ol biri isbat etti. Yani ki ol muBmıııer oldu. Ve haremden a.-
~alıkla taşra 9ıkup rayet ve ey8.ıete t~-i külli buldu. l3a' dehü 
mezbiırun evladından yine Ahmed ve Mehmed nimına iki mir-i rUşan za
mir-i lazımu'l-ik:ram koptu ki Ahmed namına olan n8md&.- dünya d&ı-ı 
karar değil idügini bilüp cidden menaaıb-ı di..lnyeviyyeye iltifat it
meyi.ip ağır müteferrikalıgı halinde sofiyy\m tarikına sülUk ihtiyar 
kıldı. Latif' ebyB.tı ve d.il-pe!ir eş"i.'.t'-ı varidatı vardır ki tafsili 
şu'ara faslında me~dur. Ha.ttaa 

Vi"i~ bizi ~or~tma cehennemde od olmaz 
Yanına.8a odın her kişi bundan iledürler 

beyt-i meşhiıru anlara ma.hsUs e!!er-i me'~Urdur. Amma Mehmed namına 
oları asil-i bülend iştihar rütbe-i emaretten mertebe-i eyalete va
sıl olu.ı> Haleb'e ve ba'"~ı vilayete mir-i mir&ıı oldu. l3acdehu Mışr-ı 
K8.b.ire :Beglerbegiligi ile i'til&-i şan buldu. H8.ı& zümre-i mevali
den ve kaz8r-i Mısra mutasarrıf' olan al:ı8.ıiden'Osmazı Bey nam zat-ı 
şerif ve biraderi. - olup m~~ıb-ı. emaretten ragb;t-i sülUk ile müte
?id Sinan Bey emir-i ıa~if me~kUr ?4ehmed Paşa'nın ev1a.o.-ı kiramın
dan bald.yye-i ta.k.ı.yy'edir8. 

Mehmed Sür~yya Bey ise, Sioill-i'Osmani•de şöyle demektedira 
"Menobor Dük:a.sı'nın emsalsiz iki mahdumu olduğunu Fatih Sultan Meh
med Han işidüp, şunlar islam olsalar diyU hatı.r-ı h~larına 
gelmiş idi. M.Sııevi nüfuzlarının te'!iri ile Dersaadet•e kaçup iz
ıı8.r-ı islam eylediler. Ve isimleri Ahmet, Mal:mıud tesmiye ile m&
beyn-i htima,una alındılar. MabmUd irtihal ile Ahmed Be;y ümer8dan 
oldu. 9. 

il 

İsmet Pa.ıınaksızoğlu, Türk Ansik:lopedisi'nde bu mesele ile 
ilgili ol.a.ralq 11Ahmet Paş&'nın BOTU Norman ve;ya, benzeri asıllı soy
dan bir kimseye d.a\ranmayabilir." d.iyorlO. · 

Yukarıda XIV. 1'ilz7ılda Progon Diikakini 'nin iki oğlu olduğunu 
(1. Poul ve Leca) belirtmiştik. İşte bu iki kardegten Poul'un oğlu 
olan bir Leoa daha vardır. Poul'uıı kardeşi olan Leca'in de birinin 
ismi bilinemi;yen (erken yaşta. ölmüş olabilir) Ü9 oğlu olduğunu ta
rihi ka.Ynakla.r bild.iriyorı Progon II. ve Oeorge rll. 

8 Gelibolulu Mustafa Ali. Künhii'l-Ahbar., ttniv.Ktb. T.Y. 5959, 
Vrk. 398/b. 

9 Mehmed Süreyya :Bey. Sioill-i Osm.azıi.. , İstanbul 1308-1311 R. , 
c. r., s. 195· 

10 İsmet P&l'll1alcsızoğlu. a.g.e., Türk Ansiklopedisi, ~a 1966., 
c. xrv., s. ıos-109. 

11 Mehmed ~· a.g. tezi, s. 10-11. 
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Yukarıda Progon II. ve George I'in babası olan Leoa'in ismi
nin iomal defterinde Dilkakjn olarak vasıflaııdırıldı~ı söylemiş
tik. Osmanlı Türkçesinde '' -sade" kelimesinin daha 9ok oğullar i9in 
kullanıldığı düşünülür ve Rumeli'deki Hristiyan sipahilerin birço
~un aynı yılle.ı-da. İslamı kabul ederek müslüman oldukları dikke.te 
alınırsa, Sioill-i Osmaııi • de Fatih devrinde müelümanlaşarak Ahmed 
ve Mahmud adlarını aldıkları belirtilen beylerin, bu Progon II. ve 
CJeorge I. oldukları söylenebilir. 

:Buna. göre DUkakinzSde Ahmed Paşa 9oğu kaynaklarda belirtil
diği gibi Jeen veya Gin'in torımu değil O'nun k&Tdeşi olan I. Pro
gon DUkakin'in torunudur. Ancak bu Progon II ile George I'den han
gisinin Ahmed Paşa. olduğu kaynaklarda belirtilmiyor. Burada tarih-
9i Yılmaz Öztuna'nın görüşünü belirtmeden geçmek istemiyorum. os- · 
manlı Aileleri i simli eserinde Ahmed Paşa•yı tanıtırken şöyle derı 
"Kuzey Arna:vutluk'a yerleşen bu B'orman (F.t'ansız) duk:a.la:rının oğlu 
EhderUn'da mükemmel bir Osmanlı yüksek eğitiminden geçmiştir. Bü
yük babasının adı Jeaıı olup Arnavutça "Oin,, haline gelmiş ve "Du
ka. Gin" denmiştir .,. der 12 • 

öztuna'nın da belirttiği gibi , mükemmel bir şekilde yetişen Ah
med Paşa'nın gençliğinde:"Fa.tih devri seferlerine ka.tıldı.ğı bir gerçek-

t . 13 
ır., • 

I A A 

Ahmed P8Jla.' nın ilk olarak Ankara Sanoakbeyi ilcen Damad Sinan 
Pa.şa.'nın ve II • .Bayezid' in kızı qşe Sultan ' ın kızı Mihrimih Hanım 
Sultan ile14 7 Cuınad. II. 909 B. 27 Kasım 1503 M. da. evlendiğini görü
yoruz15. Si nan Paşa , Ruıneli .Beyl erbeyi iken öldüğü zaman 26 Reoeb 910 
R. - ı4.1.1504 M. Ahmed Pa.şa•nın hanımına. da diğerle.rina olduğu gibi 
taziye yapılmıştı 16 •· 

Dillplkinzade Ahmed Pa.şa.•nın Yavuz Sultan Selim'in kızı Hafsa 
Sultan1la da 917 B. - 1511 M. de evlendiğini ve 921 JI., 1515 M. de Ah
med Pa.şa'nın ölüınUnden sonra Hafsa Sultazı'ın bu sefer de :Boşnak Musta-
fa ile evlenip Kara Osman ş8.b.•ı dünya.ya. gatirdi~ini kaynaklar bildirirl7. 

Ahmed Paşa•nın Mihrimah Hanım Sultan' dazı oğlu Mebmed Paşa.•nın 
doğduğunu kaynaklar haber veriyor. Osmanlı Aileleri 'nde Yılmaz öztuna, 
Mebmed. Paşa'nın yanında Nesl-i ş8.b. Hanım Sultan'ın da Ahmed Paşa'nın 
kızı olduğunu ka.ydediy-orl8 • .Ancak başka. kaynaklarda bu Mebmed. Paşa.•nın 
kardeşi değil kızı olarak geçmektedir. 

12 Yılmaz özt una., a..g.e., Ankara 1989., C. II, s. 627-628. 
13 İsmet Parmaksızoğlu., a..g.e., Arıka.ra. 1966. , C. XIV, s. 108-109. 
14 Dr. Gültekin Oran.soy., Osmanlı Devletinde IQ.m, Kimdi, 

Osmanoğulları I., Ankara. 1969., s. 221. 
15 Prof.Dr. M.Ta.yyib Qökbilgin., XV-XVI. Asırlarda E:iirne ve Paşa.-

livası., İstanbul 1952., s. 474-475· 
16 Prof.Dr. M.Tay;yib Oökbilgin., a.g.e., İstanbul 1952., s. 474-475• 
17 Dr. Gültekin Oransoy., a.g.e., .Ankara 1969., s. 181. 
18 Yılmaz öztuna., a.g.e., Ankara 1989., s. 628. 
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Ahmed Pa,a 1515'de Çaldıran dönüşü 28.12.1514-8.9.1515 • 8 
ay 11 günlük sadrazam olarak askeri isyana teşvikten idam ettiril
miştir 19 • Mehmed Süreyya Bey özet olarak şu bilgiyi vermektedirı 
"920'de .Amasya muştasında maktÜleı:ı :revt olmuştur. Alim, hzıl idi. 
Mabduııu Mehmed Paşa•dır." 20 • 'ismail liakkı Uzunçarşılı da şöyle 
demektedir: "Aşağı. Pirler'in ga.rb-ı oenUbisi.nde yol kenarındald. me
zarlık i9inde Mü:fti i-e-saıca.leyn İbn Kemal Ahmed Şemseddin Efendi'
nin dedesi Kemal Paşa türbesinde Diikakinoğlu Ahmed Paşa medf'undur. 
Yavuz, İran seferi avdetinde askeri isyana. te11vik ettiğinden dolayı 
Ahmed Paşa•yı burada katlettirmiştir ... 21 diyerek ölüm sebebini de 
belirtiyor. 

Diikakinzade Mehmed Paşa 

Mehmed Paşa'nın, Ahmed Paşa'nın oğlu olduğunu hemen bütün 
kaynaklar zikreder. Doğun tarihi belli değildir. 

Sarayda ilerley-ip Halep :Beylerbeyi'si oldu. 961 H. - 1553-
54 M. ı:!e Ali Pa.şa'dan sonra Mısır valisi oldu 22 • İtid.8.1 üzre iki 
yıl üç ay valilik ;yaptıktan sonra 963 H. 1556'da azledildi ve İs
tanbul 'a döndü. 964 H. 1557 yılında. ölmiiştüı23. 

İkinci l3a.yezid'in kızı Oevher-i MülUk Sultan'la. evlenmiş o
lan Mehmed Pa.şa.'nını Ahmed, Osman, Sinan ve NeslişSh adlarında dört 
çocuğu olmuştur. Anoak. yukarı.da naklettiğimiz gibi, Gelibolulu 1.ıi 
yanlış olarak: Mebmed Paşa ile Ahmed :Bey'i kaı:d.eş olarak vermek:te
dir'.24 • Bu duruma göre Ahmed :Bey, Osman :Bey'in amcası duruııund&
dır. Atqi•ye göre iııe Qevher-1 MülÜk Sultan•ın oğlu olan Ahmed Bey 
Dükaki.rız&de Osman Bey'in ağabeyidir · 25 . • Buna göre Sioill-i 0sm ... 

ni 'deki şu silsile doğrudurı Ahmed Bey - Mehmed Paşa - Diikaldnz8de 
Ahmed Paşa - Menobor Dükası. 

Yılma.z öztıma'ya. göre mezi.-rı E\JÜp'te, amıesinin türbesinde
dir- 26. 

19 Yılmaz Oztuna., Devletler ve Hanedanlar, TOrkiye, Dördüncü 
Xita.p Osmanlı Aileleri., Kültür Bakaıılığı Yayınları, Noı 
1101., .Anlca.ra 1989., C: II, s. 628. 

20 Mehmet Süreyya Bey. Sioill-i. Osmani., İstanbul 1308-1311 H., 
c. ı., s. 199· 

21 İsmail Hakkı Uzun9RŞıl1. Kiti:beler., İstanbul 1927., s. 123., 
dip not. 

22 Mehmet Süreyya Bey. a.g.e., İstanbul 1308-13'11 R., C. I.,s. 114 
23 Şemseddin Sam. 962'de azledildi diyor. Kamüsu•ı-&ı&m., İstan

bul 1306-1316 R., C. III., s. 2181. 
24 Gelibolulu Musta:ta ili. a.g.e., İstanbul t.J'niv.Ktb. ,_ T. Y. Noı 

5959., s. 398. 
25 Ata,i. Ş~· Zqli., İstanbul 1268 R., c. l., s. 460. 
26 Yılmaz ö-&tuna. a.g.e., Ankara 1989., s. 628. 
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Hanı.atı Oevhar-i lıfülUk Sultan ise (ö.957., 1550 K.) ~P z9.ı 
Paşa Mektebi hazreeina deftı olUDmuştur27. 

Ati.Ti ' den aldığı.atız ve Mebmed Pa,a' n ın dört oğlu olduiunu 
bildiren maliıııat başka k.&ynakl.az-da gorülmıemektedir. lÜrl hi9 bir 
kaynak Uahmed Pqa•nın bu dön çocuğunu birlikte bahaetmiJ'Or. Me
sela Mehmed Pqa'nııı Si.nan adrnda bir oğlu olup, bunun emaret s&
bibi olduğunu yalnızca iıi bild.1ri7or28. 

Bu konuda İbrahim Peçen de şu bilgileri ve:rmekted.ira "Dtil?
Arnavud ve Frenk lisanında .Beg ma'nisınadur. Sul~i.n .Bayezid bin 
Sul1ji.n Mebmed merhüma. mezbü:r ~ Beg' in iki ferzendi olı\l) };lüsn ü 
oemllde birinOıi manendi olma.d:ugı sem'i şeriflerine v~ıl olaıa.ğla 
aoaba ne veohile böyle ~üan-dıir e~tal ve küf'.r ü ~ılaldan te191s o
lunur diyü mulcaddemitını tefekkürde iki oenib-ı ae.ltana.ttan olan . . 
oell-i g.iimet ol e~file pertev- i in4 ikae bır.pağ ile ildai dalp. 
birer esb-i rehvira süvir olup pid.işih-ı mağtu;t\ırım terbiyesine 
mukirin old.ı.lar . İlcisi dalıi ha:!Hl.im-ı i"ahr-ı enim ya~ni birı Ahmed . . - . 
biri Mel;ıızıed nim oldı • .Ba'dehÜ A.Çmed ve:tit idüp Me>;ımed mu'ammer o-

lup J;laleb ve lh~ı-ı ~e .Beglerbegligi ile i' ti~ şiıı buldı. 
Me~bÜ:rım ~i iki oglı biri mavili silkine ~l ve biri ze•imetle 
güşe-ı teri6ata v~ıl oldı •• 29. 

OörülUTor ki Peçm'nin verdiği bilgiler, Oelibolulu 1.ıi•;ye 
paraleldir. 

BütUn bu bilgilere göre ve ;reni bulunacak belgelerle deği
şebilir kaydıyla bizim, di~m tenkitli metnini yaptığımız Ah
med Bey' in şeoeresini şöyle gösterebiliriza 

27 Mebmed Süreyya lley. Sioill-i Osmani., İstanbul 1308 - 1311 H., 
C. I., s. 65. 

Dr. Oültelcin Oraııso;r. , Osmanlı Devletinde Kim, Kimdi ., Osmaıı
oiulla:rı I ., Ankara 1969., o. r., a. 175. 

ili Elııiri. J.hmed Be;y Divanı., FaşÜ;ı' e ait not., ili Eniri Ktb., 
14a. Eaerlar, llo : 15. 

28 Gelibolulu Kuatata .ili. Küııhü'l-Ahb&r., İstanbul Univ. Ktb., 
T.Y., Noı 5959., Vrlt. 347/b• 

29 İbrahim Peçevi., Tarih-i Peyevi., İstanbul 1283 B., ı.satbaa-i 
İm.ire., C. II., s. 72. 
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Dükak:i.nza.d.e Ahmed Bey'in Şeceresinin Şema İle Gösterilmesi. 

! 
Poul 

l 
Progon ! .. 

ı 

! 
Gin (.rean) 

l 
Leoa I. 

ı 
Leca II 

! 
l 
? 

1 l 
Proııonyorg<> I. 

? 
Ahmed Paşa 

l 
Mehmed Paşa 

l 
Ahmed Be7 

l 
.. ~ehmed. ılle7 

Fasih Ahmed Dede 
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Yukarıda şeceresini verme~ çalıştığımız .Ahmed :Be7, Dükakin
z&de Mehmed Pa.şa'nın oğludur. Doğum "le ölüm tarihi hakkında kesin 
bir bilgimiz yoktur. ş&ir hakkında tezkirelerin verdiği bilgiler 
sınırlıdır. La1?ifi., tezkiresinde bu hususta. şu bilgiyi. veriyorlı 
"Dülpüdn oğullarından bu devir şu'a.rasındandır.Tavr-ı dirat ve '"örf 
ü izaf'at kullanur, ağır sip8.hi ve ze'amete mut~a:rrıf sanc~ paye
sinde bende-i şB.ııi idi. Cihan-ı :faninin fenasın m~er ve dünyi
nın güzeranın mihr-i enverden azher bilüp m~~bet-i mir-i mülUk
den ar idüp küno-i fer8.gatta inziva "le (uzlet ihti,.&r itmiş idi. 
~ ü fenaya müte'all~ eş~8.rı ve ~ar~-ı }?.~te münasip ve mü-
18.yim gü:f'tarı vardır. Bu şicir anuii eş"irınd.andır: 

Zeyn itmek içün cennete insan iledürler 
lfullığa. aiia ~ür ile gılm'Bn iledi.lrler 

Can YÜSu:fını Mışr-ı vüoüduiid.a. bulıu-saii 
Ken'in iline ismüiii sul~in iledürler ........... ~ ... 
Vi'i~ bizi ~orlpıtma cehennemde od olmaz 
yanınaga. odın her kişi btmdan iledürler 

:Bu bir kaç beyit dahi dervişlik ta.riıo.ndan herkesin cevr ü 
cefisına. ve kalır u ezasına ta;p.ammül ve ~a.br ve va.\Ct-ı hiddet ve ğaı
zabda nefse cebr idüp nev'i insanın isaetine insaniyet itmek }!.usU
stmda anın malf&ıatındandırı 

Her kim bize ta'n eyler-ise oins-i beşerden 
Hakk saklastm. ~alemde anı havf Ü bata;rdan . . . . . ' ... " . 
Kim ğıybetümilz söyleyüp eylerse me!emmet 
Yi Rab pür it ağzını anun şehd ü şekerden 

Kibr ile bize kin idene Biri teciJ.a -imiı:ı ile şef.!fat vire vü sürmeye derden,. 

Xınalızad.e Haeaıı Çelebi de Ahmed .Bey h&k:kında şu bil.siyi ve
riyor2: "AJ?ıed :.Beyı Dffifakin oğullarındandır. Ağır zecimeti ve hay
li şevket ü riyÜeti va.-r iken gÜşe-i fena ve inzivida il!ti,&r-ı giı
şe-i ?n-i." at i tmekl.e sülUk-i vidi-i tevekk:ül idüp !abra· rağbet 1 'fr 
miş idi. FaJs:r ü teni.ya müte'allilf eş~i.rı ve tasavvuf" ve hakikate .mi.i-
l~ giiftarı vardır. Bu. şic ir aııuiid.ur. Şi 4irı" " .. " 

l Tezkire-1 La~ifi. İstanbul 1314., İkdam Matbaası., s. 87-88. 
2 Kı.nalızad.e Kasan Çelebi.Tezk:iratü •ş...,u"ara., Millet Ktb., 

.Hekimoi'lu Ali Pt19a Bölümü Noı 602., s. 52. 



"Ze111 itmek 19ün oenne~e 1naiıı iledürler" 

d179 bafla)'SD 1&'\ih'nin de zikret.tili ve ,uk&Tıya ;raadıtızau üç 
be;rti alJll.ftU'. Yeniden ya.mı.yona. 

Beyini, teıald.resinde ş&irimiz baJdonda kısaca şu bi~ 
veri70r3 ı "J.hmed Begı Dillcilc;nzAaedür. B\ı gaael-1 me9 hÜr aııundur ı 
"Zeyn itmek i9i.tı\, diye başlayan gazeli zilcreder. 

ş& CU-imiz hakkında Riyazi 'nin verdili bilgi d• lc.sadır4ı 
.. Abıaedr-i diger ~ekin o8'ullarındaııdı..r. Devr-i Süleparıi' de ajır 

xx 

- . A 1~. A 

ze "amete mutaa&ıTıt olup sanc~ ~esinde ikim fera.g idüp iht~&Tı-ı 
•- A A ~ A ~ 
1rU9&-i •uzıet itmiş idi. Bu eş' ar dıvaııınd.aıı inti~b olunup !ebt o-
lındı. li&?I• 

K~-ı dild&re varır sü:riyi teabih ile gör 
:selizer ibliae ki ol ~enııete ıa&r iıe gelür 

x x x 
Şev}f irdi.lgiı:ıoe 9ik ideı-em 1L5&br ~l' atin 
~id olursa diipe aila mih-ı nev ilik .. 

x x x 
»Ue geldUk:oa vefi caml. döner Nr& sunar 
Di' imi 'akainedih- d9vri bu 9ar~ı dıa;,un 

x x x 
Uçar om lp.zşı bu dim-ı bedenden 
Hemin ol demde kim d.iilmndi diiııe 

x x x 
Tıfldur dilberi.i:Düz sÜ1.'i ;yüri eyleme '&ib . . 
ıı •ola. Bldürae beni şer ' ile J"Oltdur g\hıehi 

x x x 
Hiorin gioeai derdin şer~ idimezem ziri 
Bir '~ aBı.r b~~& 91.fmu anun ivisı 
ICa.tz&de 11'8.izi de şu bilgileri venr5ı l'])il~n oglı Jl?led 

Beg, ~ıt-ı devr-i. Süle~'de tevt olmı.fdur. Diftzıı görilüp 
bu. iki bqit 1hti.78r olındı • .. 

şev~ irdOglnoe çik ider bi-,abr !imesin 
tıur,id olursa tügıııe eger mih-ı ney ilik 

x x x 
Bize geld.Uk.9e vefi cin döner ftrqra f!UDAr 
ı>&~imi 'akBinedür devri bu 9arh-ı. dünui .. 

3 »ey8ni. Tezki:retü'ş-şu<ara., ili Eıüri, Millet Ktb., lioı 757., 
•• 21. 

4 Riyazi1'9-şu'ari. Süleym8niye Elat Et. Ktb., Noı 3871., a. ). 
5 K.atzi.da J'&ı.izi. Zübdetü' ı-ev•ir., Sül~ Eaat Et. Xtb., 

J'oı 2736. , •• 3. 
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Tarih.91 Gelibolulu Ali de, !(ebmed P8fa'daıı bahaede.rkc iki 
oflu oldt4uzıdaıı aöa ederek şö7le derı "Ahıııed naıu.na olan niaK!i.r 
dti:qi. di:ı-ı karar degül idügiııi bilüp oiddeıı ııaeniaıb-ı d~79 
iltitat 1tm87ilp aiır ıaütef8r.rikalılı hiıi.nde eütı.n\m ~arikına eü-

"" - .- A• A • A A !.. 
lük 1.!ltiJar P,ldı. Latıt eb)"atı ve dil-pe!ır e9'~ı varidatı var-
dur ki t~ili şu'&1."a f&l!lınd& me!1a.ırdur· ~ttiı 

va• iz b izi korkutma. cehennemde od olmaz . . . 
Ianmağa odı her kişi bundan iledü:rler 

beTt;-i ııae9hurı anlara mahsÜS e!'er-i me • g1J:rd.ur6. 11 

Tuh.fe-1 .lfa •ili ' de .. de şu bilgilere raatl17oruz 7 ı 11~218de 
Ahmed Beg Osıuıılı Devleti hükümdarla.rıı:ıdaıı ild.noi Sultan ~id'in 
kıısı CJevher Mül.Uk Sul~c'm zevci Df~neid.e Kehmed. ı>aşa•nıı:ı oglı
dur. »u sebeple aultiı:ızidelik ile 9öbreti vardur. Vetitı H. 964 -
M. 1556. Babaaı Keıu;ed Paşa i9üıı Kimusu•l-& ıiıa •ıı:ı Y&VUll Sultaıı Se
lia'i.n damadı c:Umeai J'8Zllış"tır •• deJ'ip J1i7Ui•n.in a99ti11 beJ1.tler
den ve t4mld.tli metnimizde 157-3 ile Mütred-5· beTitleri örnek ola
rak almı9tır. 

Bursalı. Kelımed Tab:i.r8 Omnımlı Mi.Jellltıeri ia1ali eeari.nde 
Dillrik1nzi.de Oaman Beg' den balısed.erlaıııı dip notta f \nl&rı anlatmakta
~. "Dli?k1nz&cie Osman Beg' 1n birideri !l;ıled. P&f& da 'ura.t~ 9u
•ar8dazı bir zattır ki Am.asya'd& ııed..t\ındur. Et' arıı:ıdaı:u 

cin Yüsutını MıF-ı vücÜdullda bulursan 
Keıı'iıı ili.ne ismüni sultan iledürle.r 

x x x 
Va&iz bizi korkutma cehennemde od olmaz 
Her kivi od~ ~ burıdaıı iled{holer11 

Bursalı. Mebmed Tahir, .Ahmed Paşa ile 9&1.rimisi lcarı.9tırı,yor. 
A.ıaae7a'da med.tun olan .Ahmed Paşa, ş&irimiain dedesidir. Yiııe Ahmed 
P&fa, Oazıumh. ?CUelllt'leri yaaarınıı:ı bahsettiii O&man .BeB' in de de
deaidir. 

Şemseddin s8ai Bq de, KSmUau11-& aa'da fU bil.'1lari veri-
7o.r9a -DiDcaldı:ı•Gde Ahmed Beg onuı.cu ~-ı. hicri 9u .. ariaındarı olup 
bu dahi initü• ı-be,in Dii1f8kin Pran.aleri eülileeindeııdir. ~ ze -

'ameti var ikan, aüte-i f'eııi ve iıızivida 1hti7&ı-ı lami'at itmifti • .. 
6 OeliboluluMuatata ili. a..g.e., İstanbul Uııiv.Ktb., T.T. Boı 

5959. ' n-k. 398. 
7 Mehmet lfail İnal. Tuhfe-i }("aili., İstanbul tmiv.JCtb., c. I ., 

e . 13-14 (c.o . 777) , Tebyiz Tarihi 1949, Rik' a (Müellif 
ha.ttı) . 

8 Bursalı Mehmed Tahir. Osmanlı Müellifleri., İstanbul 1333 -
1342 H., C. I., s. 306. . 

9 Şemseddin S8mi . a.g.e., İstanbul 1306-1316., c. III., s. 2181. 



~ u teni. ve t&l!&TV'Ufa. m:ate·~ güzel e9~i.r-ı. vardır. Şu bir 
iki beyit ol ctlıaled.endirı 

Z•.JD itmek içün cennete inam iled.ürler 
~uııı.P anm 1!-Üri vü. gDmizı iledürler 
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cin tüsut"mı. Mı.er-ı. vücUdufut.a bulursan 
Ken"an iline i~ suıtin iledUrler . 
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Va•iz bizi korkutma Cehennemde od olmaz . . . 
Her kişi od.ın yaıımaga bundan iledtirler .. 
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şi. .. irimiz bakkuıda kaynakları.n ~ettikleri mi.ı\mıat bundan 
ibarettir. anların da en belirgin özellili birbirinden aktarma 0-

lut\Siur. ~itik ve tatmin edici bil&i veren ,-.mi ~ara ihti-
1'&9 chqulduiu IM}ıktır. lie yazık ki eldeki k.ıtJnaklar bunlardır. Bu 
~arda d1 lckatiaizi çeken birinci nokta, tezld.releriıı divanın
dan aldı.lı örneklerde ta:rkl.a.rı.n çok olUf udur· :aı örneklerin bir 
kısmı., bizim ka:rşı.lqtı..rsasını ,aptıil.llll.z divinıaruı d19uıd.a, b&t
k& dinnlard.an alınmıştır. Bu da şa"irialıin çok ok\mduiımu, dift
ııı.nuı iatinaahuıuı çok .)"&pıld.ığuıı göate:rmekteclir. Zatan 11W.llif 
ni.tahaaı da aevo\ıt değildir. Xüellit nüahaaı. 9ö7le du:nn.m, m\iellif'
in ~ına J'Bkın zamazıd.a istinsahı J"&pılmlf bir nüaha,ya da sahip 
deli.Uz. Jazz:ıa div8ıı.ıar kataloğunda~ik:i üniversite, iki Sül.eym.azıi-
1'9, bir de ili Eairi Kütübhaııelerinde olmak üzer• be9 ııüaha lr.qı t
lı.dır. Biz 'bı.ııla.rın S&.71SUU on ikiye çıkarttık. İkisi hi.ri9 dileı
lerini bizmat g(ird.Uk. Tenkitli metni yaparken eoaa aldıtımız ntish.a 
Univeraita Ktb. 2830/1 numarada ~ıtlı olanıdır. B1mi bu ae91me 
iten onun ietinsahının H. 1285 - M. 1868-69 gibi yakın zamanlara 
&it olm.aaına rapen müııdericatınm en zengin olutunm yaıııeıra say
fa keınarla.ruıd& tashihlerin ve bilinen diler nüah&l.c-la aruu:ı.daki 
tarkların mUatımaih ta.rafından göatarilmif ol.muıdır. 

1Ca1nakl.&Tda 9a'irimiz bsldcuıda verilen bilgilerin od.ak nok
tuı.a "J.lır ze~&met sahibi, ağır müteterrifa.lı&-ı. halinde, ~-o~ 
pqesind• beııde-1 98.hi, hıq'll şevket ü r~eti var iken, dnr-i 
Süle,mini, ~ı~ı. Süle,maııi, ~avı-ı d.8.ri.t ve •ört U isatat, JdJnc-
1 teri.p.t, inzin ve"uzlet, hlµ' ü ten& ve taa~ il• eb,.&t, dil
P9!ir ., .. iı-ı nrid&t ile '-uraıi-,, 9u'arad..azı. y. b. terkiple.rinde 
toplandığı gör\llmektedir. Banlar da aadd• ihti9mauıdeıı mana ihtişa
aı.ııa, bir zirveden bir başka zirn7e ge91.fi iri.de etmelıı:ted.1.r. -rav
r-ı dirat ve'ört ü iz&ti.ttan, kemd1ni ailen ve her ı•71Jıi eritan 
9ahaiyet de1i9imine girme. ö,rle ki d.iv&ıııııda ~~ beJi.tlerindeld
lerl• dini, etaanevi ve meııkıbevi isimlerin dı.9ında devri ile ilgi
li ipucu verebilecek: herhangi bir bilg.i. de yoktur. Orap. ba,ka isim 
ve oiaim sokma.yan bir adam. "Bende-1 ş&hi,.lilcten "bende-i )'i.ri ve 
:e&ri."li~e ge91D•• Durum bu ol w.oa emaal.lerind.e olduiu gibi yüzp.lla.
rın geçmeai ile 9ahısiyeti etraf'uıda ka.rl..f ı.k du:nalar ve belirais
likle:r ortqa 9ı.kac&k:tı.r. 
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Abmed-i Sarban ile karıştırılması 

Di.ilta.ldnz8.de Ahmed l3eg' i Abmed-i Sarban ile karıştıran çeşit
li araştırmacı ve ya.zarlar vardır. Ihı durun, ikisinin de isim ve 
ma.blasları ile ölüm tarihlerinin birbirıne yakın oluşundan kayn&k
lanmaktadır. AJrıoa her iki şa"ir de dervişlik: ve~uzlete mail bir 
ha\Yat anlayışına sahiptir. :Bir de, aynı devir ve aynı coğ:ra:f',yada 
yaşamışlardır. Abdülbi.ki Gölpına.rlılO Melamilik ve Melamiler adlı 
eserinde Abmed-i S&-ban'dan bahsederken yalnız Üsküda.r Selimağa 
Kütübhaııesi'nde onım adına kqıtlı (gerçekte onun değil, Dükald.nz&,.. 
de Ahmed• indir) olan di v8nı gördüğü için, Diika.1d nz8de 'nin adını bi
le aıımaz ve yanlışlığa sebep olur. Onu da başka.la.rı takib eder.son
ra üniversite kütüphanesindeki iki nüshaTJ, görünce eserin sonuna 
uzunca ilavede buluna.-ra.k Sarban .Ahmed ile Dükaldnz8de Abmed'in aynı 
şahıs oldukları gibi iltinoi bir yanlışa yer verir. s8dettin :Nüzhet'
in de belirttiği, Ba\y' Sabri 'nin tertip ettiği yazma d.i'9'anlar :fişin
de bir takım bilgilere ra.Stlıyoruz. Bu bilgiler şudurllı 11D8.rüı:ta
nilrı kütüphanesinde biri Div&ıı-ı Ahmed Sa:ı-b&n Hazretleri ve Fatih'
deki Millet Kütüphanesi'nde Di.v8ıı-ı Ahmedi Dükald.nz8de ve Üsküda.r'
daki Selima.ğa Kütüphanesi'nde Divan-ı Ahmed Sa.rb&ıı isimleriyle mu
Iaqyed dört nüsha görülmüştür. Bunların mündericatı tertib tal:ıriroe 
az 9ok ta.-rklı olarak yekd.iğerinin a.ynı oldukla;rı halde tez8.k:ir-i 
şu<ar&dan bazısı mesela Ahmed sB.rl>Sn' ın teroeme-i hali sırasında 
naklettiği bir şiiri diler tezkire, Dükald.nz8de Ahmed .Bey'in teroe
me-i b.&ıi sırasında dercettiklerinden elimizdeki nüshaııın Sarban 
Ahmed• in mi veya Dükald.nzide Ahmed' in mi, veyahut bu iki Ahmed• in 
şa.hs-ı v&ııid mi oldul;u ]fa~'iyyen tesbit edilememekle beraber 96. 
vvak.da Dükakin.zSdeler n&mlarına mühürler hak:koll.8lJRalc ilzere altı 
be7i t müııderio bulundul;undıUı işbu nüsha Dükald.nzSde Ahmed J3q namı.
na kaydedilmiştir ... denmektedir. 

Ar89t:ı.rmam:ı.zda 1'U}ca.rıda belirtilen tezkire ve ~akların 
verdiği şiirlerf ka.rgılaştırmada ele a.ldığı.mız yedi nüshada da ge
çen şiirlerdir • .A1rıoa Ankara D.T.C.F. Raif' Yelkeııci Kitapla;rı 149 
nuıııarada kayıtlı divan ile eksik olmasına raB=eıı aynı Fakültenin 
kütüphanesinde 1241 numarada kqıtlı nüshada da bu şiirler, bilhas
sa "zeyn itmek içi.in. diye başl~a "her kiıa bize ~a'n eyler ise11 

10 Abdülb&k:i Oölpınarlı. Melamilik ve Melamiler., İstanbul 1931., 
s. 345. 

Hüse7in Gürturıca. Dillcakinz&.de Ahmed. Be7 Divanı 'nın ~eseli 
Neşri., Türkiyat J!hst. Tez Noı 160, s. 3', 1945 

11 Bay Sabri. Yazma Divanlar Fişi., İstanbul U'niv.Ktb. 
Sadettin Nüzhet Ergun. Türk Şairleri., İstanbul 1936., C. I., 

s. 278. 
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diye başlayan ve tenkitli metnimizde 70. ve 214. gazel olarak kay
dettiğimiz gazeller mevcuttur. Bu nüshaların mündericat olarak zen
gin olanlarında yadi A, B ve D nüshaları ile D.T.C.F. R&it Yelkenci 
Ktb. 149 no'lu nüshada mühür beyitleri vardır. Bu mühür beyitleri 
A'd& altı., B'de dört, D'de altı ve l49'da da dört adettir • . Bu di
vanla;r Diikalrinz&de Ahmed Beg' e &ittir. A3rıoa ihtilafa konu olan F 
ve G1 yani Üsk:üda.1:' Selimağa. Ktb. 74 ve 82 ntııı&.'.ralı nüshalar, içinde 
Kaygusuz•un şiirlerini de bulundururlar. 

Şu halde Sabri Bey' in dikkati yerindedir ve bu di vanla.rın 
kime ait olduğu bilinmesi gerekir. Biz çalışmamızla. bunların Dükar
ld.nzade Ahmed :Bey•e ait olduğunu tesbit etmiş bulun\.\Toruz• 

~aten Abd.ülbiki Oölpına.rlı da., d.alıa sonra yayınladığı "Yunus 
Elııre" adlı eserinde sebep göstermeden "DükaltinzSde'nin Ahmed Sarban 
olduğu hakkında. 'Melamilik ve Melamiler' ve Ka.Ygusuz'd& ve Atsız 
Mecmuadaki makalemizde verdiğimiz m8.ı\ın8.t yanlıştır •• diyerek bu 
görüşünden vazgeçmektedirl2. . 

s8dettin Nüzhet Et-gun'uıı Türk ş&~irleri'ndel3 ·söylediklerine 
ka.tılıyoruzı "Görüleyor ki Ba.7 Sabri,ka.t' i ol&"t'&k bir şey söylemi
yor. Buna mukabil l3ay' :e8.ki (Gölpın&.'.rlı) bu hususu bir kaııia.t halin
de ileri sürmüştür. Halbuki son neşrettiği Yunus Enre (s. 298) adlı 
eserinde evvelki mülShazala;rının yanlışlığını ileri sürü;yor" di
yerek bizim yu.ka.rıda.k:i kanaatimizi teyid ediyor. ~ıoaı " ••• şurası 
dikkate değer ki XVI. asırda yazılan meomuala.t"d& Dükakinz8de Ahmed 
Bey'e aid olan şiirlerin hiç birini Sarban Ahmed namına rııuk::8\1Yed 
görmedim. Mesela 961-972 (M. 1553-1564) yılları arasında yazılmış 
9ok kıymetli bir meomtllMla,..Küntü kenzüıi' gencine mB.ıik olan sul~i'n 
dede,.manzumesi, "DiilfikinzSde mir Ahmed" serlevhası. ile kayıtlıdır 
(Mlt. J.lm. Ktb. Mz., Noı 759)• Oene Ba.7 Osman Ergin'e ait 965-1557 
de yazılmış mühim bir mecmüa.da.ı 

~Arif ol mürşide ir !atuiiı ~irf'in idegör 
müseddesi "Düfiıd.nz8de ~ed. Beg.. başlığı ile k.a\Y'dedilmiştir. Per
vane Be7 Mecmuası 'nda da ''Di~Dz8de Ahmed Beg,. namına divanda 
mevout olan bir gazel görülmektedir: 

Çün ~a.rl.f-1 .. ış~-ı canindur l!ıra~a· l-müs~e~im 
Birçok mecmualarda da "Dl"f2kinzB.de AJ:med" veya sadece "Ah

med" başlığıyla. divaııda mevcut olan şiirlere tesadüf' ed.iliyor.}3 
demektedir. 

Buna iı&ve olarak s&iettin Nüzhet Er.-gun •m Türk Şairleri 'n
den naklettiğimiz meomual&rdald. şiirlerin de hi9 birinde s8.rb8n Ah
med' e a.it bir ~t bulunmadığı, aksine Diilcalcinz8de .Ahmed isimleri
nin geçtiğini açıkça sö7ie7abiliriz. Kısaoa, bu meomualardald. şiir
ler Dl»?k1nz8de Ahmed J3ey'e aittir. 

12 Abdülbiıci aölpınarlı. Yunus Eırre., İstanbul 1936., · s. 298. 
13 s8dettin NüZhet Er.-gun. Türk Ş&irleri., İetanbul 1936., c. ı., 

s. 278-279. 



öyleyse bu karışıklık nereden ka\Ynaklanı.yor? Bir kere Ahmed 
Sarban'ın mezarı Hayrabolu'd.adır. Gittik gördük. Bir caddeye de adı 
verilmiştir. ''Mezarının başında bulunan şiirde ''Şütürban" kelimesi 
ölüm tarihinden bir ;rıl daha fazla olan 953 yılını göstermektedirı 

Zi;r&ret eyle;yinoe ril;ılet-i silin ~isab ettim 
Şütürban oldı ol !itın zihi tarihi ra~nası.14" 

İşte bu "Ahmed Sarban namına kaydedilen şiirler ise, yalnız 
Sarı Abdullah, taliz8d~ Abdülb&ki, Müst·ald.mz&de gibi melamilerin 
eserlerinde görülmektedir • .Bunlar da XVII. ve XVIII. asırlara ait
tir. Bunların Vizeli Al&add~•in "Kaygusuz" mahlası ile yazdığı şi
irleri ;yanlışlıkla, Ahmed Sarban, Dükald.nz8.d.e Ahmed Bey'in yazdık
larını da yanlış olarak Ahmed Sarban adına isnat etmiş olmaları ih
timal d.alıilindedirl5." 

SBdettin Nüzhet'in bu düşüncelerine katılmamak mümk:Un değil. 
Hayrabolu'd.aki Ahmed Sarban'ın türbesine iki defa gittim. Yeni zaı
manlarda onarılmış türbesindeki şiirlerin tamamı Süleymaniye ve Us
kUda.r Selimağa Ktb. 74 ve 82 noslu div8n nüshalarında kayıtlıd~. 
:Bunların üg tanesi Kaygusuz mahlaslı şiirlerin arasında 3., 4. ve 
21. sırada olanlardır. Biri de aynı divan nüshalarının Diikakinz&de 
Ahmed'in şiirlerinin bulunduğu şiirlerin arasındadır (F, 40b). Düka
kinz8.d.e1nin tenkitli metnini hazırlamakta esas aldığımız nüshalar
dan A, c, D ile D.T.C.F. Ktb. 1241 noılu nüshada da vardır. Ayrıca 
9ok dikkat çekici bir nokta daha var. O da. bu şiirin yani türbedeki 
şiirlerden Dükakinz&.d.e adına olan şiirin, belirttiğ'imiz divan nüs
halarındaki beyit ad.edinin farklı OlUfudur. A, c, D nüshaları ile 
D.T.C.F. Ktb. 1241 noılu nüshada 16'9ar beyit, F ve G'de yani 74 ve 
82 noılu nüshalarda ise 7'şer be;yit vardır. Türbede de ;redi beyit
tir. Bizim hazırladığımız tenkitli metnin 250 nuııarasında. kayıtlı 
olan bu şiirin, dip notlarında belirttiğimiz farklarından da 74 ve 
82 noılu nüshalardan alındığı açıkça anlaşılmaktadır. "Bir türbede 
her yerden şiir bulunabilir ... denilirse biz de bunu normal karşıla
rız • .Ancak burada bir karışıklık ve ihtilaf mevzuubahisdir. Bu kar
rışıklık ve ihtilatın da. ayn:ı menşe, meora ve nüshalardan ıavnaıc
laııdığı sörülmektedir. Bu _ özellikler bizi, bu kanaate götürmekte
dir. qrıoa Kqgusuz mahlaslı olan şiirler Gölpınarlı 'nın. ''lC&;ygusuz 
Vizeli Al&addin" adı ile hazırladığı kitabında 13, 40 ve 41 numara
larda kayıtlıdU:J.6. 

14 Hüse;rin Gü:rtunoa. ~z8.d.e AQmed :Bey Di.vB:zıı 'nın Mulaqeseli 
Neşri., Türkiyat .Eı:ıst., 1945., Tez noı 160, s. 3. 

15 88.d.ettin Nüzhet Et-gun. Türk Şairleri., İstanbul 1936., c. I., 
s. 279. . . 

16 AbdülbSki Gölpınarlı. Ka7gusuz Vizeli Al8.acıdin., Melami E:lebi
;ratı Metinleri A., İstanbul 1932., s. 48-62. 
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Divmla.rı.n üzerine 88.rb&ıı Aluııed ka3dı.nı.n yuı.lmaaına gelin
ce. Bu konuda da k&rıtı.k1ığın 1'U)carıda itade etıae7e 9alı9tıtımı~ 
mecra, menşe ve eşh&Btaıı kaynaklaııml.f olabileceii ihtimali kuvvet 
kazmıaqa dena edi.Tor. Şö7le ki bu ~tla.:r muahhar devirlerde ve 
9"oltmlukla div&ııla.rı.n serlevha dıfı.ndaki 7erlerinde görülmektedir. 
Bunların da bir kı.ymeti olamaz. Çüııkil &JDı 11Uı:ıdaricatı t&fı..raıı nüs
haların üzerinde s&.rb&ıı Ahmed ka.7ıtlarının buluıımadıA'ı nüshalar ço
A'tmluktadır. Büle;ymani;ye Ktb. 1730, 167, Ali Bııiri Ktb. Manzua e
ae:rler 15, .Anka.ra D.T.O.F. R&if' Yelkenoi Ktb. 149 ve aynı Fakülte 
Ktb. 1241 noılu nüshalar ile Univeraite kütüphanesindeki İbnülemin 
Mahmut Kemal İnal Ktb. 3472 nosd.& kç-ıtlı nilahada da Ahmed si.Tban 
k"1iına raatlaımlamaıctadır. s&dettin Nüzhet Eı:-gun da, o zamanlar hır 
auai kütüphanesinde olan İbnill.em.in I(abm~ 'lml 1naJ. nüshuınd& bu 
~ bulunmadığuıı belirtirlcen zikrettili -eııcak ula.tam&dığım
l&7 Fahri 'nin hususi ldb. nde bulunan nüshada da ~ed s&rbiıı nmu
na bir k.qıt bulumııadı.ğı.nı ifade etııeıctedi,rl.7. 

ltı.J:ıla.rdan sadece A nüslıaaının se.rlevhaaınd& "Dillcald.n2ı&de" 
kelimesi eklenerek s&rb&ı adı geçmekted.1.:r. Bu d.& müstanaibin gafle
tinden ileri plaıi9tir. 

Di'kaldna&de•nin E;rüp'te bir mezar "t8fıııın bulı.mduluıu İsmail 
JI&kkı. Uzurıç&rfılı. bildiriyorl8. 

DiiJcak1nız&de jhmed Bey' in Dedesi Ahmed Paşa İle IC&rı9tırılmaaı 

:Bu konudaki karışıklık da Bursalı Mehmed Tahir'den ~M
laıuııaktadır. Osmanlı Müellifleri yazarı tairimizi dedesi Ahmed P&§a 
ile lc&rl.ftırmalctadır. Bu ;yanl.19tırl9. Bu konuda s8dettin Nüzhet Bey: 
"HalbuJıci DHkakimside !hıaed Be7 namına divanda k:qıtlı. olan bazı maıı.
ııu.aeleri bir~ok mecmualarda DiDcak1nzide J.hıaed P .. a n•ı.na •uk:an'ed 
görü;roruz." dcekt• ve eldeki örnekleri •ır&laaalctad.ır. B1s bu ör
n.ıclerin hepein.in Df!lcakinz8de J.hllled J3eT adına ~tlı divanlarda bu
lımd..uimu gördiik ve ort&.7& koyduiı;auz 9alıpmızd& bımlara pa: ver
dik. Bizce 9airiıaizin dedesi ile lcar19tırı.lmaeı her ikisinin de a
dının Ahmed olUfundan ileri gellliotir. 

17 s&dettin Büz.bet Er-gm. Türk Şiirleri., İstanbul 1936., c. I., 
•• 279. 

18 İsmail Halda. Uzun9ar,ılı. Kit&beıar, ~P Rehberi., İatanbul 
1927· 

19 J.bdUlbi.ki Oölpınarlı. Kel&miıik va Melamiler., İstanbul 1931., 
a. 342. 

20 88.dettin B'üzhet Ergun. a.g.e., İstanbul 1936., O. I., a. 279. 
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~aklarda Yavuz'un yeğeni olarak belirtilen .Ahmed Bey'in 
ölilıl tarihi de kesin ola.rak belli dejildir. Dolru;ra en yakın tari
hi ıcatzid.e :rii~i verir gibidir. o, Zübd.etü• ı-.,•ir adlı tezld..reai.n
de, 98.irin bilhaaaa "evası'\-ı Süle,üni'd• tevt olduilııu. bildi.r
meıctedir21. Sioill-i Osmaııi 'de, 964 H. Ot. 1556-57) 'de öldtJlüııü22 
haber vermektedir. Oölpuıarlıı•sioill-i Oaataııi•nin baba ile oA'uJ.u, 
yani Mel.uzıed Paşa ile oilu Ahmed :Bey• 1 aynı tarihte öldürmesi yan
l:a.ştır diyarı "Aynı tarihte ölmE111iD i.mk.8ııaız olduğu söylenemezse 
de uzak bir ihtimaldir. Hele "Zü.bdetü'l-e94Ü'ın evaaı.t-ı Süle;ym&;.. 
ni•de öldüiUnü bildirmesinden sonra" vefatının 964'de kabUlü daha 
da zorla,ıyor. ÇUnkü bu ta.rih 926 H. (1520 M.) de oülÜS ve 972 R. 
(M. 1566) de vefat eden Sü.le~'ın saltanat döneminin "evi.aıt•ı. 
delil "ev8Jı.iı.nidir. Zübd.e'nin verd.iA'i aıaı\mi.ta söre 950-955 H. 
(1543-1548 il.) yıllarında ölmüş olılaaı ihtim&l. dabilinded.ir.~3 dı
,-or ki akla en U78\Sl olanı da buiur:. ~arın çoiunda otlu olup 
olmad.ı.iı, kiminle evlendiği, divinından başka eserlerinin bult.mu.ı> 
bulısımadılı husum.nda bilgi verilmemektedir. Sadece ili BU.ri, 15 
notlu divanın baqında Kebm.ed adında oğlu oldulu, onun da ~~ ~ 
ced adında bir oA-lunun bulunduğu ,.azılı.dır. 

Tezkire ve ~arda onım bu yönUnü değerlendiren bilgi
le.re rastlamıyoruz. Sadece "latif' ebyatı ve dil-peıir e9"arı var
dır.11 ile "~ ü ren;a müte"'all~ e''8.rı ve t~~ı ~te mU
nisib ve mültiyi.m gü.ftarı vardır." şeklindeki ifadelerle onun şiir 
ve sanatının özelliğj., 9izgisi "belirtilmektedir. Şiirlerinden baş
ka eseri var mıdır 9imdilik bil..ı:ııiJ'oruz ama 9iirleri 891'9•kteızı ı.
tif' ve gönül ola}qıoıdı.r. Tasavvu:ri azıl~ı an rahat, alıcıoı bir 
tekilde ihd• etmektedir. 

Baallll telmili kuvve~lidir. Devriniıı sW;lü 9&.irleri uaauia 
rahatlıkla girebilecek d.uruııdadır. MevlAna'ııın maııtıUıaelariııe Türkçe 
nazireler ,.azan 98.irin, divanında kih Hedim1 1 andırır söylqif gü
ıaelli.ltlari, lıc8h ZiJ'a Patsvari atasözü özellikleri t.,ıyan noktaları, 

21 lC&fZ&de J'iiei. Zi.ibd.etü'l-eş'ar., &sat Et. SüleJ'IUllÜ1'9 Ktb. ıroı 
2726, )a. 

22 Kebmed Süreni Be7. Sioill-i OemSııi., İstanbul 1308-1311 H., 
C. I., e. 199. 

23 J.bdülb8lci Oölpınarlı . KeıAmilik ve Meliaıiler., İstanbul 1931., 
s. 345. 
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ki.h Namık Kemal tuzı hamiyyet ve vatanperveriııe bir ÜSlUbu görme
nin yanıeı.ra Yunus ve diğer tekke şairleri gibi heoe ile şiir yaz
ma ve m8ııa incelikleriyle yüklü şathiyeler, aslı Di.vaııü Lugati't
Türk'te görülen ve Erzurumlu .Elnrah.'ta en 9arpıoı örneğini gördüğü
müz "didüm-didi" şeklindeki diyaloğa dSŞ"anan halle şiiri incelik ve 
telaıiğini görebilmekteyiz. Hülasa şUrimiz bazan coşarak, taşa.ralq 
bazan da yanarak, pa.rla\Y'arak her türlü üslub ve ed.8. içinde deygu 
ve düşi.tncelerini dile getirmektedir. 

Dili gayet sadedir. Şiirlerinde Türk9enin bütün incelikleri
ni görmek mümkündür. Milli zevkimiz ve kültürilmtiz bu mısralar i9in
de yerini almıştır. Tam bir mutasavvıf şairdir. Şiirinde zammı za
man vezin hatalarına. rastlandığı gibi, bazan anlaşılmakta güçlük 
9ekilen beyitlere de yer verir. Şiirinde görülen vezin hataları daı
ha çok müstensihten kaynaklanmaktadır. 

Divanın birçok yerinde siyasi., sosyal olaylara isim ve yer 
belirtmeden gazel ve diğer şiirlerinde yer vermiştir. Bilhassa gaı
zeliye.ttan sonra yazdığı mesnevilerde bunu açıkça görebiliriz. lhı
rada ş8.:l.rimiz yerine göre bir pedagok, yerine göre bir na.sih.at9ı
dır. Az yemeyi, az eyuııqı ve az konuşmqı telkin etmektedir. Gidi
şatın iyi olmadığını, insanların doğruluktan uzaklaştıklarını, de
dikodu ve kıskan9lığın arttığını dile getirmektedir. Ama şUri.m.iz 
kimseye kızmaz, kötü söz söylemez. Kendisinin aleyhinde bulunana, 
ayıbını başkasına diyene "illa.hım onun ağzını şeker ve tatlı ile 
doldur, mahşerde her türlü karışıklık ve durumdan koru, bu dünyada 
da korku ve tehlikelerden muhafaza et., diye dua etmektedir. Böyle
ce şairimizin, ihtiraslarının üzerine 9ıkıp mUııis, sevecen bir ruh 
olgunlukuna eriştiğini görmekte;riz. Bu duygularını tezkirelere de 
geçen 214 numa.rada kayıtlı manzuııesinde, çok 89ık bir şekilde if8de 
etmektedir. 

Oazeliyattan sonra. gelen Mesnevi l'deki 33., 34. ve 36. be
yi tlerde' tezkirelerde belirtilen m&ıını, namını, şanını hülasa her 
şeyini terkettiğini, v&ki sataşmalara cevap olarak şöyle söylemek
tedir: 

Nioe gün ;yalıno~ olsa ;r&hUd. 89 
Kimseye göstermez azılar ~ti~ 

A.9 ölürse kimseye açam dimez 
Hak' dan m-tuk kimseden rızk istemez . . . . ............. 
Kendü milin terk iden iy liU:-Leheb 
Kimseden mal ü menal itmez taleb . 
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Bu anlatılanları şu bir k&9 örnekte bile görebilirizı 86 no
da ıca,.ıtıı şu gazelini birinci örnek olarak alıyorum. 

ı ~em-i esri.r-ı "ış~ olan kişi divaned.ür 
'~ ü diniş nice va.rsun anda kim btgiııedür 

2 Her perinüii ~üretin sinemde t~ ey'ledüm 
Dir gören dil hinesini şimdi bu puthinedür 

w w 

3 :Ben ğul.i'mun cin ile ol rind-i şihid-biza kim 
Diğ-ı 'ış~ sinede pinhiıı ider merdaned.ür 

4 Zihidi. meydan-ı "ış~ iginde bi-perva olan 
Ateş-i şem'-i ~-ı ciniııa ol perrinedür 

5 Sergüzeştüm gÜş iden Ferhi.d ü MeonUıı ls"ı~şasın 
Diiilemez Ahmed bilür anlar kuru efsiııedür . . 

Büti.ln divan l'\üshalarında olan bu gazeldeki gibi onun tefBhur 
ettiğ'i. daha bir yığın be;rit va.ı-dır. 

Fahir İz hocamızın Eski Türk Eiebi.yatında Nazım, C. ı, s. 
280 isimli eserinden alınan ve 1'i.\Yük Türk lG.asikleri c. 3, e. 396 ' 
da da bulman ve tenkitli metnimizde 89 noıda kayıtlı şu şiirini de 
ikinci ömek olarak alı.yorum. 

rumı 

ı 

2 

3 

4 

5 

Her kimüli bi.ğ--ı cihanda bir gül-i ra'nisı var 
:Bülbül-i şüridedür ba.ıpnd& gül sevdi.sı var 

T~t-gi.h-ı kişver-i .. ışlf& çılfup sul~iı:ı olan 
Her zamin yiı-ıladur "il.emde ietignisı var . . 
llev 'a.-riis-ı dehre aldanmaii ki piri zil.dür 
Kim şaf'~aıı her se>;ıer başında al vilisı var 

'.!'is-biz-ı çar~ gör kim il idüp her şeb ~pa.r 
Çın ee~er ~ilıir ider dÜŞında ~zmış ~ası vm:ı 

Ahmed.'ilii mahbÜb u me;rdür her zamiıı eglenoesi 
zibid\fzi gel· gör başında rüz il şeb gavgası var 

72 no'da la\Yl.tlı şu gazeli ile örneklere son vermek istiyo-

1 Görmeyen o&ıı Yusuf''ın Ken'iıı'ı bilmez kaııdadur 
öz vüoÜdı Mışrına sul~iııı bilmez )?ndadur 

2 Cehd idüp tavr-ı beşerden 9~ z8.hid bugün 
~aldı nis;vin i9re vü insiııı bilmez ~dad.ur 

3 CiSDl ü oinm sırrını :tebm itmeyen i.viı:eler 
Gerçi "i.şıkdur veli ciııiııı bilmez kandadur . . . 



5 

6 

7 

8 

i911eyen vuşıa: şarabın yi:r elinden her zaman 
Benzer ol mihiye kim •uıımiimı bilmez faııdadur 

Sırr-ı canı bilmeyüp seyr eyleyen ser-geşteler 
DeVr ider devrin ile devri'nı bilmez lpmdadur .. ,.,, ..... 
Geno-i 'ış}?- gönlünün mülkini viran itmeyen 
Kaldı, ma~mür olmadı rtrirıı bilmez kaııdadur . . 
Mübtel&-yı "ış~ olup ciıi'anesini bilmeyen 
Derd ile dermanda.dur dermanı bilmez kandadur . 
cin kulağıyla işit Al]med Mulpmımed n~Jp.dur 
Kendü nefsin bilmeyen RaJımiıı. • ı bilmez ~dadur 

xxx 

Yukarıya aldıiımız bu gazel, Dükakinz8de•ııin olmasına rağınen 
BU3ülc Türk Klasikleri c. IV~ sayfa. 312'de Sarban Ahıııed adına 4 nolu 
örnek olarak kaydedilmiştir 4. -

Ahmed :Bey' in Tef&.b.uru 

Ahmed :Bey'in şiiri~amnan Denizi'nden çıkan dizilmiş inci di
zisidir (G.42-4)ı 

~ed'üil eş'irmı güş eyleyüp dilber didi 
Dürr-i gevherdür musaffa babr-i 'Uımıan. dan çıkar .. . . 
şiir öyle bir aşık ki aşk mektubunu göz yaşı. ile yazsa 8.b.ı-

nın yakıoılığınd.an kiğıd yanar, kalem ona ağla;r (a.)-2)1 

İşti~ n8mesin yaşuııla. talµ'ir eylesem 
SÜZ-ı i.buııdaıı ymıa.r kigıd )falem agla;r baiia 

Aynı konuda. di~ beyitlerde de şöyle ders 
(G.l4-4)ı 

Nime ya.zma.1c diledüm kigıd ~utuşdı şevjpien 
JS:aldı )layrin pa.rma8m agzuıda unutdı devat 

(G.67-4)ı 
Şer? ~ıjııaz söylesem derd-i derUrıundan )J.aber 

.. Aşı~ kim her sözi blli de:fteı-i ~omar ider 
(G.221-4): 

Sergüzeştüm ~a.psa iy Leyli ~acundan şaııem 
Okunazd.ı hiç bir kes Meonün efsiı:ı.esin 

24 :Baqlangıoından Günümüze Kad&I' ~ Türk KlasikleriJ İstanbul 
1968., C. IV, s. 312. 



(a.ııo-6): 
·.&rızuiila ~eti.iri şerlp.nde ~&n ol.mışuz 
Gerçi ra"ni-ter ğa.zeller söylemekde ınihirüz 

(G.184-4,5): , 
Ifaııd.a bir div&neyi yid. itseler evvel beni.im 
Sergüzeştüm !ikr olur dillerde me~ olmışam 

Abmed'an 'alemde cini. baiia bu hürmet yeter 
~fter-i "uşf~ div8na mes~m: olmışam 

(G.253-5): 
Tio-1 şi.bideıı gegerdi "ilan~ sul~irıları 
Görseler mül.k-i fani.da' .Ahmed'\S ikbilini 

(G.87-5): . . 
AJ;ımed'üii şirin kelamın gUş idüp didi J:ıred 
N~~-ı ~'dur ti'l-meşel kim c.a:ı-ş-ı a'lidaıı gelür 

Ahmed :Bey ve Aşk, Aşık 

canan yolunda oan vermeyene aşık denemez {G. 121-5): 

Şu kim cin virmedi cinin yolında 
Degüldür '"i"şılf ol nimerd olurmış 

{G.150-3,4): 
Dürr gibi derd-i'ışlF ile b~ı delinmeyen 
Ol rişte-i ma.l}.a.bbete olmadı münselik 

Şevlf irdüginoe çik idereırı ~abr ğil" atin 
ljurşid olursa tügme aiia mih-ı nev ilik 

(G.261-4)1 
~et-i Ya"lfÜ.b derdümden benün bir şemmedür 
Kışsaı-i Yüsuf olu;pdur hüsnürlüıi efsanesi 

{Mü:t. 4)1 . . - ,., 
"AşıkuiiBldükde oebr ile yumarlarsa gözin 
CJÜş~i 9eşmiyle seyrin ide dildir yüzi.ni 

.Ahmed :Bey ve Hayat, Dürıya, Ölüm 

(Kasaid-13-III. :Bend): 
· Mest eyleyeli rühumuzı bide-i vahdet 

lli.r 9öpge degül ~ a,numuza bu iki· ' B.ıem 
(G.197-6): 

Cih&n bir cifedür yir kelb ü kerkes 
Yiyüp tu"ma idinmez anı vihin 

(G.232-S)ı • - ~ . 
U9ar caııun kuş ı ten tuzaguıdazı 
Hemin ol deıİde kim dÜkendi dine 



(G.5)-5)1 
"hit-1 Baldt oldı ister tan hioibuıdan b&lia 
X.,!!,•\-l ~lat duyan elbette tur~tt~ ıpa9a.r 

Jlmıed Be7'iıı Şeyhi ve Taasrnıt 

XXXII 

(G.158-2,lO)ı Bu m&ımPenin tamamı bU;r\Jk ihtimalle t8J"hi ile ilgi
lidir. İki 'beyti alıyoruz. 

Kirpüg\D 9iru 9eküp oldı gillett8n bu yaşun 
Rüz u şeb tıı~et ider 9e;v!ıuın olalı Dedeoik 
•••• 
Eaed 'ü-llah c.J.li ~ bugün 9ilım inin 
Yoluna terk idarem mülk ile mili Dedeoik 

"8'ır aeameti, tavr u dirit Te is&f'atı terk edip ba,tlandığı 
T9 IQJ11 J)Ulrakin süli.ıesinden Taşlıoalı Tah3'& lley'in de intia&b et
titı.(25) '1lr;rini llebıned Dede 9a.irimi•in de 9eyhi. olaa gerektir. 

(O. 239-9) ı Diviıu.nın en meşhur maıızmelerinden olan ve "l:ilntü lten
ziJrl. cli78 bafl838D bu manzunenin taıamınd..a da OSlan Şe1h tama.il 
M&,uki 'den bah.eetmektedir. Oglaıı şa,ıı Imail JCa 4 'ülci 'nin babası Ak
a&rll\J'lı Pir 'ili İbn-i lmhi.edd:in. dir ( 26) . 

fu olup 9oltl-i beşerde 'irif-1 Rabbani•dür 
ma r•ındmı veı8.,.et gösteren ogıaıı dede 

(0.195)• 195. pzelde de Basan :Bal\111 ge9J11ektedir. Bı.ırada da üçünoü 
beyit clikla.t.t 9ekmekted.ir. 

"Aleme sul 'Çaıı olsun dirsen bu ben dervişuiii 
İtlerüii 9ulındaıı it şi.ıun Ş:aaaıı :Bal.un btni.lın 

Baaaıı Bal.m'dan Gölpuıarlu ·~ed-i Siİ-bin'ın halıtelerin
den,. diye bahsed17or(26). Bu. pzelden . 98.i.rimizin 9olc aevdili biri 
oldulu azılatıllJ'Ol'.'. 
(G.45-4,5)• 

Kimoeııüli r99k itmez.em tik u aeri.J ü )?.9ruıa 
»cma birıp.ç günlige bu ~bbe-1 mini 79ter 

J.~lae-ı zer-b&ftına d~ d\mm balpnazam 
Tark-i tecridem vü.cUim 'iri.yet diba ,eter 

25 Prot.Dr. Kehmed Çav°uıloğlu. Tabya Be7 ve Divanından örnekler., 
İstanbul 1983., s. 16. 

26 J.bdülb&ıci Gölpınarlı. Kaygusuz Vieeli .U&addin,Kelimi Dlebiıatı 
Metinleri, A., İstanbul 1932., s. 19-21. 
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Jlmaed J5e7 ve lfaık ır .. aJ.' i .Andıran Şilrl•ri 

(a. 130-V-l,2) lılert9e ve çıkar gözetm-4on ,..adıtuıı belirl-
aektedirlerı 

1tmeaüo da'vi-,rı m_erd c.ileıade olan ccı-perest 
.i,1n~ ~ olan olaaz oihaııd& ten-J19rut 

lJak-perestem i tmezem d~ ~a ben pereat 
sö7ıamezem ~ bilür tezvir idüp lif Ü ıü!it 

Ahmed :Bey ve Ziya Paşa';rı .Andıran Şiirleri 

:B&zı. beJi tleri· de ZiJa Pata~nı.n Terlcib ve Teroi-1 'bendinde 
ge9en 9i1rler1n havasındadır. 

(a.250-5), 25. gazelin taaimı. bu havadadır• 

Sen }?.üsn-i diı&r'8dan göz J'\IU& n'ola •ihid 
Duttit göai görmez ~id.-i d~iıu 
.•..•....... 
lja;1ret aldı bani bu ad-ıl& bu !U n ed.Ur 

' i zzet ü devlet olan bende vü eul tin n ed.Ur 
• 1 ............ 

Evvel ü iQir olaıı zihir ü b&tuı &tabı. beı:ıı 
Rüz ü veb mihr ile meh gerd.i.9-i prd.iıı nedür 

»u duru:ııd& .Ahmed :Bey'iu lfed.im, Namık ıc.aı ve Zi7& Paşa'dan 
önoe edebi.J"atuıı.zd& bazı hususları bulan ve eöyleyen bir 9&:1.r oldu
Amu sör<trüz • 

.Ahmed :Bey' in "Su,. Redifli Gazeli 

Bilditimiz kadarıyla "su.. redifli en m.,hur 9iir Fuzuli 'nin 
na tıdı.r. Osmanlı ooğraf.yasmda ,._,,"'81'.l 16. ,.U.7ıl 99.irlerind.an 
lia\Y&li »ey, Taşlıoalı Yahya Bey ve Hayreti gibi 9airler de ~ı re
difi• gazeller söylemişlerdi.r27. Ba;r.reti Divanı 'nı.n 387 ve 389 nu
aaraları.nda ela 8ı)'nı iki su redifli gazele rutl>.yoruz28. (.lbmed 

Be7'1n 21 noı da kql.tlı muhamm••in v. bmdinin 4. •uıra'uıda ı&i:r 
~ti 'nin de isrl geçmektedir. lib azuıdlm birbirlerinin 911.rlari
ni görmU, olabilirler.) 

27 Prot.Dr. Kehmed Çavuşoğlu., Talqa Bey ve DiTanı'ndaıı örnekler., 
İstanbul 1983., s. 9. 

28 P'rof .Dr. Kehmed Çavuşoğlu., 'l'aııyeri M • .lli., i1&1r•ti Divanı 
Tenkitli :Basım., İstanbul 1981., •· 374-375· 
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.Ahmed Bey'in Rece İle Şiir Yazması 

Rece vezni ile az da olsa 9iir yazması bir de didüm - did.i 
şeklindeki ha]Jc söyleyişine yer vermesi 98.irimizin Balk mebiyatı 
ta;ra.fının da olduı-unu göstermektedir. Aynı aıılayıv »edim ve Şeyh 
Galip'te de vardır. · 

K. 5 noılu şiirle G. ll6 noılu şiir heoe ölçüsü ile yazıl
mıştır. Jliz G. 116 noılu şiiri örnek ola.-rak alıyoruz. Bu şiir 8+8 = 
16'lı heoe ölçüsü ile Y8J.Zılmıştır.Bııra.ya 4+4-8'1i şekliyle alıyoruz. 

M'119-abbet oiinuı içerüz 
ırenaıa.ruz teni1a.-ruz 
Mest olup serden geçerüz 
Fenala.ruz f enila.ruz 

x x x 
Biz gülerüz aglamazuz 
.Alpn"s~ da 9ailamazuz 
Ga.,ra gönül bağlamazuz 
:renila:ruz fen&laruz 

Didüm-didi şeklindeki halk söyleyişin~ de 9ok yer vermiştir. 
(G.119-5,6,7)1 

'İzir-ı hattını sordum didi kim ha.tt degüldür bu .. . . . .. . . 
:euı;ür-ı bezm-i ~üsn i tdüm ki vire bÜy-ı cin ateş 

Didüm gam gitti vaşlunla niçün eksik degül ihlJll 
Didi gö9dügi menzilde ~az kim ki.rbin i.teş 

Didüm çün gönlüm alursuı baha vir büy-ı zültüıiden 
Didi bu ra•yı ıso ~ed kim olur r~egiıı ateş 

G.132-4,5, 161-1, 166-3,4 ve Mesnevi 1,2 de de "1Jlı özellik
ler görülmektedir • 

.Ahmed Bey ve Nedim'i Andıran Şiirleri 

Ahmed Bey'in kendisinden sonra y-aşayaıı lledim'i çağrıştıran 
şiirleri de va.-rdır. Bu özelliğini en güzel yansıtan 181. gazeldir. 
Buraya (G.206-2)'deki beyit ve (G.80-3) beytini alıyoruını 

Kü:f'ı-i zülfUDdt.ir ser-e.:-ser ehl-i küf'rüll rehberi 
"'Arızun din ehlinüıi hem din ü hem iminıdur 

•••••••••• 
Diledüm gül.den ~i.yı d.ikmege cininuna 
Dimedüm havf' itdüm ol nizük-beden inoinmesün .. 



lbmed :Bey'in de 

TÜ• g\11-~ına terden döker dildir ~u 
iıe9-i INaa • d.aıı eTl~ her saman ~bir ~u 

matlaı il• ba,la;J1Ul ve 

Dehı-1 dünd.an ~ed'a kim• t~•t eylqem 
TidUgUm jamdur elinden içd.UgUm gün-bi.r !U 

beyti ile biten au redifli bir gazeli bulunmaktadır • 

.&hmed Bey ve Şathiyyeleri 

,, " -. 
:Lu&att• "kzı meczupların -.özlerini taklit auretiyle 7&211l-

mı9, z9hirde aaçma görünen, fakat şerh n tahlili lıiı.inde Unid&r 
olduiu anla,ılaıı ıunm\Jaele.r" olarak tarif edilen 9athin&t-ı aU:ti
,ine 8\1111 aamaııda •ıatite, taka, latife 70lu:rla aö7lenmif sözler ve 
miaiha ballı. tiir, ~ve sözler" mmi.ıarına da gelir. 

Taaavvuti 891.daıı ise 9atıhlar daha d•litik bir mana Jıı:azmır. 
A.bdilllcadir Oe7lani•ııin "Hakk'a &şık olan, Bakk'ın C•ali ile iJn.ai
J'9t galebe ettili zaman kenclisi.nde Cemal •ı.ı.tı zi.hir olur. O X:urb-ı 
JilBm&, kurb-ı Sıfat, kurb-ı z&t ile lln•i;ret eder. Otıa, güzel ve doğ
ru 70lla via&ıini lutteder. Garip sırlarını. 99ar ve onu 11ak.am-ı im
tihandan pı.lcarır. Jluh&bbet 9arab17la aarho;ı edip, gözlerinden per
deleri kalc:h.rır. ~da açılma ve genifleme nurları. ıH,-claııa geli.r.ll&
il oldulu veoid halleri sevinci, onu inaanların bilmediği ibireleı
le itv&.ra eevk eder. .Bu görUniiıJie yanlı.ştı.r ama 19 yüzü ile ilm-i 
hakikatte dopudur." sözleri bunun en &9ık izi.hıdır. 

OOneyd-i ~ "Şatıh fetihlerin ruh dili ile konuşması.dır. 
Ralin söze plebeeidir." cümleleri ile bu tarifi özetler. 

Serri.o et-ıl'Uai ise, •şathine öyle bir aözdUr ki, dilden çı
kar. Kelamı ise ,aradandan gelir. Herhangi bir meaeleyi d.&v& ede

rek gelir. aı aözü aö7l97en ge91Üft• 781J&Y1fı 9«riate uysuzı ve söz 
aö7ledili anda iradesi kendisinden alınmış olmalıdır." sözleri ile 
oııım 9art lar un. •ıra.le:. 

Cüroeni •şatı.h bir aözdilr ld, hakikat ilaine arif ol.dulu 
ilide ahm&klık korkusu ile bir sor hi.ıde ve bir iddia ile ondazı 
pıkar. Bu baklkat •hlinjn acsidir. amu aö7le7eaıin aoyledili Halde. 
olmuuıa rapen aö7lme imıi dahi 70k:tur." di7U'ek bu h&ıiıı giz
lenmesi gerektilini belirtir • 

.Ahmed Rıtii "Bir maJawe. ft.aıı old\D ki, kalbime &ei olsam 
illah'a &si olurum" diyerek bu ruh hiıiııi tuvir •der. 

Genellikle oezbe h&ıinde iken ehl-i taaavvutun dilinden dö
k:Ule bu sözlerin s&hi.ri ra&nası, e111111&111111aıı &i.hiri ilim ehli ve 
halle ta.ratındaıı 9eriate ıqkırı. bulunduğıı 19in e&b.ibinin eziyet 9ek
mesine, hatta oanından olmasına eebep te9kil ettil'i v&k.idi.r. 



l!alli.o-ı MansU:r' un "lihe • 1-Rak" sözü bunun en meşhur mia&ıi-
dir. 

sehı-1 Tiisda."t-i, :Bayezid-i Bistami, Mevlana ceı8J.eddin RUı:ni, 
Hacı Bektaş Veli, Abdülkadir Geyı8ni gibi bti3ük muta.savvı.f'lar bu 
v&dide örnekler vermişlerdir. 

:Bu 9eşi t sözleri 9ekil yönünden inceledi~iz zaman bir kaç 
kelimeden ibi.ret olduiu gibi, maıızm veya mensur metinler b&ıinde 
de olabileceğini görürüz. Buna göre bu metinleri üç gurupta. ele a
labil~iz J 

ı. :Birkaç kelimeden ibaret olan gatıhlar; 
2. Mensur gatıhlarf 
3. Belli bir nazım fekli.ne göre yazılmış manzum şatı.hla.r. 

Şathi17e adı ile kastedilen genellikle budur. 
:Bu maıızun metinleri de m&ıı&. itib&-riyle, iki guruba BJ"ır&bi-

liriz: 
ı. Qörünüşte saçma olup, içinde 9eşitli remizler bulunan ta

sa~i metinlerJ 
2. Bunların taklidi olarak yazılan metinler. Bunlar her zaman 

tasaVVUfi mana taşımayabilir. 
Türk edebi)'&tuıa göz attıtımız zaman, : mutasavvıfların ve l>Üı 

halle şairlerinin bu yolda örnekler verdiğini görürüz. 
Bektaşi tarikatının bü;yi.iklerinden Barak Baba, Yunus lilnre, 

!şık Paşa.z&de, Ummi Sinan, Kaygusuz Abdal, İbrahim Hakkı Buraevi, 
Erzurumlu İbrahim Ba.k:kı, İdris-i Muhteri v. b. gibi şairlerin yanın
da. Halle edebiyatı ş&irle-ri de bu türde örnekler vermişlerdir. Bun
ların hepsinde tasavvufi mana bulunmayabilir. 

Şathwe türü, her ne kadar 9eria.te qkırı gibi görünmesi se
bebiyle medrese ehli ta.rafından tenkit edilse de kültürümüze yerleı;
miş, halk hik&yelerine, tekerlemelere, masa.l döşemelerine, manilere 
kad.a:r girmiştir.,, 

Bu bilgilerin alındığı "Yunus l!hıre Şerhleri" isimli eserde 
şathiyye ömekleri de görülmekted.i.r29. 

Ahmed Bey'in de şathiyye özelliği gösteren m.anzuneleri Vat'

dır • .B\ml&T 209 ve 258. num.aral&rdaki gazeller ile ~zeliyyat soıum
d.aki 4. mesnevidir. 

1 Diiiler isen hi.lümi ben eyde,-in iy nev-civin 
Lik benüm müşkilümi eyleyi...ıvirgil <ayin 

29 Neola Pekolo&Ş' - Enine Sevim, Ywıus Enre Şerhleri, Kültür :sa.
kanlığı Yayınl&Tı, Anka.1-a 1991, s. 57-74· 
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Beş kişi ~OfuZ 10la 4&?-"i seter eyledük 
Birbirimüzden geçi.lben menzile old~ revin 

Birisi kör biri s&gır birieintm dili 70k 
Birinüa' ~ yo~ birisi elsÜZ i oin • 

Bitmedük od dibinde ~ojnad~ 'bir göcen 
Baiilayubaıı sı9radı igıci.re oldı. •ayiıı 

Gözsttz aııı görüben şatıra 9ıvıldad.ı 
DilsUz eydür ça8ırup ger9ege dutmaii güıııin 

iavup ayalcsuz )'&tar 9igneyüben dutımaz 
~adı eleüz dutup vinnedi· hergiz emin 

7 Sözlerüiii Al}med 1 i ~oğru 1oğru sBylegil 
Toğru eözüıiden sentm toptolu olauxı oihin . . . 

Yukarıda. gazel tarzuıdaki mazız\111.esi bunla.ra örnektir. 

Ahmed Jley ve Nazireleri .. 

XXXVII 

Ahmed 1'ey devrine göre açık bir lisanila ve pürüzsüz bir ifa,

deyle şiirler yazmıştır. Hatta Kevı&na•nını 

şir-1 vel iyy-i J!üdi şih-ı eelimün 'aleyk 
Ma'den-i oÜd u sega şi.h-ı selimün •aıeyk 

mata' lı manzü:ıı.esine Türk9e b ir naziresi de vardır. Bu dUI"l.Da Sa
dettin :Nüzhet Bey de tema.s etmi.ştir30. Aluııed :Bey' in yazdığı nazire 
Re.zret-i Ali ve Oniki İmam med.hi;yeaidir31. 

1 ~har-ı s:ı.rr-ı ~üdi şih-ı seliıııün ~aıeyk 
Kişi:t-i ~ i.nnemi .. şih-ı selimi.in 'ale7k 
•.•. .......... .. 

18 .Al;ımedi 1nüii ciııısın diniyile im&nıeuı 
Server ü sul~iiıısın ,&ıı-ı selimün "&leyle 

.Ahmed Bey' in bazı manz\llleleri tarzında diğer 98.irlerin de 
şiirlerine tes8.dü.f ediliyor. Xeaeı& onun heoe vezni yle yazdığı, 

~abbet oimın içerüz 
Fenilaruz fenilaruz 
Xest olup serden gegerüz 
Fani.la.ruz fenala.ruz 

30 Sadettin Nüzhet Ergun, Türk ş&.irıeri, İstanbul 1936, Cı I, a.279. 
31 Jlkz. ICasaid kısmındaki 9 nunaralı JD&ılsııne. 



XXXVIII 

il&hisine nazire olB.'rak XVI. asrın meşhur 98.irlerinden Usüıi de, 

İki oihiıı terkin urduk fenala.ruz fenala.ruz 
Ab&ya neıaede girdük f'eni.laruz f'eniıaruz 

diye başla.yen bir manzme vücÜda getirmiştir. Keza usUıi, yine Ah
med Bey' in J 

Küntü.kenzttii genoine m&ıik olan sul~in dede 

mıaraıyle başla.yan manzU:ııesi tat.tzında., 

İy lib&s-ı f&!a' ile fagr eyle;ren <Uriin dede 
IJ.f""ao Ü t~t-ı 'aleme baş egmeyen sul ~in dede 

matla'lı· bir manzume yazmıştır32. s&.dettin Nüzhet Bey de bu konuya 
şö;rle temas -eder33ı ı.8.tifi Tezkiresinde de Işık Kasım adındaki bir 
ş&ire hitaben Usküplü İshale tat.tafından yazılan 9u beyitler görülü-
70rı 

İy sel'i'r-i miik-1 4ışka hin olan aerver dede . .. 
Cümle esrat.t u rıJBÜZa menba ~ u mazhar dede . 
Meşhur Beıctişi şatri Virani de Ahmed ~y'in, Tenkitli Ketin

de 159· numa.rada. kayıtlı 12 beyitlik, 

Olalı egnümüze hil'at-i merdin kepenek .... 
Mülk-i esri.ra bizi eyledi eul~in kepenek 

beytiyle başla.yen bir manzmesine benzer bir şiir kaleme almıştır33. 
Bu manzunelerde "sa.hi~emin., kimdir bilmiyoruz. Fakat bu 

ş&irlerden bir kısmının Ahmed Bey'i taklid $ttiklerini söylemek mi.in
kündür. 

Gölpına:rlı'nın yazdığı Ka.ygu.euz Vizeli Alaaddin adlı kitaı
bında da Ahmed Bey• in şiirlerine olduk9a nazire yazıldığı görülmek
tedir34. Kayguauz, Ahmed Bey'in, 

Bu oih.iıı içinde yo~dur bana bi:r bigü.ne bak 
Cümleye .idem ati Havva olupd.ur ana ~ • 

matla'l1 Tenkitli Metin'de 133 numat.tada kaş'ıtlı olan bu gazeline 
yazdı~ı şu nazi:reyi alJnakla yetineoe~izı 

32 Mustafa İsen, Usuli Divanı, Ankara 1990, s. 143-218 
33 Sadettin Nüzhet Ergun, Türk Şairleri, İstanbul 1936, Cı ı, s.279 
34 Abdülb&ki Gölpına.rlı, Ka.7gusuz Vizeli Alaaddin, Jleı&nı.i llliebiya.tı 

Metinleri A., İstanbul 1932, s. 52. 
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Tüaut-ı Jlı.i!r' ı bulm d.iraeii ege- inairıa b~ 
Ctble ~1~ güzer ~1 cin 191.nde oina ~ 

Cihil-i sürat olanlar bilaediler idemi 
.. irif-i s~ oldm ue pertev-1 aüb~ • a ~ 

•ir1tiiıe bir n~ ~l kim bu aerda ge9eain 
Oezbe-1 Bak irer iae rabm ider Ra>ımia•a bak . . . . . 
~v-i ~ı~ oldun ise varlığın buld.ı teni 
Oer b~ Hak irerae biJkm iden aultina bak . . . . . . 
Baklc' a visıl olan "'it ık bö7le VÜıl X.iuauz . . . . . ,... . . 
Sen de ~l ola~ dilersen bu :roıa, erkiııa ~ 

.&lma•d Be7 ve Xevıiııa 

Yukarıda Knıiııa•ya 'l'ürltt;e bir nazire ıudılmı bel.irttiği
ai• J.hmed :Bey'iıı diler şiirleri cuı.nda da O'ı:ıcllm llillh• bazı şi
irler göa\büae 9U"pnaktadır• (ıc. 2,3) nm&Talı aemniler ile (G. 
8~, 120-10, 166-16, 169-8) no'lu gazel beyitle:riııde Kevıina•ıuıı 
isini, sesini, düşüncesini duyar gibi olu.:roı-uz. 

Lebuiiden pÜae Tir a.l oiz:ım 17 dÖat 
Kerem lp.l kim kerim i9i lceremdür 

(G.85-6) 
Jııtüş-i eoel 'ömr ekinin bi9med.in 
~ed o~ cin sözini ~Ö9 ~öv 

(a.120-10) 
Kandü nefsidür kişinüı:i diişmeni 
J.nm ile 11erd ise itsün kıtil 

. (G.166-16) 
"ilim oldur ki ~emin '" ilmi-7-il• 'imil ola 
Ri9 aiız tatlu olur mı dimek: ile kiti bal 

. (G.169-8) 
CUıı:ıle bir mit oldı ammi muttaaıf 
Cü:ale bir ~ ü ibiret ııruljt~lif 

(K.2-15) 
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.Ahmed Bey'in itikadı 

ş&i.rimize,Gölpınarlı başta olmak üzere bazı araştırıcı ve 
;yazarları "Şii, it'ikadına mütemayil görünen ve im8m Ali ile cmiki 
İmam hakkında derin hürmet hisleri besleyen Ahmed :Bey, diğer üç h&ı
life•ı- kartı da muhabbet izha.'r etmektedir." demektedirler35. 

Şatrimizin ehl-i sünnet itikadı üzere olduğunu aöyl819bili
riz. :Başta Peygamberimiz sonra sah&beye, daha sonra da di~er İslim 
büşüklerine karşı derin hürmet hisleri 't8f 1dıtı divanının her maıı
zmeainden hissedilmektedir. Divanında bir9ok &;ret, had.is ve me'al
lerin bulımması da bu düşünoemizi teyid etmektedir. Hülasa ş&irimiz 
onları. sevenleri sevmekte, onları sevmeyenleri de sevmemektedir.· o, 
bütün si.imli ş&irlerde olduğu gibi sahabenin biqük.lilk sırasuıı göze
ten bir ~airdir. :eu dunmıda ş i • i i tüwhnda bir 98.ir olması aümkün 
delildir. Biz bu balomdan pek 9ok sümıi şatri 9i • i gösteren Qölpı
narlı 'nın bu fikrine katılmıyoruz. Bunu şairin beJitle.rinde gömek 
mibk:Urıdür. Burada. 98.:irimiz yine &&ha.benin üstünlük sırasını gözet-
mektedir. 

8 

9 

10 

. . 

K~ed'dür azım seyrine sırdaş ı 
-KilnÜZ-ı küntü kenz .. 1 ol ider f'iş 

EbÜ-Bekr ü 'öaer .. Osman'dur 17 oirı 
Şeri~ at t~tı üz.re oldılar oan 

'.Ali kNı-ı keremdür 98.b.-ı merdin 
Selli meydinı içre şir-i Yezdan .............. 

21 llula.ruii med.hin iden Alııııedi 'dür 
Düzer altun.tel üzre Amuedi dür 

9 

10 

. 
(K.6-8,9,10,21) 

Her derdmend-i 'isi andan bulur halası ..,,, . 
OUmrihl.arun devası oldur ki rebnüıııidur 

Birin :il>Ü-Jlekir bil ikincisi "öner• dür 
ttçünoü y&-1 'Osman dörd.inoi Kürtezi' dur 

35 Sadettin :rrnzhet Ergun, Türk Şairleri, İstanbul 1936, Cı r, s.279 
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ş&irimiz 9iirleriııd.e pek 9ok ataaöaü Te d•Tia• de 7f1r T'tlrlliı]
tir. lN onun &9ık söylemesi bala.mmdan ualubua:ıun da bir özell$dir. 
Bug(hı de baJ.k aru:ında göriilen bu aözler, .Ahaed Be7• d• &fai'ıdaki 9e
kild.e P9Jllelctedir. 

Ki..frÜ-ı beli ile baş\111 ~ı keserse 
Ser vimek olur sırrı 'iyin e7lcek olmaz (o. 104-2) 

[Ser verilir sır verilmez.] 

Cehmneaa oemıet olur .Ahmed'a bil 
Xitinüıi ,iri olıcak auri.f~ (O. 145-7) 

[ili gönül bir olmca emuııılık e•7J."an oıurJ 
J!aPl-i 1ı8nç«rin yi.rm b&!ıu> b.gruıa ~~ .,-ıer 
lli.lür ~ed lliihrriJ:dür kif i ib-ı revizı aöraıelc (o. 148-5) 

[Akar su temaşası insanı ferahlatır.] 

İ9igUndeı:ı si.tr r~-Oi döstu:a ~ inl••Un 
Bu me!eldür kim ıralpian l!övdur iv&s-:ı. dühül (o. 168-4) 

lDavulun sesi uzaktan ho9 gelir.] 

Na.~ ü nesr ~ed hemin anılm~ i9Undür bugUn 
ICişiden arıo~ ~lan bir ad imiv ölmez oğul (a. 168-5) 

[ J.t ölür meydan kalır insan ölür nu kalır ·J 
lıim oldur ki hemin 'il.mi ile 'iı:ııil ola 
Ri9 .gız ~atlu olur .au d.imek ile kivi b&l (a. 169-8) 

(Bal demekle ağız tatlı. ol.mu.] 

ÖldUriirsen Ahmed. i öldih' bugün ıutt e7l• kim 
'i,~-ı dlviıı~e olmaz ~bibtin ~ ü bia (a. l7l-7) 

[ Delilerde korku olaa.e. J 
Hik-i rihuÖ bJmetin Jlmıed bilür ~ dil-trübi 
~ . ~ 

CevherU:ii ~i herkes bilmez illi oevheri (a. 256-5) 

i İnsan bilir insaıı:ın ıcı,metini, J 
sarraf bilir altm:ın ıo,metini. 
Cevherin kıymetini oevahiroi bilir. 
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l>il ~açuiida rüz u şeb bi-lJ.i.b olursa ~iii degiil 
Rismin üzre gelih' mi hi9 oinbi.z ~usı (G. 260-0) 

[ 
İpteki oenbaz u,vumaz, ) 
Caııba.zlık yaparken ~· ..1 

Zal}met-i a(ai:rdan lfagmaz dil~iuı isteyen 
Gül diren big-ı oihinda hem-demin ~8.r eyledi (G. 265-4) 

[ Gülü seven dikenine katlanır. J 
Ajai:r sözin güş idüp incinme sen J.1;ımed 
Bir seng ile derya 9ü bilih'sin bulaııur mı (o. 272-5) 

[Bir taşla deniz bulanmaz.] 

Sever Ahmed seni cin ile didüm hande idüp 
Didi 4 id.etdih' ezelden ki severl;ı- seveni (a. 281-5) 

[Seveni severler.] 

.Ahmed• i siz sanmaiiuz ta 'ndaıı ~ar · · 
ıhı me!!eldür it ürih- kervirı geger (G.Kes.-I-41) 

[it ih'ür kervaıı yürür·] 
Nür-ı tecelli isteyen cismini eylesün fena 
Geno Ü definenüll yiri bellü bilüıl harab ( a. 40-2) ... 

\ Define harabede olur. J 
L Defi.ne harabede bulunur. 

Hi9 bilmezem bize ne virdüıi alıma.zsın 
Ser vi:rmek. olur sırrı 'ayin eylemek olma.z (a. 104-XII-2) 

l Alıp veremediğin ne?] 

Ağzumuzı arama -(G. 104-XV-2) 

'~lumı oem' eyledüm (G. 83-3) 
4~b eylemek (G. 20-2} 

'.A1nına bir 9öpoe gelmez. [gözüne çöp kadar gelme~ ( a. 144-2) 

~, '~ı ~aş*~· ~z kamaşması] (G. 145-4) 

Bugün yarına ~oma fur~atı (G. 26-15) 

çik-i giriban eylemek ( a. 200-5) 

Cl.1?3un o göz1L gözü. çıksın] (M~. 31-2) 

Degmez bir pula.J ~eş para itmez J (Mes. IV-23) 



Delilpm.lılık etmek ve zamanla ~laıımak (a. 57-5) 
Divane ge9mek (G. 104-XVI-l) 

Fg:ri ~a,il (G. 6C>-4) 

Eli uzun (G. 57-2) 

Göfili ~olaşıf1[ 8şıkl (a. 145-2) 

Gözüii ao (Muk:atta at 20-1) 

Gözüiie so~ (a. 179-5) 

Güşvi.r ~ış,r.~~ ~~J (G. 131-2) 

ljAk. ile yeksin olm~ (a. 41-7) 

lJam~tle meşhlir olupdur ~aviı, ~uıı boylular ahmaktır J 
- {~. 165-4) 

.Ha.rio almak (a. 19-3, 20-3) .. . 
~lem agıa.r bana (a. 3-2) 

~aıı.ı kuruna.le (a. 17-7) 

~ulag urm~J [ kl.ılak vermek] (Muk. 2<>-2) 

Pa.r pa.r ;raıım&.1t (G. 34-4, 35-2) 

Pa.rıııağum ~unda. hayran kalmak (a. 14-4) " . . 
P8.'l'm~ b~~ (K. 1-18), {Mes. IV-37) 

Ten oüppesin 9ik itmek ( G. 2oo-6) 

Vallihi a 'lem bi • Ş-f!&Vab. L Allah• a yemin ederim ki 
doğruyu en iyi Allah bilir] (K. 4-30) 

Yarına ~lan iş gözsüzündür (G. 65-7) 

Yılduzı düşmiş,Lbab.tsız olmak J (G. 129-10) 

\ 
1 

XLIII 
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.&JDmll llBl'D D~J1111Wd. İXTİBlSlılR VB j,Çffi,AMAI.lRT 

.Ahmed Be7, di.vaııınd•ld ilctibaaların 9olund& ıcur •in-ı. Kerim ve 
Badialere 7fJr verir. Anoak: az da olea kelim-ı kibar ve dua ol&r&k 
eöylenen sözler de vardır. 

ı . .lyetler 

<ile'l-'&rf-i•teva (ıc. 2~)1 T&ha eüreei, 5. &,.etten:~ah
Uııu '&l•' ı- ~-iateva:] Rahman olan illab. &1:'f1 ıcu,attı. 

"illeee•1~...&> (G. 46-15), (o. 208-3)• Bak&Ta aüreai, 31. 6-
yetten (ve '11•• ld•e•ı~am&J. illab. ldeme ieialeri ölretti. 

Bel hüıa ~ (a. 122-5)• lrat eüreai, 179. qetten. Belki 
onlar h&Trmıdan daha sapıktırl.a.r. • . 

CeımitU-11-IJa•ia (K. 25-15) • »im eüreei , 34. qetter.ı: [:tmıe •-
111-caütte~e 'inde ~abbihim cemıiti 'n-tıa"iaa] Talcra nhiple:ri için 
Rab' leri katında na'im cemıetlari T&r. 

Oeımetu•ı .... e•vi (G. 99-8) , (a. 159-8)1 lfecm eüreai, 15· a-
79ttaıı. rtndelıi. cemıetü. ' 1-me•vi:J lle •va cenneti O'ıılDl (ai dre-i münte
ha) yanındadır. 

El.eetü birabbikuıı ••• bela (a. 37-3)• 1ra:t' eU:reei , 172. a
yetten alınmı.ştır.\_:mı.estü birabbik\ln k&ıu belajBen sizin Rabb'iniz 
de~il miyim? Evet sen bizim Rabb'imizain dediler. 

Erini (a. 187-6)1 Arat süresi, 143. qett.en.[Erini en~ur 
ileykj :Baııa cemalini göster sana bakay'ım. 

Fi'n-tıi.ı-ı &al?r (G. 71-3)• Küdd.•!tir aüreei, 27. &,ette 
geçm•ktedir.l_ ve ma edr&ke mi saJ:c&rj Sakarın ne oldulunu biliyor 
auauıı? (Bir oelıeıınem ~eş idi) • 

Bel eti (o. 239-2): insan sU:reai, ı. ~t. Geldi . 

Bel aiJı aemid (a. 187-9), (wtredit-6)1 ıc&! süresi, 30 • ._ 
79tterı. Daha siıad• var m.ı? 

İhbi~u (a. 192-3)1 Bakara .üresi, 61. qetten. l İhbi~Ü Kı~ 
rcı1 Mı•ır'a inin. 

1nni iba'll&b (a. 139-4), (o. 283-4)1 ~ibi e\ıreai, 14. &,.. 
yetten. lluhakkak ban Allahım. 



· İroi .. i (a. 197-2)1 Feor süresi, 28. qetten. l!ro1~ i iı& 
Rabbi.ki riı].ı.;reten me~ıyyetenj Rabb'ine 11an ondan razı, O senden 
ruı ola-rak dön. 

XLV 

~&be }?lvseyn (K. 4-10), (K. 25-2), (a. 22-6), (a. 24-3), 
(a. 201-1)1 Jeam süresi, 9. &.vetten.[:rekBııe l;c&be ?vae;yni ev edna] 
(Bö;rleoe Peygaıabere olan mesafesi) iki J&Y a.ralıl;ı kadar, ,.&.hud da
ha. az oldu. 

Kaf ü nUıı (G. 22-9)• Küns ol Yasin slıresi, 83. ayet. 

~ul imıema (K. 9-2) , (K. 14--I-8) ı Mülk silreei, 26. i.,Yetten. 
[ If ul imıema • ı ... J Dedi aııoak. 

Li ya'lemü'l-ğayb (K. 5-lO)ı El.-fleml süresi, 65. ayetten. 
[ ~ulla 7&' lem• ü men fis-eemiviti ve• 1-ar~ı • ı gaybe illallih~ itf Ra
sülüaı' deld. s göklerde ve yerde oları lc:iJase gayb bilmez. Ancak Allah 
bilir. 

Liaeni 'l-mülk {Mes. VII-9) s a&tir sÜresi, 16. ayet. r Li-
men• i-1-mülkü • 1-;yevm ~ Bugün mülk kimindir? L 

M&ziğa (K. 14-III-9) s JTeom 17. &;retten. L MB.za&a' 1-basa.ru ve 
m8. ~aği.l (Bz~ Peygamber &le;rhieselam gördüğÜ ahv&.ıi tam gö;dü de) 
göz ne ~ ne de aştı. 

Jlul;ıkem&t-ı ibmü' 1-ki tab (K. 4.-2) ı lı-i İmrin s\ıresi, 7. i.
;retten. [Hüvellezi enzele < aıeyke'l-kitabe minhü ~tün mu}?.kematün 
hünne immıü' 1-kiti.b~ O Allah ki. sana kitabı indirdi. Ondan bir kıs
mı muhkem i.yetlerdir. Onla.r da kitabın kaynağıdır. 

Nezzele'l-Fiir~ (IC. 4-2)1 Für~ süresi, ı. ayetten.[Teb&
rake'lle~i nezzele'l-t'ürlf&n] Kur aıı-ı indiren Allab'ın şanı yüoedir. 

Nün ü ve'l~lem (K. 14-II-7), (K. 15-llI-2)s ~lem süresi, 
ı. qetten{_llUrı ~kaleme aııdolsım. 

Rameytü (K. 14-IV-5): :&ıfal süresi, ı7. 8\retten.Ivema ra
meyte i! rameyte3 Sen atmadın, Allah attı. 

S~un Babbubun ( G. 102-2) , (K~"t~aat 13-1) ı insin süresi, 
21. i.yetten aluımış.[ve s~ın Babbühüm şeri.ben ~e.hüra3 Rableri 
onla.Ta tertemiz içeoek sun.a.oak. 

Ş&llu c aleyh ve sellim (K. 8-l)ı .&lJ.zab süresi 56.8.;retten. L f?allu <aleyhi ve sellimu teslima:J O'na salat ve seı&m getirin. 

Seb'u' 1-cııe!Ôzıi (G. 22-7) ı Bior s\n-esi 87. qettan.[Velel?ıd a' 
teynike seb'an mine'l-me!ani.l Andolsun ki sana d&ima tekrarlanmak

ta olaıı yedi ayeti (ri.tiha1 71)" verdik. 
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·Seıamün "'aleyk (ıc. 9-l)ı Meryem a\ıreai, 47. &yetten.[!{ale 
selamün 'aleyk~ Sana selam olsun, dedi. 

Şemme veohü'llSh (a. 213-4)1 :Balfara s\ıresi, 115. 9.yetten. 
Bereye yönelirseniz AllShın zatı oradadır. 

sUre-i inna fetehn& (G. 42-3)1 (Kur'aıı'ın 48. silresi olan 
"FetJı.. famıa tetebna} diye ba-vlar.) Biz açtık. 

Ş~' l~er (a. 271-7): ·~er s\ıresi, ı. &yet.'[ve'n-t~'ı 
~erj Ay yarıldı. 

';\'Shi. ve Yasin (G. 197-21)1 }f:ur'an'ın 20. ve 36. silreıerinin 
adı. T&hi, mütessirlere göre Hz. Peygaaıber'in mübarek: isimlerinden . 
biri. 

v&di-i JVmen (K. 13-I-3), (a. 97-9), (a. 283-4), (a. 227-8)1 
Kasas a\ıresi, 30. ayetten.~&d.i 'l-e1Jllenij :&Ymen v&disi. -

Ve'd-ç.uh& (a. 30-4)1 J?uh& s\ıreei, l~ ayet. Kuşluk vaktine 
yemin olsun ki. · · 

VedÜd (G. 59-2): :BurUc s\ıresi, 14. &,etten.[ve hüve•ı...ga.fi'ı
ru' 1-vediıd.J VedUdı ita&tkirla.rı sevendir. 

Ve'l-mürselat (G. 14-l)ı Kürselat s\ı:resi, ı. ayetten. İyilik 
igin gönderilen meleklere andolsun. 

Ve'l-leyl (K. 15-XII-2), (K. 25-7), (a. 25-7), (G. 30-4)• 
Leyl e\ıresi, ı. ayetten. lVe' 1-leyli i!a ~a~ Andolsun bürüd.Uğü 
zaman geceye. 

Ve'n-t'lazic.at (a. 14-1): Nazi'at s\ıreai, ı . &yetten.l!'e•n
n&.zi~ atı ğ&;rlfan·. :1 Ruhları şiddetle 9ek:ip alan meleklere aııdolsun. 

Ve'ş-,ems, ve'd-4ubA (K. 10-1), (K. 14-II-7), (K. 15-XII-2), 
(G. 14-l)ı Şems e\Jresi, 1. ayetten. Gilneşe "Y'e kuşluk vaktine andol-
sun. 

Veyl (K. 25-3,14)• Hümeze s\ıresi, ı. qetı yazıkla.r olsun. 

Yaleyteni küntü türi'b (K. 4-23)1 Nebe 40. ayetten. Ke9ki 
toprak olsaydım. 

YUlioü•l-leyle fi'n-neh&r (G. 30-l)ı Hadid elıresi, 6. ayet
ten. Qeoeyi gündüze ptirir. 
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2. Hadi.eler 

<Acoilu bi'~ti (o. 6-l)ı(ıaauı kılmakta acele eclilıJ 
Badia-1 terıt. 

[:&ld.Un1i oitetüı:ı. ~li.buhi kili.lnm) {ıc. 4-30)1 Radia olduğu 
eöylenen bu alSsUrı me&&l.ini vermi.91 ~i ·&ıeıa ı:od didi dilxqi ae
venlerdür Jd.lab. 

lEl oennetü t&it~ ~a8m1 • ı-ümmeb.ati] (a. 247-4)• Badls-i ıe
rit•in manası ge9iyorı Cennet annelerin ayakları altuıdadır. 

El f~ü fa!ıri (G. 46-14) ı Fald.rlik benim ifti.b.&rı.mdır. Ha
die-i terif. 

Er~ai ~ Biliı (a. 166-12)• Ya Biı&l beni rahatlat. Bad:is-i 

ıerit. 

ıceııaini .,... Rüıaeyra ( a. 166-13) ı Bana kon"" 7& Hüne,riı 
{il ben.isli kadın) llz • .l'işe. Badie-i teı:ft. 

JC\intü kanz (ır. 14-IV-3) ı L JCürıtü keru~en ~ te~ü' 1-
~allça 11.ya&r&t\ij Ben gizli bir hazine idim. Beni taıııma.ları. için 
aahlUkatı yarattım (lladis-i Kudsi). 

Li teta (K. 9-6), (K. 10-19), (ıc. 18-II-l), (K. 18-IV-l)ı 
[µ. teta illa &ili. ıa se7fe illi. ~ü· ı-tiJ?.r.J 
ili• den başka 71A'i t, Zü' ı-tikir' dm b&flca k.ılı9 yoktur. 

lladia-i terif. 

~ilke ıa:t:mi (K. 7-3), (ıc. 15-II-4)• Etin etimdir. 

Levl&ıc (ıc. 14-V-5), (K. 8-7) ı [ Lev!&k:e lema ~a.l~ü • 1-efıu;J 
Sen olmaerqdı.n 8..ıemleri yaratmazdım (Radis-i ~udai). 

Kan'arefe nefsehü (G. 72-8), (o. 162-1), (a. 175-15), (a. 
185-4), (Xüatezad VII-2): Nefsini bilen Rabb' ini bilir. Hadis oldu
lu söylenmektedir. \.Ken'arefe nefBehü fe ~•arefe Rabbehu.J 

'~i ma'areın&.k (K. 2-60)1 Bazre~i Pe;ygambar'in seni tanı
yamadık (haldcıyle){_Ki'are:tnike ~~ ma'ritetik~ Radie-i 9arit. 



XLVIII 

· 3. Kelim-ı Kibir ve Diğer Sözler 

ill&hü :Ekber (G. 100-3), (a. 259-l)ı Allah en yücedir. 

lmentü· bille~i :eaıa.\Ca'l-leyle ve'd-ç._uha (a. 2-4), (Mü.f. 
[Kuşluğu ve geceyi ya.radana iman ettim~ 

Celle Ceı&lüh (G. 177-2)1 Onun azameti yücedir. 

Di.rü1 l-emitı (a. 102-8)1 :El:ııniyetli yer. 

Div-i la'in (a. 102-lO)ı Şeytan. 

Ela ya rub'a selmen eyne seım8.k (G. 153-5)ı ~ Selma'nın evil 
Selma'n nerede? A 

.Eha'l~ (K. 25-6): :Ben Hak'ım. Meıhur mutasavvıf Ha.llao-ı 
Mans'İir'un m&ııevi istiğrak ~linde iken söylediği söz. Bu. söz şeri
ata z&hiren zıt düşmüş ve Man~U:r 918'de id.8.m edilmiştir. 

:ESedüll&.b. ( G. 158-10) ı Allah• ın a.rslazu.. 

Fi't-te hir (a. 12-1): CJeciktirmekte (va.rdır). 

Şablü' 1-metin (X. 14-IV-8): Sağlam ip. 
Hayrü't-ta'am-ı ma hazar (G. 7l-5)a Yemeğin hayırlısı hazır 
v • • 

olanıdır. 

1n ü 8n (G. 25-17)1 O ve bu. 

Kem&b.i (o. 2.5-16): Onun gibi. 

L8. büd. (o. 44-5), (a. 257-7)• Mutlaka. 

L8. oerem (a. 71-4)1 Şüphesiz. 

ı.9. şerik (G. 102-5)1 Ortağı olmayan. 

L8. ya"J.cıl (G. 136-5): Düşünmeyen. 

Le'öm:rik 18.-yetib'ü'l-'ayş levl&k (G. 153-7)1 önrüne yemin 
ederim ki sen olmasan yaşamak güzel olmaz. 

Leyletü'l-isra (K. 14-IV-2), (G. 25og): İsra (Mirao) gecesi. 

Leyse fi' d-dir ~una deyyar (K. 16-6): Bu evde senden ben
den başka kimse yok. 

M8. J:ı.aza.r (K. 13-V-6), (G. 151-1), (G. 170-1), (a. 179-5)• 
Hazırlanıp gelen şey. 

MuJ;ı.i~ı küllü şey>in (a. 46-2): Her şeyi kuşatan. 

Müd (G. 27-9): Zamsn. 

Na' re be-ieıı hey u hay s~i bedeh oim-ı mey (K. 5-3) • li\)r s&ıµ 
hÜy ve hay diye na.ra atı Mey kadehini getiri 

•, 



· slire-i Fürlµm (G. 250-12): Fur~ silresi. 

S\n-e-i Kff!er (a. 4<>-9)ı Kev@er eilresi~ 

Silre-i llUr {G. 251-lO)ı llUr si'Jresi. 

ILIX 

slıre-i lllır ü Dühan {G. 22-4), {a .. 34-8), (G • .50-10)1 NU:r ve 
Dühan sU:releri. · 

Şefi'u'l-inil&nibin (K. 4-15) ı Günabk&rla.rın şefaat9isi. Müs
lümanların sık9a söylediği Arap9a bir ifBde. 

Şemsü'd-ç.uha (K. 25-7)• Kuşluk vaktinin güneşi. Ar&P9a bir 
övgü if&.d.esi. 

ı;r&.ıe ba.!t&hu (G. 177-2): önrü uzım olsım. 

Ta.rf'etü'l-'ayn (G. 122-4): Göz açıp kapa.yınoaya kad&'r bir 
süre. AraP9a bir söz. 

'Urve-i vil@.J?. (K. 14-IV-8) ı Sağlam ~P· .. 
Vaftha (K. 2-31), (G. 166-13)• İşte o zamanda. 

vaıı&b.i lestü enzırU tav'an ila siv&:k (G. 155-4): Allah'a . . 
yemin ederim ki senden başkasına isteyerek bakmam. 

Ya mazha.ra•ı-caoayib ... avnen leni &Ali 
]ll'Uk~ külle hemmin ve ğammin seyenoeli (K. 18-I-3)ı 

~ aoayibliklerin mazharı olan Ali 
Ortaya çıkabileoek bütün sıkıntı ve kederlere karşı seni 

çağırıyoruz. 

Ya müf'ettiJı.a.' 1-ebvab (K. 16-IV-3) ı ]\1 kapılar agan. 

Zevoü'l-l3etÜl (K. 18-II-l)ı Bz. Ali). 

~ül-ininen (K. 18-III-l) ı İkraınla.r sBhibi. 



TASAVVUFİ I81'U.AHI.AR 

İl>-ı IIq&t 

1.b-ı hayvan, bengisu da denir. Hızır, İlyas ve İskenderf 
"Zulümat" diyarında olan bu suyu aramaya çıkmışlar. İekender gide
memiş, Hızır ve İlyas gitmişler ve menbaını bulup i9mişler, bu su
retle ebedi bir ha;rata nail olmuşlardır. 

Tasavvufta "irfan•dan kinayedir. Klasik edebiyatımızda sev
gilinin ve bilhassa mahbÜbun ;yeni terlemiş bı.3'lkla.rıyla örtülen 
dudağına benzetilir (AbdiilbalÔ. CJölpuıarlı., Kaygusuz Vizeli Alaed
din, Melami Ekiebiyatı Metinleri A., İstanbul 1932, s. 107)· 

Xikü.lüri devrinde tuym~ş dil dehiııuii sırrını 
:Bilmedi ol ~ulmet içre ab-ı ~a;yvin ~izlüd.ür 

(a. 41-3 ) 

Cehl ile ölen mürdelere 'İsi-i Meryeıi 
~ulmetde ?lan teşnelere J]ıZr-ı zamansın 

(G. 199-14) 

"Gayrttin çoğuluJ yabancılar, nama.brem kimseler. Tasavvufta 
haki.kata v&.kı:f olmayanlar, manasında kullanılır (Abdülbaki. Gölpı
narlı, Ka;ygusuz Vizeli Alaeddin, .Melimi Eiebiyatı Metinleri A., 
İstanbul 1932, e. 108). 

Küb.-ı ğamd.a gönderüp ai!;yirı öldürme beni 
Hüsrevii Ferh.8.d•unam şirin lebüiiden kıl 'ilio • • 

(o. 18-3) 

Akl-ı Kül 

L 

Peygamberlerin, ermişlerin akılları basamağıdır. :Buraya eri
şebilen akıl, şehadet' misal' ruhlar alemini, 8.y8n-i sabi teyi aş
mış, "vahdet"e ulaşmış demektir. UkUl-i aşere (on akıl): Allah'dan 
Akl-i Küll çıkmıştır, &kl-ı külden nefs-i küll meydana gelmiştir. 
Bu ikisinden dokuz kat gök meydana gelmiştir. Bu dokuz göğün, biri 
aktif olarak akıl, öteki pasif olarak nefs diye iki kabiliyeti var
dır. Akl-ı küllün, ilk görünüş derecesi, Akl-ı evveldir. Bunun, 1-
lem-i vahdet, aşk-ı ekber, berz&ıı-i kübra eh&diyet-ül-oem, Ha.ki kat-i 



LI 

Xuhmmedi,.e, 11-1 llU'.tlak, kibiliyet-i eTYal, a•k:eD-1. ev adı:ı&, Ruh
i az-, Taan-ün-1 evvel, tecelli-i evnl, nhd.et-1 baldJci, ull-1 
eTel gibi e9mlam.l.arı vardır. 

:Bu auretle dokuz gökle, akl-i küllün akılları toplamı on .
kıl ( ukÜl-i Af «re) eder (Xı:ıstata liihat ~ön, iliebiyat va Tenld. t 
SözlUIU, İstanbul 1954, s . 6-7). 

'.&ıµ-ı lcüll n•fs-i kül 4&.rf-ı meoid 
Bunda gel gör ki ki\n&t il•;yem 

(IC. 17-II-7) 

lıem-1 lkber, lıem-i KÜbra 

"illih, kudretinin tamıığuıı Te ean •atının eırlarını ae,U..
na getirmek istediği zaaan evvela 70ktan T8til va parlak bir oev
her JV&ttı (Jfutaaavvıfla.rı.n inancına gdre, kcıdi nürmdaıı ~ 
bir owher J"&r&ttı). ama Cevheı-i lWvel, ır\n--1 llub.uımedi, Levh-i 
11ah:f'Uz, .A.lcl-ı ld1ll ve Rİlb-:i isi.ti adlarını verirler . ill&b, o ıı\ıra 
aevgi ile bakaıt, nU:r utazıoınd.an ar~p eu h&ıinde alml..f, ögü U&
tm• 9ılm19 f önce ne:t&-i küll, sonra aıraaı7l• aeleklerın, pe7gam
berlerin, velilerin, ariflerin, abidlerin, aü'ainlerin, kAtirlarin, 
cinlerin, 9&Ttanlm-ın, h.ayvazıl&rın, nebatların, tabiatların ruhu 
yaradılmı9tır. "Bu 14 rUh ile &ıem-i ervah (ruhlar alemi) tam.amlan
mı9tır. D.ı alemin en yüksek, en ai.t ve en ıititi.ne (lıem-i 8'Tl>, 
1141211-1 li.büt, 1ıem-i ceberiit) derler. artasına (alem-ı erv&h, &lem
i 11Üzıi, alem-emir), eıı aşağı ve kesif T8 Oiaimlere en ;yakın olanı
na (alem-i müoerred.i.t' alem-i berz&h, ilem-i misal) adı verilir. 

Aradan 1lc1 bin yıl ge9tikten sonra ill&ıı oieimler alemini 
yaratmak istedi. o, ilk cevhere sevgi ile bir daha baktı, cevher 
harekete ge9iP dalgalandı, yükseğe 9ı.kan noktaoındaı:ı Arş-ı A •zam, 
aonra eır&&l.)"le Ki.trsi, Cennet, Cehennem, yedi kat gökler, dört ım
eur (hava, su, toprak, ateş) vüoud.a geldi. »lı onbeş nev'i oisi.m i 
le de 1ım-1 mül.küo ~adı1ı.şı tamamlandı. 

lıem-i mülkUn eıı J"'Ü}C8eğineı lı..-1 ulvi, alem-i ecaam, &lem
i &hi.retf ortaaınaı alem-i mutavassıt, &ım-i eorim-ı eairi.,.e, ._ 
lem-i etlik, &ım-i am&vat J aşağısınaı &ıtm-i autıi, &ıem-i m&
eır, alem-i kevn Ü fes&d., &ıem-i d~ adı verilir. Dört \mlJUrun 
birl99meaindcı üç tane bileşik cıaim me)'dana gelai9tirı Ka•dan, ne-

b&t' ha,vin. 
Bazılarına göre onsekiz bin yahut otuzaltı. b~ alem vardır, 

bunlar &ıem-i emir, &ıem-i halk olarak iki b~ kıam& ~ılır. 1-
lem-1 emri lılah b&k.i olarak yarattıf Ruh, akıl, Kalem, levh, Arş, 
Kürai, oemıet, cehennem &ıem-i amirdirler . lıem-i emir ıı&distir, 
takat bi.kicl.ir. lıem-i halk, r&ııi olarak ya.ratılmı9tır (Prof .Dr. ili 
Nib&d Tarlan, Şeyhi'nin Kasideleri, İataııbul 1936, a . 24-28). 
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Gafil olma gözün aç sen seni insin idegör 
Rem-dem-1 ehl-i dil olç teııüiii oin idegör 

{GazeJJJattan sonraki llüseddea I-3) 

San aeıii '8DJ!la tehi 'ilam-i ld.Dxriaııı sem 
Dilnyede eşref olan ~ı eami.am een 

(Gazeliyattan sonraki KUseddea VI-1) 

Ma'nide idem isen 'Arş-ı mucaııism sen 
l'irde gökde ne ki var cümleden a<lisııı sen 

(Gazeliyat tan sonraki Jlüseddee VI-2) 

Ortadak:i beyit Şeyh Galib' in : 

lio99a b~ !itma kim zübde-i 'Alemain sen 
Merdüm"""1 dide-i ekvBıı olan idemaiıı aen ., 

LII 

beytindeki. aes ve m.aııi.yı asırlaroa önoe g6ateren bir beyit olarak 
da dikkati 9ek::i70r. 

'.&niıp.r-ı El-be•a 

KB.inattaki maddelerin asıllaruıı teşkil eden dört mad.dea 

Toprak, eu, hava ve ateş. illab.ü te8.ı& mahlUkları • anası.r-ı erbe<a
dm yani su, hava, nU:r {ateş) ve zulmetten (topraktan) yarattı·{Ab
dullah bin Abb&s-Bem-8.s) • 

.Anaeır-ı erbe"a, insanlarmk:a.ralate:r ve m!zaçlaruıa hak:iııı o
larak kabUl edilir. Buna göre ateşin tabiatı sıoaklık, suywı ya.ş-
11.k, havanın so~uk ve topra.ğı.n da kuru.l:ukdur {İmam-ı Rabbani). 

İnsan bedeni, anaeır-ı erbe'e.dan (toprak, su, ateş ve hava) 
meydana gelmiştir. Onların her birinin kendilerine has bir özelli
A'i vardır. Meseli ateş, isyan ve kibref toprak, al9aklık ve tevazu
,..., hava, ietele yol açar {İmam-ı Rabbani) (Dini Terimler Sözlüğü, 
Türkiye Gazetesi yayını, İstanbul 199 2 • C ı ı, e. 24-25). 

Nür-ı mübhem meııem vücÜda gelüp 
ç&:r 'unşurla şeş cihit ileyem 

(K. 17-II-2) 

Avama göre "Simih'g, Hüma, Devlet kuşu" denilen ismi var, 
cismi yok bir kuştur ki yuvası kaf' da,ğındadır. Kaf ciaiı dünyayı 
9eP9evre 9eviren dağın adıdır. SUtiyye•ye göre Anki, viloUdda taay
yünü olmBŞ'an, yalnız zihince s\ıret bulan "'BeyÜ.l.&"dır ki ki.inattaki 
"euver-mük.evvenat0 , o suveri "Heb&-AnkA"nın kabÜliyle meydana gel
miştir. Mücerret bir kavramdır (Abdülbaki Qölpına:rl:ı., Kay-gusuz Vi
zeli Alaeddin, Melami E:lebiyatı Metinleri .A.., İst11nbul 1932, s.114). 



·SimUri'-i ~-ı 'işıfa '&l"f-ıla lcü:rai hem 
~ t~ cihiıı 'itiyinedUr 

Murğ--ı · ~~ küh-ı ~ oldm 
16-mekin gencine ae.k:iıı menem U9 

(G. 39-3) 

(K. 17-I-7) 

Aslı ''VücW:l-i mutl&!"'. 

Ger bezir olsa 9ine dendinı 
Aşlı bird.Ur bilürsüDüz anı 

{K. 3-10) 

ı.ıaı:ı 
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Kapı 99ili veya pabuçluk. Taa&VTUt ehline «ör• her tarika.
tııı mı bU;rük telck:eai. Tekkeye •avi)'e de denir. SUtiıeroe latmı 
latiııe, tarikat pirinin, ;rahut ulularıııdan birinin yattıtı tekke
dir ki o tarikat ehlince ulu ve muteber san.lır. Bu 999it tekkele
re •dergilı• ela denir. 1st8ne, dergih ve tekke tarikat ehlınin to~ 
laııdıfl., dervi9lariıı o'\urdukları, hizmet ettikleri ıerdir ve dar
g&hıa tekke aözü UDÜDiclir, &atine ve e~ de denir. z&vi.79 der
gi.htan daha kii9ilk olan ve gelip ge9en dervi9lerin konaklaması için 
7apılıın.9 bulunan tekkelere verilen addır. (Abdülbaki Oölpıııarlı, Te.
aavvuf'tan Dilimize Oe9en Deyimler ve ~taaözleri, İstanbul 1977, s. 
28). 

.i.atinunda. süoüd ile niyizm iderem 
Ben velayet &!erin sende ~uyalı Dedeoik 

{O. 158-3) 

Aşk 

-ıI&ldc' ın zuhüru"na sebep olan ille aıtat. Bu &fk, Rakk' ın 
Zatı 'nın mulchzuıdır. Şu halde "Halde' ın ilk taanünü, zatının ilt
tizaaındcı ibaret olaıı, Aş:ıc-tır. Buna •ilm" de denir. !fk, haldkj 

99k ve mecazi a,k olmak üzere iki7e ~ılır. Meoazr a,ka p9ici 
a,k da denir . (.lbdülbaki Gölpıııarlı, ~B'Wlus Vbeli ilaaddiıı, lle
ıui lliebıyatı Metinleri A., İetaııbul 1932, a. 118-119). 

Demidem ·a,~ kirı ~a.fi~r 'ı.flç-bÜıdur 
Sen arn. aanma 1d.m z&hid meoi.zI '19k-bizıdur . . 

(a. 92-1) 
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'tUri ta'n eyl•e eihid r~-ıla namizm kıl 
~ı •a,ılpii &hı ııaaisıdur ni,üıdur • 

(O. 92~) . 
J.,in._i lımmiiU., 1;,in ... 1 ai tin Um& 

.&,na dm.ıctir. Jlir'a't, çoAul olarak aer~ '1111 aıılamdıuhr. 
Taaavvuıta •inaaıı-ı k.8mi.1•in kalbidir. 

qin ... i İakenderi de denir • .Ariato tarafından ;rapıldılı söy
lenen bir a,ına olup İaltenderi7e 9ehrinde yüksek bir 7ere yerleşti
rilmiş. Şehre ,ak].afmakta olan gemilerin ;rüz mil uzalclıktan görül
diJIU aöylanir. Bu aynqa gürıe9 ı9ı1'1 vurdurularak usakt&ld gemiler 
at•t• Terilirmi9. Bir gece bek9iler u:;rurken 9&luııp denize atıldığı 
aö7lmir (lluat~a Bihat özön, Ji}:iebi;rat ve Tlllkit SözlUl\1, iatmbul 
1954, •• 28). 

Ye J'i,lzUDditr dilber& iyin ... 1 giti-ouü 
ıM elit li dimezaa •~-durur •ıll-ı BÜdi . ... 

~e-1 inainı çürı 1cia !fÜl'•t-1 1.naiııdur 
Bu ~81'• gel bak gör aüret-1 Rabmiııı . . . 

(JC. 25-1) 

(o. 250-2) 

.&.9a.raan oin gözin & irit göritra i.a 
Ol~ur oOmle 'alem ~·a mj.,r•it 

(o. 12-4) 

Be.ki 

Mevh\11 T&rlığı nazardan ve tikirdlll lcaldı.rd.ılctaıı aonralci h&
let. Bakk'ın varlı.l;ı ile va.r olmalc, et'ilinderı, aıti.tınd.an, zi.tın
d&n tani olanı Bakk' ın e:f'&ı, aıtat ve •atı.yle b8Jci olur (Abdillba
ıc..i Gölpınarlı, JC.a\rgusuz Vizeli .uieddin, Kelami iliebiyatı Metinle
ri .&.., İataııbul 1932, s. 123). 

Peni oimuı içen bu1dı ~\.il '!olfbetin dqia 
SözUıai 8'Üf idilli MD•an d.idUgi.iıa oim ile Oc'ditr . 

Sevgili, vüoÜi-i mutlak. 

İ7 ~ilib olan 'itılf aeyr 1 tmege oininı 
Dikkatle temqa kıl her g5rd'Ug\1n inaiııı . . . 

(o. 46-7) 

{a. 250-1) 



·~üret-i •ihirde gerçi 'idet-1 şüridelik 
'Alem-i ta.bkika baksan o&n ile cinin dede .. . . . 

(a. 239-10) 

ce1&1 
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Hakk' ın kalır ve B&Z&P teoellisi J mutlak: hüviyetin gizlenme
si. Mutlak vahdet olm~ya Hakk' ın celaline nüfÜZlD'.l imk&ııı yok
tur. Mutlak birlikte bütün esma ve sı:t&tf nisbet ve itibarlar mah
volaoağı oihetle "Bakk'ı. Bak'taıı başkası göremez" denmiştir {Ab
dülbaki Gölpına:r:lı, ICa;ygusuz Vizeli Alaeddin, Kelimi Eli.ebiyatı. Me
tinleri A., İstanbul 1932, s. 126). 

Celal, Eakk:' ın manevi kahrına da derler. 

Ruljlarınun işareti ol şaneıııüri oemi.ıedür 
llisbet-i zültini görün dilberümün celiledü:r 

{G. 60-1) 

oem&.1 
~ • ! • ~ A 

Halde' ın lutuf ve rahmetle teoellı.sı' zatının zatına. zuhuru. 
Celal ve kabriyle bütün mevhum varlıkları ortadan kaldırması, ce
malinin zuhUru demek olduğundan Celal, Cemalin aynıdır. Su:tiyye, 
insanın yüz\.b:ıe de •cem&.ı• derler ve birisine hitaben "Cemalin hak
kiyÇün" diye yemin ederler {Abdülbaki Gölpınarlı, Kaygusuz Vizeli 
Alaaddin, Melami Pliebiyatı Metinleri A., İstanbul 1932, e. 127). 

Görmek istersen gönül yiruii oemi.l.inden e!er 
ci~daıı şaf eyleyiip iy{neD.e gel p.ı n~ar 

(a. 52-1) 

Dehr 

"Zaman" demektir. Zamanın batını olan sürekli "an". Geçmiş 
zaman ancak hatırda. kalmıştır, geleoek zaman heni.iz gerçekleşmemiş
tir. Hal hep geçip gidiyor, geçmişe karışıyor. Zamanın ger9eki, i-
9inde bullD'.lduğurıuz "an'~dır. E'ıel ile ebed, yani zamanın zihindeki 
başı ile sonu ttdehr"de birleşir • .AJrıoa Peygamber efendimiz "Dehr'e 
söğmeyin J 9ünkü Dehr, Allah• ın ismidir" demiştir {Mustafa liihat 
~ön, E:lebiyat ve Tenkit Sözlüğü, İstanbul 1954, s. 59). 

Dehr elinden ~ yudaruz 
Yarun ilfri.rın güd.erüz 
Mülk ile malı n' iderüz 
Fanila.ruz :teni.la.ruz 

(a. 116-4) 
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·ınest 

A'raf' s\ıresi 171• ayeti miicibince Allah, erv8.h ~emine "Ben, 
sizin Rabb' iniz değil miyim?" demiş. Onlar da •evet• diye tasdik 
etmişlerdi:r. ''llilkat" yfuıi zub.urda zaman olmadığı cihetle bu hitap 
ve cevap, da.imi ve ebedidir. »ütün mevcudat llakk' ın bir sıfatına 
mazhardır. İnsan "Cem<met-i esm.Bi:r.re" mazhm-ıdır. 

:Böyle olmakla beraber, yine herkes, zaman zaman bir isim ve 
sı~tın husilsi galebesi altında kalır ki o anda o isim, o şahsın 
"Ra.bb-i hass"ıdır. Buna. Rukema "İsti 'da.t, Malıi.yyet" derler. Tasav
vuf lisanında "A'yin-i si"bite" denir. Bil tecelli ve mazhariyete it
tiba etmeyen yoktur. Onun içindir ki insana, h8.ıen ga.lebesi altında 
kaldığı "Ma.zha.riyyet" yfuıi sıfat, d.8i.ma "13en, senin Rabb'ın değil 
miyim?tt der, y8ru. onu, kendi tecellisine sevkeder. O da, o ma.zlıa
riyyetin tecellisine \O'duğu cihetle ha.len "ev~t" deyip tasdik eder, 
durur (Abdülbaki. CJölpınarlı, ICaygusuz Vizeli Alaaddin, Melami mi&
biya.tı Metinleri A., İstanbul 1932, s . 131). 

"El.eetü B.a.bbukUm" t?&vt.ın nid.B. itd\ik:ae ma'şü\ta 
Hemin ol demde •işıµar derünuiidan beli eyler 

(G. 37-3 ) 

Eh~l Hak 

Hallao-ı Mansur' un ölümüne yol açan ünlü sözü. Ehe-1 Hak ., 
sözü il&b.lık iddia etmek değildir. Çünki onun inancına göre iliah'
tan başka gerçek hiçbir ya.-ratık yoktur, onun için kendis ini de Al
lah' tan bir parça olarak. gördüğünden bu sözü bir coşkunluk., kendin
den geçme zamanında söylemiştir. :Bunda bir varlık iddiası değil, 
bir yokluk., hiçlik anlatımı vardır ki •Allah'tan başka varlık yok
tur" demektir (Mustafa Nihat özön, E:lebiya.t ve Tenkit Sözlüğü, İs
tanbul 1954, s. 78). 

Olupdur yir ü gök pür-nür-ı mutl~ 
Gelür her !erreden cırnm en'el ~ 

(K. 20-1) 

sU:riıeroe ''va.-rl~ bir gölgedirJ vaı-lıktan geçmek, onu u
nutmak, sıfatlarını Allah sıfatlarında, kendisini de illaJı'da "yok 
etmekle" kazanılır. Bil basamak •fena fill&b." basamağıdır ki buna 
•fakr" denir. Hz. Muhammed (s.a.v.) bununla övündüğü için şairler 
bunu çok kullanırlar (Mustafa Bihat ~ön, E:lebiyat ve Tenkit Söz
lüğü, İstanbul 1954, s. 87). 



11emiıı ld.tno-i }?m&'atda teript e7le pl 17 dil 
n ~ ticı .~ lidur bugün ıehler killAhuıdan 

(o. 224-4) 

J'ena 

LVII 

"Yok olma" demektirJ beka •özilnUn lc.artıtıdır. ri.ıı1, yok o
lan, ölüoü, ölUmlü anlamına gelir. Di2-ı ten&, bu ditnya &gU,,-ı r-e
na, ölUııı, mezar :fikirlerini anlatır. hnafilli.h, her ıeyden ge9e
rek, her şeyi \D'luta.rak; bütün va.rlıiuıı yok edip, dUnya işleriyle 
ilgisini keserek Allah ile bir olm&, daima o•nu hatırlama demek
tir. :Böyle olan kesiksiz bir dalgı.nlık,oogkmıluk i9inde olur. "Öl
meden evvel ölmek" bu demektir (:Kustafa Nihat ~ön, »iebiyat ve 
Teıılcit SözlUl'ü, İstanbul 1954, e. 89). 

~abbet oimııı içerüz 
1"enil.&ruz teııi.ı.a.rım 

Keat olup serden geçerüz 
Feni.laruz tenilaruz 

(o. 116-1) 

Oerçekler-Oerçek: .Eı-enl.er 

.. 

Hakikate e.ritiP Hak ile Hak olanları vahdetin latında k&
laııla.r ger9ek değillerdir. 

Al}med'i ~ı lfoyup kendüne 'ili' n~ar it 
Mürt id ... i kimi le var nimuih. bir gerçek er 1 t 

(Gazeliyattan sonraki Mesnevi IX-1) 

Arapça bez parçası anlamına gelirJ dervişlerin &17dikleri 
uat libasıdır. Derviş hırkası, önü açık, yakaeı.z, kollu, genişçe 
ve topuklara kad&T uzundur. ÇOk eskiden dervifle:r, malının heı&ı 
olduiuzıa inandıkları kişilerden bez parçaları alırlar, bmları blı
birine dikip hırka yapa.rla;rdı ki. bma, 78'1alı cılamına "Kur~• 
derlerdi. Zengin, ünlü kişiler, böyle palaa parçuına tenezzül et
me7eoekleri oihetle gerçek dervifler, "Rırka altında sultan", ben
lil'ine kul olanlarsa, süslü elbaelsr i91nde köle duruın.aıd&dırlar. 
Bu ~den "Rırka altında sultan•, görUni.l§te yolmul, ger9ekteyse 
ne:taine buyruk yürüten padişah anlamınadır. MevlCıa da, "Mesnevi" 
dibaoeainde, Çelebi Rus8medd.m'i överken dervi9leri "Hırka al.tında 
•ultan• diye vaefeder (Mesnevi Şerhit ı, a. 5, satır 7). "Hırka al
tındm alemi seyretmek", göritnfu]te hi9bir teye ka.rı9maz görünmekle 
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beraber h8rf e1in, neden ve niçin olduiunu, sebeplerini, sonuçlarını 
bu sonuçların da nelere ve nastl sebepler olaoalını. ibretle görmek 
anlamınadır. "Hırka giJ'mek, Rırk& ~ek", dervifllle ıkrar ver
mek, dervi, ~p:ııak anlamına. geld.111 gibi birine 9•1'hlilc ve halite
lilc vermek anlamına da gelir. "Rırka-1 tak:r-u ~eni.-,rokaulluk, yok
luk hırkası", derviş li.k hır kas ıd.ır ve dervi9 lilctir. "Bırkaı7& bürün
mek", derviş olmak, dünyaya, düııyarıın gafletine ballaıımaktaıı kur
tulmalctır f "Başını hırkaya çekmek" de aynı enlamı. verir. "Resim 
hırkası" Mevlevilerin, önü açık, ayaklara. kadar uzım, kollar giyil
mezse dizlerden aşağıya dek uzanır, giyilirse diz kapaklarını aşar, 
9ok geni9 kollu, yalcaeız hırkadır ki bu, Bel9uk devrinde bilginle
rin de tören libi.sıydı. •sokak hırkası"ysa gene önü &9ık, genişçe, 
kolları yenden dört parmak kada.r uzmı, yakasız hırkadır. 

T\Dlua Emre bir beytindeı 

Dorvi9lik dedikleri hırka ile taç delilt 
CJönlUıı derviş eyleyen hırkaya muht89 delil 

diyerek de:rvi9liğiıı, yalnız hll"lca'7la, t1a9la olaqaoa,ğını. anlatır. 
(.&.bdülb&ıci. Oölpuıarlı, Tasavvuf•taıı Dilimize Geçen De,yimler Te 

~taaözleri , İetaııbul 1977, s. 158-159). 

"I k ile Bakk'a hÜ d.irüz '· ... Erenler 70lım gUderüz 
~ır}?- vü ticı nide:rüz 
Fenala.ruz f enilaruz 

(G. 116-6) 

Kim ki dellfiyle muraf!? .. dan umar !8V~ u ~Wıür 
Düşdi 8am k:işverine görmedi bir dem sürür 

Hırka vü t&o-ıla sü.fi bize sen satma riya 
İdi~ezein bu tarfr-ıla sırit u.z;. "ubÜr . . . . 

(o. 8'>-1,3) 

Hicab 

Asıl anlamı "perde, örtü" demektir. SUnlerce ill&h'ın te
o•lliaini kabule engel olan yaratıklar suretinin 7iJrelctelti intibaı. 
Yüret.lnde ill&h'tan başka bir şey bulunan tarikat adamı mahouptur. 
Rz. lfubammed (a.a.v.) Miraç sırasında. yetmiş bin oiaim ve yetmiş 
bin de ruh hicabından geçmiştir. Cisim hioapl&rı dünya. ile ilgili 
ba.llardır, ruh hicapları da al:ıiret ile ilgili olanlardır. Bütün 
bunlar mutlak varlık ile ilgilidir. Oer9e~ ulaşanlar bu hioapla.r
dan ge91Diş olanlardır (Mustafa Nihat özön, 1il:lebiyat ve Tenkit Söz-
1 Uk!i, İstanbul 1954, s. 120). 



·şema-1 mib:ıir-1 ~tem pr9i n~b i9indeyem 
J'err-1 1'Ü.rüğ-ı devle'tem Üld. ~oab içindeyem 

(o. 192-1) 

Bu (Hüve) 
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Arapça "o" anlamına gelir, zamirdir. :Bazılarınca "iam-i a,... 

zam" yani illah'ın en b{\yük adı &&1'1.lır. 

Vird-i lisin id.inmişem iaürli iy perI~ı.tit 
Zült ü ruıı.un herisı.na şim ü ee~e:rde hÜ direm 

(G. 177-3) 

İD-i lzaııs 

Ululuk adı anlamına. iki !r&J>9& eösden, hr'B9& lca.ideeinoe ~ 
pılmış terkip. Kur• 8n-ı Kerim' de illah • ın zi.tı eıt'atları. ve yva
tıklar1"1• ilgili, rızk veren, yaratan, öldüren, 7iloelten, al.981-
tm gibi aıt'atları, hep "il1ah• adına rioi 'd.ir. at bakı.md.azı ".Allah• 
Te "o" mılamına "Bu• &dları, Allah adları i9inde en ulu ad olarak 
kabul edilmittir. "illah· sözünü "büt\.hı •ıt'atları toplqan zat adı· 
diye de tarif edenler olmuştur. illah adı.na bu ,..U.Zdeıı •111111-1 ceı&ı, 
latz-ı oelal" derler. "İsm-i Azam" da,o ad. anılarak dua edenin dui
sının mutlakA kabUl edileceği addır. ill&b'ın en bil\rilk, en ulu adı
dır (Abdülbİ.ki Qölpına.rlı, Taaavvut•tan Dilimize Oe9en Deyimler ve 

· Ata.sözleri, İstanbul 1977, a. 173). 

RtıııÜZ-ı " .. alleme•ı-esma~ be,.&ıı-ı v~t-ı idemdür 
Meli• ik bilmedi anı ~aoi,yip ism-i a • ~amsın 

(o. 208-3) 

:§üd& var eyleyüp yo~ keramet virdi ınaiııa 
Bil\.lrsin "'alleme'l-esmi~ olcıraın ism-i a•~mzıdu:r 

(a. 46-15) 

ICad.r 

şeriat uıem&sı.na göre Ku:r•iıı•ın indıği gecedir ki Dıl-i sün
net' in bir kısmına göre bütün sene i91ndedir. Dteeri,.ete na.zarcı 
Bamazm içinde ve bilhassa on be9inoi poeden itibaren tek geoeleı
den biridir. 

S\ıti;ye;ye göreı s&likin, mahbÜbuna niebeten kadr ve rütbesini 
onunla bildiA'i bir teoelli va.rdı.r. Jlu hususi teoelliye uiradı.~ı ge
ceye Kadir gecesi denir (Abdülb&ki Oölpına.r lı, Kayguauz Vizeli .Ui
eddin, Mellmi Eiebiyatı Metinleri A., İstanbul 1932, •· 161). 
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eden •trtan-ı Muhamıııedi•den kinayedir (Mustafa Nihat ôzön, Eiebi.J'at 
ve Tenkit Sözlüğü, İstanbul 1954, a. 159). 

İy şiı-i ~ ki ism-i şeritun-durur 'Ali 
Ke'V!er ş&rib-ı si~f sidür himmetüll eli 

Kevger ü ib-ı zülal-i selsebil 
:Ş.ür-ü gılmin u cineni sendedir 

(a. 22-5) 

(K. 18-1) 

Lügatte örtmek manasına gelir. ikin ekene -bfir• de denir • 
._ .,_ A 4'lı - A 

Şeriatta küfr dinı esasların birini inkiir etmektir. Klasik edebi-
yatta taaavvu:t tesiriyle saç, sakal ve bıyık ;yüzi.inü örttüiü için 
k&:rird.ir. Bunun için küfr-i züli', h&tt-ı k8.i'ir gibi sözler söylen
miştir (.lbd.ülb&ki Gölpın&rlı, Ke.ygusuz Vi~eli ilUddin, Kelami lti.e
biyatı Metinleri .l., İstanbul 1932, e. 142). 

Görindi 'i.lem-1 ğayb oldı !ihir 
'-!'akıldı "'i.rıZ-ı dilberde zülfeyn 

(a. 201-3) 

lediln 

A İ A Allah katı, huzura demektir. lm-ı ledün, .1.llalı sırla.:ruıı, 

işlerin i9yüzlerini bilme demektir ki bunu ancak Allah bilir, yal
nız peygamberlere ilham olur. 

SUriler gerçeğe ulaşmak isteyen her kim olursa olsun kendi
ne bir mürşid gerektiği sonuourıa varırlar. Ledün bilgisi sU:rileroe, 
illab.'taıı ilham gören mürşidin feyzi ile bilinen gerçek bilimdir 
(Mustafa Nihat özön, Eiebiyat ve Tenkit Sözlüğü, İstanbul 1954, s. 
170). 

~.iıemde bugün menba c ısın < ilm-i ledümıüD 
Hem ma'ni oevihirlerine ma'den ü kinsın 

(G. 199-12) 

KHiva 
Ondan, Allah' tan başka. her şey anlamına Arapça bir sözdür. 

sU:fileroe, gönülde, illalı'taıı başka, kimin ve neyin olursa olsun, 
sevgisi,dileği varsa, o kişi "14&-eivanya gönül vermiştir. qnı za
manda, varlık alemini, illah'tan ayrı bilen, onları, Allah eı:fa.t
la:rının, Allah hükümlerinin teoellisi ola.rak görmeyen kişi de RM8,... 
siva ehli"dir (Abdülb&ki Gölpınarlı, Tasavvuf'tan Dilimize Geçen 
Deyimler ve .Atasözleri, İstanbul 1977, s. 222). 



'-f yd-i ekberdürür günimı her gün 
~ iri9mişem berat ileyem 

{K. 17-II-5) 

blmder 
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Şeyh Bahaeddin' Zekeriy&-71 Kol ti.ıı i ' J'ahr\.lidin-i 1ran ve 
Seyyid Büaeyin {Kalendern&me müellifi) g1 bi biqük aUi'ilerde J"Ükeek 
ve hua\isi bir telaete şeklinde teoelli edip, be9inoi aeı.rdan sonra 
Anadolu';ra )"&1'ılmıştır. 

Bunlar aak&l, bıyık: ve kafla.rını ustura ile kazıtıp "Ç&r -
darp" olmayı kendilerine şia.r edinmişlerdir {J.bd:Ulbi.ki Göl:pınarlı, 
Jeayguauz Vizeli ilaeddi.n, llel&mi. llliebi,.atı Metinleri J.., İstanbul 
1932, •• 163). 

Ol.mı.tam 98.r-daTb-ı ~a.f ~ıriş 
Ber ~ıl olurdı oismiiJıe ~çer 

{G. 61-15) 

Terk-i f üret lfalenderam teorid 

•• b~ ne ~ ne fine gerek 

(IC. 17-IV-3) 

Keramet 

.Ulah yakınlarından, ermişlerden görülmüş oları olapnüstü 
'eyle.re denir. SUi'i.ler bu 9eşit halleri ikiye a;rı.rırla:rdı. 1. Xe
ramet-i kevni;yye, varlık aleminde meydana gelen kerametlerı Uzak 
bir yolu bir arıda aşmak, denizde yürUmek, havada u9mak gibi. 2.Ke
ruıet-i ilmi77e, bilgiyle, Allah bilgisiyle gösterilen kerametler 
{Kustata Nihat ÖZön, Eiebiyat ve Tmk.it Sözl\Jiü, İstanbul 1954, s. 
157)· 

iqlamez keş! ü kerime"t ' i lm-i ~iden ge9er .. 
J(a\>.rem-i ~ ol.azı eyler aırrını piııhiıı dede 

{G. 239-12) 

Kevser 

Cezmett:t.aktığı s öylenen bir au. Bo7U0un Jılekke ile teman, se
nitli.kinin S&ta ile Adan arası kadar olduiu, etra~ında türlü mücev
harlerd.en yapılma 71ldızlar kadar çok k&aeler bulmduğu, içmin bir 
daha eusam~aiı eöylenir. Bu euyım aakililini Bz. ili'nin ,.apa.oa,
iı da e6yler:umler arasındadır. Sevgilinin dudaiı. lb-ı kevıer, f&
rab-ı kevaer olarak 9ok kullanılır. Tuavvutta, Bz • .ili 'den zuhur 



·suı~&n-ı c.alem eydüp ~tardı misividaıı 
Gör Al}med.'i ~ itdi bir pidşih-ı mehveş 

(G. 123-5) 

Mehdi 

Kıy8mete yakın geleceği, Peygamber efendimiz ta:rafından ha
ber verilen ve isl&miyet'i yeryüzüne~ kılacak olan mübarek zat. 

Yeryüzünü küfür kaplamadık9a ve her yerde küfür ve kAfirlik 
yayılmadıkça hazret-i Mehdi gelmez (Hadis-i 9erif'-El-K.avl-ül-Mu.hta
sa;r) • 

Mehdi. ile müjdelenmiş olun. Mehdi Kureyş kabilesinden ve be
nim l!hl-1 beytimden biridir. o, insanların ihtilaf içinde oldukla:rı 
ve iotimai sa:raıııtılar içinde bulundukla:rı bir zamanda 9ıka:r. Mehdi 
da.ha önoe zulüm ve oevr ve eziyet ile dolu olan düny&.yı. ad.Alet ve 
insaf ile doldurur (Hsdis-i şerif-El-Kavl-ül-muhtasa.:r fi aı&mat-il 
lılehdi). 

Mehdi 'ııiıı başı hizasında bir bulut· 'Olacaktır. :Buluttan bir 
melekı "Bu Kehdi•dir. Sözünü dinleyiniz!" diyecektir (Hadis-i şe
rif-El.-Kavl-ül-muhtasa.r ). 

illab.ü teala, İsl&miyet • i nasıl ResUlullab. efendimizle (se.1-
lalla.b.ü aleyhi ve sellemJ başlatmışsa, hazret-i Mehdi ile sona erdi
reoekti:r. Sayıları Bed.r gazasında bulunezı ıısıı&b-ı kiram kada.1' olan 
bir gru,p insan hazret-i Mehdi'ye bi•at edt; ·ek (emrine girecek) ve 
her zalim onun karşısında mağlUb olacaktır. Zam&ııı son derece i.mre
nileoek bir şekilde ad&ıetle dolacaktır (İbn-i Eaoer-i Mekki). 

Kıyamet kopnadazı önce, Allahü teala, benim evl&d.ımd.all birini 
yaratır ki, ismi benim ismim gibi, babasının ismi, benim babamın 
ismi gibi olur ve dünyayı. ad.aletle doldurur. Ondan öı:ıoe dün,yi. zu
lümle dolu iken, onun zamanında. adalet ile dolar (Had.ie-i şerif
Müslim) • 

.Beklenilen Mehdi hazret-i F&tıma•nın soyundan olacaktır. 
Mekke'de ortaya çıkacaktır. O zaman müelümenla.r halifesiz olacak
tı.r. O istemediği halde, zor ile halife yapılaoalttır. Ortaya 9ıka
oağı zaman, yaşı ve ömrü kesin ole.rak bildirilmiş değildir (Ahmed 

Zeyli Dahlaıı) (Dini Terimler Sözlüğü, Türkiye Gazetesi yayını, İs
tanbul 1992 , Cı ı, s. 348). 

Çün v~ irişdi gün gibi bir gün 'iyin olur 
Jfalmaz vücÜdı !erreoe küfrüıi nihin olur 

(K. 18-XIII) 
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'Malam et 

Jnl.amı "herkes tara:tındazı •71-planmU:, 1"11edilmelc, kötü gö
rülmek" dcelctir. Tasavvufta, dervi9in keııdieini. balk>n gözünde kö
tü aöeteri91, herkesin beğer:ıme Te aqguını delil hor, hakir gönae
eini iateyitid.ir. Çünkü bu suretle kcıd.iei.ııin pr9efe ulep•k için 
.,apt ıP eavapalar, 9ektiği. eziJretler ballı:a g:iali lcal.&oU:, T&lnu 
Bak bımu bileoektir, iki yüzlül~ göateri91ıı tam lal.ı-tıtı olNı bu 
d&vrm:ııf eu.tilik elitiminin ilk buamalıdır. Meli.miler m.eliuıi-i mu
hik ve meı8m1-1 b&tıla ola:rak ild.,., ~ılırla.r. Bunlardan birisi 
dolru melUıilik, ik:iı:ıoiai iae sap11c:lı.kt:ı.r (Mıwtaf'a liihat öıaön, Bie
bi.J&t Ye Tenkit Sözl<Jiü, İiJ'tNıbul 1954, •· 181). 

»ugun meJdin-1 ~ içre 9u k:im mard-1 melimetdUr 
Ta•allukı'l.llD hal.is oldı Tiri aıuö eelimetdür . .. . 

Tir 191.ginde şu ltim sang-1 melimetda:ı PÇ&r 
To~-d.urur başında dnlet kim eelimetdcı l?ç&r 

Kezheb 

(a. 69-1) 

(O. 54-1) 

Xezheb, gidilen, gidilecek olaı ~l arılamındmdır. Dini hilkiiD
lerde Ye dUılya i9lerinde, .illab'ın emrine Bazret-i Pe1p.mber'in 
(a.a.v. ) aUı:ınetiııe \O°g\m hareket edebibıek i91ıı din bi lginlerinden 
birinin yolunu tutmak, anım gi.ttiki yola, onun mezhebine uymaktır 
(.lbdülbÔ.ki Gölpın&Tlı, Tasavvuf'tarı Dilimize Oe9en Deyimler ve Ata
eözleri, İstanbul 1977, e. 232). 

İki cilem de cişılfa birdür 
Din i1 Lamı ü lle_!heb ü millet 

(IC. 16-III-2) 

Kuhkmat 

Kur' in-ı kerimdeki min&eı &9ık, meydanda olan, mlqılabilen 
qet-i kerimeler. Muhkemin çoğulu. 

illahü te&ıa ~e't-i kerimede me&ı.erı b\.l.YUl'du kiı 
(ll\:r Babibiml) Sana Xur'an'ı, illahü te&ıa 1.nsal etti (indiı

di). <mm bir k.ıamı. muhkemat (muhk• ~tler olu.p), bunlar ıcur•&n•
ın es&sıdır. Bir kısmı da müteşabihtir (11Cıaaı &9U'.9a belli değil
dir). Fakat kalplerinde.· eğt-ilik bul\manl&r (muhkem ~etl«ri bıra
kırlar da) f'itne aramak (hakkı karı9tı.rmak, halkı 9Upheye dü.fih-ilp 
dotru, yoldan saptırmak kastıyla) ve isteklerine göre te'vil etmek 
(asıl m&ni.aından bafka m&na Yermek) i9in müte9abih ol.an &;retleri.ne 
tabi olurlar. Halbuki onun te'vilini illahü tei.ıidan bafka kimse 
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bilmez; İlimde rUsÜh aB.hibi (derin) alimlerı "lli.z ona inandık, muh
keı:ııi, mütetabihi her biri,Rabbimiz Allahü te&la ta.ratındandır,hepsi 
haktır {doğrudur)" derler. Btmla.rı k.&mil {olgun) akıl s&hiplerinden 
başkası düşünemez. YB.hut bımlardım yalnız k&miı akıl s&hipleri öl;iit 
kabUl eder (lı-i imr8ıı süresiı 7). 

Muhkematı İel&miyet bilgilerinin ve a.hk8mının (hüki.illlerinin) 
k:a,nağıdır (Ahmed F8.rüki) • . 

Kur'an-ı kerimdeki, helal, ha.ram, namaz, oruç, zekit ve hac 
gibi hükümlere &it kısımlar mubkem&.ttandır (im&m-ı su.vU.ti). 

Mubkematı öArenmeden ve muhkematın emirlerini yapıp yasaklaı
rından kagmadan müteşabihata mana vermeye kalkışan o&hildir. Hem de 
kendi cehlini anlamayan kara o&ııild.ir (Ahmed P'Arüki) ( Dini Terim
ler Sözl~, Türkiye Gazetesi yayını, İstanbul 1992 , Cı 2, s. 37)• 

c:-Arızun devrinde oldı nezzele'e-Für~ ga.~uii 
Vechüıie dirler aııuiiçün m~emi.t-1 ümmü'l-kitab 

(K. 4-2) 

Nazar 

Bakmak. :Bütün tarikatlarda mürşidin salike nazar etmesi, 
feyzin oere,.&nına sebeptir. El tutmak, cezbe h8eıı olmıca mürşide 
sarılmak bile , hep, feyzin cere;rBnı içindir {Abdülb8.k:i. Gölpınarlı, 
Kaygusuz Vizeli Alaaddin, Melami E:lebiyatı Metinleri A., İstanbul 
1932, s. 155)· 

Hiıımıet n~B.l'ıyla na~ar it A?ed • e l~f it 
Ti ter uyudı gaflet ile bir dem uyansın 

(G. 199-19) 

Sıfat 

z&t•ın tecellileri. Zat birdir, sıfatın sonu yoktur. Zati 
ve' Subiiti olmak üzere sıfatlar ikiye ayrılır 

Gicenü:ıi ma'nisi gündüzdür ~ed 
Şıfat-ıla görinür pertev-i !at 

(G. 12-5) 

Tac 
SÜfilerin başlarına giydikleri türlü şekillerde olan, ke9e

den veya başka kalın k:\.IDaştaıı yapılma kül&h. :Başa geçen bölüme len
ger, öteki pa.r9ala;ra terk, tepesine de kubbe denir. Her tarikatın 
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kmdi i91n 9ekll, remg.1. belirli taoları. Tardır (Kuatata »ihat ôzön, 
Biebiyat Te Tenkit Sözlüğü , İrimıbul 1954, •· 253). 

Ş•7b\b d.i,.eııüD ~ic ü !c&bÜuıa inanma 
Ar; &-ır}caaıııı gör beli züıın&r ~olupdur 

(o. 23-4) 

T.orid 

Aynada toz bulunması nasıl auretin tamamiyle aksine mani o
llıraa, kalbde de Hak' tan gayri bilinen Kevni eÜretlarin bulunması , 
B.aklc'ın tecellisine mani olur. Bunları k:albdan isaleye "Teorid" de
nir (.lbdülb&ld. Gölpınarlı , K.&7gusuz Vizeli .UMddin, Kelimi l!Rebi
,atı Metinleri A., İsten.bul 1954, e . 175) . 

Oela\bı ma' nI bilen clirüz 
<ıK 70llmda olan di.rüz 
Tcrk-i tearid ?landarüz 
Penilarm tani.l.aruz 

(o. 116-3) 

Terk 

llak ' t an ~i.yi gönülden çıka.rmak. aı ke l ime "Teorid" i le 
müridittir. Taaavvu:tta Bak •tan b&şka bir m8V'Out ol.madı~ına göre 
hakikatte Terk Tebmi varlı~ ve g "1?'i l')'eti bırakmak ve her 9eyi 
zevk ı 9Üh\Kı ve nihayet tahakkuk ile Bak bilmekten ibarettir. 

Tarikat t&.olarının dilimlerine de "Terk0 denir. Yalnı~ renk
leri ve şekilleriyle b irbirlerinden ayrılırlar (Abdül.bİld Qölpına.ı
lı, Xqgusuz Vizeli ilaecldin, Kelami ltiebiyatı Metinleri A. , İstan
bul 1932, e. 175). 

15enligUrlder:ı eger geçmezieeii ciıı olımazeın 
Terk i tmezieen kü:t'rüıii im&n olı.mazaın 

(L 13-1) 

Zat, zat-ı Alalem 

Bakk' ın mutlak hüviyeti kaıd.isidir. zi.t-1 Akd.em s özündeki. 
kıdem zuıanla ilgili olm&YJ.p zatla ilgilidir. zatın orta.ya 9ıkı§ı 
aı:tatların orta.ya 9ıkışmı gerektinı.iftir. Sıtatla.rın orta,ya çıkış 
7e.ri de k&inattı.r (AbdmbAki Qölpı.narlı., ~gwauz Vizeli ilUddin , 
Melami :&ıebi,atı lletinlari A., 1stmbul 1932 , •· 183). 

idem oldıın aıtit-ı zit-ileyaıı . -
~t-ı piJcilm veli ~ıtitılayam 

(K. 17-II-l) 



·•iir-ı mübhc aanc vüoi'na plüp 
çi:ı- '~urla şeş cdhi.t-ilqc 

(JC. 17-II~) 

Zühd.' zih.id 

LXVI 

Şeriatta iki 701 vardırı Rulı.aat, asi.met. Ruhaat, cirleri 
yapıp nehi7lerden kaçmaktan ibarettir. Azimet, aeıcrUhıardan ve f~ 
heli ıe7lerdan de kaçmaktır. Azimet yolunu tutmal& zUhd, bu 1'0lda 
Jilr~lere de ızihid denir. Mesela z&hid olan adam, parasını ne.re
den ve nasıl kazand.ıtını yahut vazifesini hakkı,yle J'&pı.p J'&pnadıl;ı
nı ve bu suretle aldı~ parayı hak edip etmedit1n1 'bilmed.ili biri
sinin evinde yemek J111lez, abdest almaz. Halbuki teri.atta her 9eyin 
eauı ibAhadır ve haram olduğunu bilmediiim.iz 9eyle:r-, genellikle 
mUbahtır. 

~ a.raaında •zamd" kelimesi, ibAdetine güvenen, keııdi
ain.d.a:ı b&§k:asını be~, Hak:k'ın rahmetini ka7ıt altına alaıı, 
irtaııeu kaba ao:tu anlamında kullaru.lır {~bdülbild. Oölpınarlı, ~
gusuz Vizeli ilMddin, Ke~i mebi,.atı Keti!ıleri j..' İııtarıbul 1932 
• • 184). 

Zühd ile 1'1.rd8V8e zihid rüz 9eb e;rler 9it&b 
'iş~ d~yı 'ışf i9re dü 'il.em bir ?bib 

(a. 1-1) 

Şal~ u zühd ü t~uii riy&sından ,.ıpnmazaan 
Çüriltduıi •öııırüD'i zihid eonı arnm nedimetdür 

(G. 69-3) 
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Dilkakinzade Jhmed Be7,divaııınd& 116 noılu fiir hari9 diler 
9iirlerini &ruZ vezni ile yazmı9tır. Aruz vezninin de en 9ok remel, ..... 
hezeo, muza:ri reoez, hafif ve seri' , bahirlerini kullaı:uıııştır.Mım-
serih, müotee , ve tek&riib gibi bahirleri 4aha az ltullaı:uuıtır. 

Reoe vezni ile yazılan ve BU\YUk Türk Kluikleri c. IV, s. 
313'te .t},lmed Si.rbiıı adına ıca,dedilen,Teıılciclli metnimizde O. 116 
noıda ge9en ve DUlpUdnzade'nin oldulunu ort~ 9ık&rdılımız bir şii
ri ile K. 5 noıdaki manzuıiıe hece ile yazılmıttır • 

.!hmed :Bey-, genelde aruza ba.kimdir • .&noak u da olaa ve~in ak

aak.lıklarına raatJamadık değil. JU:ıl&rın da aUateneib hatalarındaz:ı 
ka1naklaııdığını,niisbaJ aruı karşıl&ftırılaaaı eanuında aördi.ilt • 

.Ahmed :Bey'in Kullandıh Vezinler• 

Kasideler, Gazeller, Et.sik Gazeller, Oazellerden Sonraki Jfil

eeddea, Oazellerden Sonraki Mesneviler, Jtul?tta•it ve Müt'redi.t baş
lıkları altında aöst«rdik. 

DUk.aldnzade Ahmed Bey'in Kullandıiı .Aru.z Vezinleri 

ICASİD:m..ER 

1- :Bahr-1 hezeoı 

Mef'ülü Mefa'ilü Mefa'ilü Fe'üıün 
K. 12, 13, 23 , 24. 

Meta•i10n Kefa'llün Fe'üıUn 
ıc. 1, 6, 20. 

2- :Ba.br-1 remelı 

Fi'ilitün Fi'ilitün Fi'ilitürı F&•ııüıı 
x. 4, 1, 19, 21, 22, 25. 

~·1ı&t0rı Fi'iı&tün ıra·11ürı 
ıc. 2, ıo. 

3- Babı-1 ha.fif ı 

Fi'11itürı Mefa ilün Ji ilün (ra•ıtın) 
K. 3, 16, 17. 



. 4- :Bahr-i Muiari • 

Merüıü Fi 'ilitü Meta --iıu h'ilün. 
K. 14, 18. 

Mef'Cülü Fi"ilitün Mef'Ülü Fi "ilitün 
K. 8. 

5- Bahr-i münserihs 

Mütte'ilün Fe'ilün Mü:tte'ilün Fe'ilün 
(:&i'ilün) (J'i4 ilün) 

K. 9. 

6- Ba.br-i seri' ı 

Müf'te"ilün Mü:tte 4 ilün Fi 'ilün 
K. 11. 

7- Çi:tt vezinli olanlar 

:Ba.br-i remel, babı-i seri4 
' 

Fi'1ı&tün Fi'1ıatün :si'11ün 
Mütte'ilün. Müfte"ilün Fi'ilün 

K. 15. 

GAZELLER 

1- Bahr-i remel s 

Fi'.'ilatün Fi'ilitün p&c11itün Fi"ilün 

LXVII! 

a. ı, 3, 4, 5, 1, a, 13, 14, ~7, 18, ı9, 20, 24, 21, 32, 
33, 34, 35, 38, 41, 42, 43, 44, 45, ·47' 49, 51, 52,· 53·, 54; 58, 67, 
71, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 80; 81, 82, 83, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 
94, 96, 97, 99, ıoo, ıo3, 105, 107, ıos, 109, 110, ııı, 117, 118, 
126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 
139, 140, 141, 142, 143, 146, 149, 152, 158, 159, 160, 162, 163, 
167, 168, 169, 171, 172, 173, 174, 175, 182, 183, 184, 187, 189, 
190, 195, 200, 203, 205, 206, 207, 209, 211, 213, 215, 216, 218, 
221, 222, 226, 228, 231, 239, 241, 242, 243, 244, 248, 253, 254, 
255, 256, 257, 260, 261, 262, 265, 267, 271, 273, 275, 276, 280, 
281, 282, 283. 

:si'iıatün FB.'11atün Fi'iıün 
a. 22, 31, 166, 202. 

Fe'iıatttn Fe'ilatün Fe'11i.tün '8'ilün 
a. 25, 84, 112, 179, ı96. 



· 2- :Babr-i Mu ziri' 

Mef '-ii:ı.ü Fa <11atü Mefa cilü Fi 'ilün 
G. 2, 39, 64, 66, 95, 101, 150, 151, 155, 198. 

Mer<ülü Fi ·il.atün Mef<üıü :r& <ı.ıitün 
a. 16, 102, ı23, 230, 259, 263, 274. 

3- :B&lQ:-1 hafif. 

Fi cili.tün Mefi 'ilün Fi~lürı (Fe'ilürı) 

G. 6, 30, 61, 204, 223. 

Fe~ilatün Meta'ilün J'ecilUn (Fa'lün) 
a. 57, 75. 

4- Ba.hr-i hezecı 

Kefri«i1ün Mefacilün Mefacilün Me:fi<ilün 

LXIX 

o. 9, ıo, 29, 37, 46, 59, 62, 63, 69, 76, 92, 93, 114, 
115, 119, 147, 148, 186, 208, 219, 224, Z46, 268, 269. 

Mefa'iıün Mefa<iıün Fe•üıün 
a. 11, 12, 21, 28, 36, 65, 85, 98, 121, 124, 144, 145, 

153, 161, 176, 188, 197, 201, 217, 229, 232, 234, 235, 236, 237, 
238, 240, 277, 278. 

Mef'Ülü Mefa'ilü Mefa'iıü Fe'üıün 
a. 23, 48, 68, 10, 104, 113, 125, 156, ı10, ı1a, 199, 

210, 212, 214, 220, 225, 227, 233, 247, 249, 266, 270, 272, 279. 

Mef'ülü Me:fi 'ilün Mer<ülü Mefa 'iıün 
a. 55, 194, 250, 252, 258, 264. 

5- Bahr-i münserihı 

Mü:fte'ilün Fi'ilün Mü:fte'ilün Fi'ilün 
G. 15, 122, 154• 

6- Ba.hr-i recezı 

Mü:tte'ilün Mefa'ilün Mü:fte'ilün Mefa'ilün 
o. 26, 40, 56, 60, 177, 180, 191, 192, 193, 251. 

Müstef'ilatün Müster•1ı&tün 

G. 245• 

7- :Bahr-i müotee: 

Merii'iıün Fe•1ıitün Mefa'ilün Fe':i.lün 
a. 50. 



~ Ba.hr-i seri c : 

Küfte 'il ün )ıfüf'te 'il 'ÜD Fi 4i1Un 
o. 106, 120, 164, ı81, ıas. 

9- Ba.hr-i t ek:a.rübı 

Fe" Ül \h':ı Fe .. Ül.ün Fe .. Ülün J'e c Ül 
o. 165. 

10- lieoe vezni ile yazılan şiirler 

LXX 

Dükakinzad.e Ahmed :Bey heoe ile 1k1 adet şiir yazmıştır. 
K5 vo go.zeller kısmındaki ll6 noılua\Jdur . 4 + 4 • 8• li veya. 'beyit
ler hali.nele yazıldığı şekli ileı 8 + 8 .. 16•ıı heoe veznidir. K.5 

)58 7 + 7 • 14' lü öl9üyle yazılıu,9tı.r . 
.Dcsik Gazeller 

Oaz.elleriıı eont.nd& matıa•, makta .. ve ma~laa beyitlari olma.-
yazı gazelle.rın vezinleri cie şöyledir: 

ll&hı-i remel: 

F&•11&türı Fa4ilitün Fi•iıün 

I., II. ve III. şiirler. 

ra·1ı&tün ı-a·iı&tün F&·1ıitün i'i·11ün 
r-1. 911.r. 

Oa.zellerdon Sonra.ki Müseddes 

,l3ahr-i remelr 

~·1ıatürı Pi•iıatün p-a·1ı&tiliı F1i'110ıı 
I. 

Oa.zellerden Sonraki Mesneviler 

1- Babr-1 remelı 

Fıi•1ıat\.b:ı Ficili-tüıı Fi'il(kı 

ı.,ıv. ,v. 

2- Be.br-i hezeo: 

ue:ta'iıUıı Jılefa•iıün h·ü'l.Uıı 
II., III., VI. 

-.. 3- &br-1 seri : 

Mütte'ilün Müt'te'ilün Fi'ilün 
VII. 



·xuk&tta ·it 

1- :Babr-1 remelı 

F&~1&tün ~·iı&tün :ra '11ün 
Muk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, a, 9, lo, ıı, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 
35. 

2- :Ba.hr-i hezeoı 

Mef~üıü Mefa-iıü Mefa'iıü Fe'Ülün 
Muk. 29, 31 • 

.. 
Müfredat 

ı- :Babr-1 remel ı 

Fi'1ı&tün F&'1ıatün FV.'1ıatün FB.'1ıün 
Mili'. ı, 2, 3, 4, 5, 6. 
F&'1ı&türı ~·1ıatün Ji·1ıün (Fe&11ün) 
Müf. 17. 

2- Ba.hr-i hezeoı 

Mefa'iıün Meta'iıün Met&'iıürı Mefa'iıün 
Mü.f. 1 t 12. 

Meta'iıün Meta'iıün Fe'Ülürı 
Mü.f. 11, 13, 14, 15, 16. 

3- Ea.br-i müzar~ ı 

Mef'Ülü Fi.'ilitü Mefa'iıü Fıi'ilün 
Müf. 8, 10. 

4- :Ba.b.r-i hafif• 

Fe'1ıatün xer&'11ün Fi'ıün 
Müf. 9. 



LXXII 

Ahmed Bey'in Divanı'ndaki benzetme mısurla.rını üç ana başlık 
al tında topladık: 

ı. Sevgili, 
2. Aşık, 
3. Rakıb. 

ı. SEVGİLİ 

a:fet (G.92-4),'irıZ-ı mihr (G.15-6), bade (G.132-8), bedrü'd
düca (G.1-1), büt (G.271-4), büt-i gül-'ı~ir (G.26-10), büt-i riha 
(K.ll-I-2), büt-i serv-i revan (G.15-5), büt-i sim.in ze~ (G.15-8), 
büt-i tersa (IC.13-IV-7), cin (G.17-9, 17~5), cana (G.11-8), oinin 
(11-16, 17-8), çeşm-i şehla (G.13-1), dide 9eragı (G.263-1), dil-ira 
(G.11-6), dilberi (0.108-5), dil""'.rlıöa (G.83-1), div (K.ll-III-2), 
dost (G.15-5), ehl-i keramet (G.26-12), fitnenüii başı (G. 65-3), ~ 
bib ( G. 11-2), lla.lil ( G.117-4), J;ıür-peyker, beşe~ü:ret, melek-sima, 
peri-zaa. (a.21-2), hüma (a.ı-ı, 9-1), lJüsrevi (K. 25-5, G.18-3, 21-3, 
33-2, 183-5), :güsrev-i şirin-s'llllen (G.15-8), gonoe (G.4-7, 71-3,104-
IV-l), gonce-leb (G.44-4, 81-2,6, 184-3, 243-2), gonce-dehen (G.181-
3), gonce-i b8g-ı cefa (a.142-1), iulem (a.16-5), gül (K.12-V-2, a. 

· 17-9, 60-3, 206-2, 275-4), gül-i nevreste (K.25-25), gül-i ricna (G. 
89-1), güneş-~al'a.t (K.22-I-l, G.93-l), 4 Isi-d.em (G.67-3),'Isi-nefes 
(a.97-2), K8.<be (G.132-7), fad.d-i dilber (a.21-6), ~er-~al'at (o. 
109-1), katı (108-5), lale-'ızir (G.84-2), leb-i Nüşin""'l'evan (G.15-
ıı). . -

Ter~um eylemez ıt1anman beni ~tl itse ol afet 
Nigirun "işı~ oevr ü cefası "izz ü nazıdur 

Apa.rdı gönlümi bir J:.Ül.'-peyker 
Beşel'4lüret melek-sima perI-zid 

(G.21-2) 

(G.92-4) 

Mahrem oldı 9ün ha.rim-i k:Üy-ı ;rira. murg-ı dil 
D~ gören eyler kebüter Ka'be etrafın tavaf . . 

(132~7) 



LXXIII 

leyÜ-hırim, ilıü ( a. 4-2), meh ( a.128-5, 184-1), melek ( a.19-
- -4), mihr, melek, peri-peyker (G.114-3), müferriJ?.-leb (G.20-1), mü-

rüvvet-k&-ıi (G.l-4) , nlzük-beden (G.20-4), nergis (G.6-4), pidşi.b. 
(IC.22-IV-1, G.1-4, 108-1, ll2-l, 280-5), pidı}Bh-ı ~üsn (G.101-6), 
peri (G.19-2, 96-1, 265-1), peri-peyker, melek-eima (a.90-1), !Janem 
(G.26-3,4,8,18, 51-3, 56-1, 60-1, 67-5, 269-5), ~anem, gonoe-i nim
Jaande (a.56-4), şanemi, peri-var (G.55-11), seng-d.11 (G.235-2),serv 
(G.112-4), eerveri_(G.19-5), serv-i naz (108-3), sul~iiıı (G.114-4, 
175-4), sul-çin,•e.ziz, Yüsuf-ı Ken'en (K.22-III-l), Sul~in Veys (G. 
114-5), ~üretUn a;ri'nesi (G.1-2), şih (G.11-4, 175-1), şeb-i yeldi 
(0.15-6), şebi (0.17-5, 18-4, 175-1), şirin (a.8-6), şirin-zebÜn 
(G.11-5), ~abib (G.19-1), ~abib-i oiı:ı (G.3-5), tezd ü ~oş-hiriim (G. 
107-3), ~~i-i güya (G.13-1), Yilsuf-ı oan (0.47-5, 281-3), "yU8uf-ı 
gill-pirehen (G.206-3), Y1lsuf-ı Ken"iıı (a.178-2), Y'usuf-li}ti (K.2.5-
5), Y\ısuf-ı Mışr-ı melilµıt ~G.32-4), ~ıll-ı !üdE (G.15-5), zülf-i 

'anberbü (G.4'-1), zülf-i perişan (G.15-6), gül-i gülşen (G.97-5 } ,~ür 
(G.176-1). _ 

Dilden ayrılmaz ha.yil-i çeşmüri i;r leyli-hıriiıı 
~ . ~ 

GÜ;yiyi ülfet tapar Meonün-ıla ihü körüp 

şüretü.İi a;yinesinden gayrı yi:rde gözlemez 
Nür-ı Hakk'a el.iyimi eyler na.zar ehl-i sa.fa 

• • • f • 

Zülf-i perlşan yürür "arıZ-ı mihrin bürür 
HÖş şeb-i yeıd&-durur silsile-i mÜy-ı dost ., 

SEVGİLİYE 1İT UNSURLAR 

a. hüsn, cem&ı 

(G.ı}-2) 

(G.1-2) 

(G.15-6) 

af-tab (a.40-7), ayine-i nUr-ı 11üd8 (G. 63- 2) , bB.g-.ı cennet 
(G.175-6), beytu'll&h (G.27-5, 134-1) , oimi~(K.16-IV-2), oennet (G. 
7-3), gene (G.67- 7), gencine (G. 269-3), gül8.c (G.lS-4), gül.şen (G. 
44-4, 108-6, 243-5), gülşen, bılstan, 48.:rim (G.5-4-) , gül.zir (K.12-rv-
5, a. 269-4), gül.zar, gül (K.22-v-1), ~l'at (a.8-4) , ka.4be (K.25-24) 
faıııer (G.29-4) , m~:tıa.f (K.11-III-3, G.14-1, 41-9, 50-2, 71-3), m~ 
haf, Kur'an (G.17-4), nUııı (G.43-3), şem4 (G.62-1). . . 



Buguıı iyfus-i nür-ı ~üd.8.' dur l].üsn Ü zibaaı 
Güzeidür J;lÜT ü tılmind.an mel iillen mükerremdilr 

(G. 63-2) 

Deet-i kudret yazmasa. o8na oeınilüfi mushaflll . . . 
Kim ya.zar bir safhada. hattı-ı.la. Kur 'anı dürüst . . ,. . . . 

(G.17-4) 

b. saç , zülf, zülf-i çini, zülf tel;i , kıikül 

.. anber (a.186-4, 100-1) ,'anber-si (G. 15-10), bend (G.5-3), 
came-eab, si.indüs (0. 7- 3), cim (G. 243- 7) , 9evgin (G. 25-2, 178-5 , 204-
1), dam (a.57-6, 274-4) , d.iyir-ı. ğurbet (a.32-1) , diJ9.in (a. 50-10) , 
ejderhi (~ . 2-1) , ~le (G.60-4), ıp.~a (G. 43- 1) , >µcib-ı ~ret (a.10-
1), İbrihim (G.119-3), mf'ir (a. 51- 2, 114-2) , ?mer (a. 40-7) t kil.:tT 
(G.67-5) , l eyl (G.2-4, 30-4) , l eyli (G.11-4, 21- 3) , matrib (a. 230-7) 
mal?-şer (a. 118-2, K. 13-V-4), m&r (a. 2-1, 269-3, 67-7), mey!ıine (G.175-
6), misk ü 'anber (a. 98-1),'ömr-i dir~ (0. 35-1) , pey8amber (0. 67-3) 
risman (a.26o-6) , eünbül (G.29-3, 206-1) , eünbül, nl.?b, küfT-i se
vid (0.41-2) , sünbül-i müşg-OÜ (G.177-1) , şihbaz (0.262- 1,2) , şeb 
(0.16-4, 18-2) , tuz~ (a. 36-2) , ve' 1-leyl (K. 25-7) , zencir (G.111-7 , 
128-1, 147-6, 178-6 ) , ~ıll-ı :gudi (K. 25-1, G. 1-1) , ~ulem (G.185-5) , 
~ulmet (G.41-3) , zilnni:r (G.271-4) . 

Virelden "8.ıeme _ şo1ıret şaçunla. ~altiri' iy af et 
:Bolupdur nafe bi kıymet B ınukdur kadr-i "snber hem . . . 

Silsil esine zülfü:iiilii sünbül- 1 müşg--bÜ direm 
Ah delü eyledi beni n ' eyleyem ol kohü direm . .. 

(G.186-4) 

(0.177-1) 

sen hümanun s8.yesin yo)f dirl er iy bedrü'd-düoa 
Kik:iilüfi oana gören d.ir d.&yima zıll-ı Hüd.iI . ... 

(G.1-1) 

o. gamze, ğamze ola 

8.ı (G. 132- 2), ceıı8.d (G.38-3 , 103-3 , 151- 3) , gönül eğlencesi 
(a.236-2), ıyınçer (0. 50-4) , ~til (G.47-1), lf&tı (G. 280-4) , fılıç 
(a.132- 1), kimy9. (a.101-6) , misafir (K. 13- V- 3) , ol;t (a. 52-6 , 53-5 , 
57-1, 64-1 , 118-4) , ~lat tıabercisi (a.52-6). 



Dilbera meydin-ı ]?.üsn içinde canlar a.lma.da. 
Gamze-i hün~izüiiüz oellid.a benzer benzemez .. 

(G.103-3) 

Cin virür gamzen olpJıdan yaralu dil ~~~ ider 
Aferin ol ti:r-i müşg&ıa ne ~öş şerril?- imiş 

(G.118-4) 

9• göz, 9eşm 

LXXV 

8.hu (a.11-4), bad8m (a.228-5), bim~ (a.18-2), oacıu (K.60-5), 
ceylan (G.230-3), imÜm - (K.16-IV-2, a.27-5), İsm.a\ı (lfurban) (G.119-
3), kitil (K.13-V-4, G.106-5), mestine (sarhoş) (G.54-4), nergis (G. 
48-2), nergis-i mest (a.98-2), uğru (G.147-5). 18.ıe-1 ;eamra (G.45-10) 

Bu şehla göz midür ;yi nergia-i mest 
Bu ra'ni yüz midür yihud gül-i ter· · · 

(G.98-2) 

d. dudak, ağız (leb, dehan, fem, Jtad, la'ı, büse) 

ab-ı ]?.ayit (o •. 16-4, 276-3), ab-ı ~ayvan (a.41-3, 231-2, 137-
2), ab-ı kev~er (G.28-1), cfun-ı la'l (G.38-4), can, dermln (K.2-III-
4), oey-ı kevger (a.100-1), çeşme-i J:.ayvan (G.175-3, 185-5), demin 
(G.204-2), deva (G.101-5), gence (a.21-5, 44-4, 281-1), gül (G.229-
7) , !18-lri (a.58-5), ~o~i la'l (a.41-1),' ilm-i gaybun sırrı (a.110-
4), c.in (G.15-9), lpıııd Ü nebat (K.13-II-5), la.'1 (G.4-4, 64-2, 235-4) 
la'l-i :Bede~şan (G.175-8), la'l-i mey-gün (G.184-3), la4 1-i nab (G. 
51-5), la•ı, yi!clit (a.14-6), mey~ine (G.27-7), (Mükerrer) şeker (G. 
28-9), peymane (a.62-2), piste (228-5), semen (G.281-1), ~u (ab-ı ~ar
yfi.t , İslÜm)(G.177-8), silre-i kev~er, ofun-ı elest şarabı (G.40-9), 
şehd ü şekker (a.98-1), şekker (a.228-5), şeker tengi (a.176-2), şer
bet (K.25-6), şif& (a.127-2), yB.k\ıt, a.fdSJ: (a.118-1). 

Dilşde gördüm dün gioe nüş eyledüm ab-ı hayat 
Didiler y8.run deh.inın öpııedür ta~b'ir:ini · 

(G.276-3) 

La~l-i meygÜnun :g.ayiı-ıyla bugün iy gonoe-leb 
İçmeden evvel n~arda mest ü m~ür olmışam 

(G.184-3) 



LXXVI 

e. yanak (ruhsar, ruh, •izar, 'arız, 'irız u ha.tt) 
.... v - .... 

ateş (G.107-2, 119-4,5), ateş (nUı-) (G.139-4), ay:Lne-i ehl-i 
~afa (G.48-1), berg-i gül (G.229-5), berg-i semen (a.206-1), oen
net-i 'adn (G.175-2), cıulJ.a (G.2-4, 30-4), güy (G.25-2), gül (G.9-4, 
30-1, 175-6), gün, fm&.n (a.178-3), hatt iliir (f'iravmı) (a.177-8), - " .. 
lfuld-i berin ( a.15-9), iman ( a.42-5), Jpımer ( G. 60-4), mihr ( a.1-4, 
14-2, 41-6), muş~af (G.67-6), nU:r (a.50-10), ot (G.5-3), semen-ber 
(G.28-1), şems {G.14-1), şemsü'd-d.uha (K.25-7). . . 

'Arızufi mesken idinmiş })il-i 'anber-~ dÖst 
Nice si.1'!-irdür görüri B.teşden itmez iJttiraz 

(G.107-2) 

'Arız u :ga~~a ol mehüxi' lebleri oimın i9mezem 
Düşmen-i Müsa olana ~ görinür bu ~u direm 

(a.177-8) 

f. ha.tt .... 
ayet (G.204-3), bulJ.U:r (G.119-5), cennetin aebzi (G.180-4), 

iki eğri ş8.b.id (a.128-4), kifir (G.9-2, 42-5), ~ayazı (kötü ta
lih) (G.50-9), milr (G.176-2), ~alim, k&.f:lr (G.43-3). 

"Asker-i küffar ile baş ~oşdı RÜm' a }?~d idü:p 
Batt-ı dilber nice zalimdü:r görüÔ dinden çıka.r .,,, . . . . 

(G.43-3) 

g. kirpik, müje 

cev:r o~ (G.55-2), :gançer (G.275-3), nihal-i ergavfuı (G.93-
8), o~ (G. 272-1). 

sinemde karar eyler kir:piklerü:ri iy dilber 
Cev:r ok~a '"uşşikuii y~ı siperi vardın' 

• • v 

(G.55-2) 

ğ. ben (hal) 

Bilal (G.237-6), bey-i cUd (G.59-3), dane (G.36-2, 57-6, 88-
4, 261-5, 274-4), dane (tuzak) (K.13-III-6), :fitne-i ~ir zaman 
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(a.96-5), (göz bebe~) (a.5o-6), hir&mi (G. 47-3), ~av.ra (G. 7-3), 
hindu (cl.140-2, 203-1), ~ür (a.ı.5-9), ~üri vü tıımaıı (a.115-2), ~ 
ratü'l-~ayn (G.201-1), n8.fe (0.186-4), nafe k8m (0.17-7), eBJıir (G. 
107-2), tohm-ı oeta (0.48-3), tobm-ı malı.abbet, dfuıe (0.62-3). . ~ . 

Müezzin cami. -i hüsnüride gördüm 
Siy;h haltirli b~etdüm Bilil'e ., 

(G.237-6) 

:Beriun tobm-ı maha.bbetdür ezel dihkinına hişıl 
Dü-"alem .. küşte ~arından hem ol bh dine ~lmışdm-

(a.62-3) 

h. yüz ( 9ehre, elidir) 
~aıem-i vaJ?.clet ( a. ıo-ı), 8.y{ne-i gi ti-nüma (K. 25-1), cennet · 

(a.28-1), ellenoe (0.90-3), gül (G.181-3, 10~), gül-i ter (G.98-
2), gUn (0.6-2, 125-2), güneş (a.50-1, 112-3), ~urşid (G.14-2, 141-
4), ~urşid-i felek (G.179-6), Iµble (G.175-14, 177-4), m&h-ı münev
ver (G.123-2), milır-i dır~~in (G. 175-10), ıııu.şJ;laf, ~ur' in (G.204-
3), muş}?.af-ı l}a\C (G.17M), nergis (G.4-7), semenber (0.18o-l) , şem' 
(G.29-4). 

~oab-i ke!Jreti yüzden götürse 4 iJ.em-i v~det 
Yakardı ateş-i 'ışkı koma.zdı zerrece kesret 

il • • .. -

/1 (G.10-1) 

Muş~f-ı Jfaf' dur yüzull ol 9eşm ü ebrü f1~eler 
{Cimet ü zülf ü dehinufi' old.ı elf ü lim mim 

(G.173-2) 

ı. kaş, ebrU 

bela (a.48-2), genç-iy (a.137-2), hiıaı (K.25-2, a.31-1), 
~be Ifaveeyn (0.201-1), kejra (G.15-10), keman (0.57-1), keman-keş 
(G.82-1), meh (G.125-2), ~ab (G.6-1, 177-4, 187-8, K.16-IV-2), 
mim (G.243-7), ~üre (G.173-2), yiy (0.132-2, 230-3) . 

c8mi & -i J?.üsne ~ıa.run mil}rab 
"'AooilÜ bi' ~~alati" yi. B.!1bib 

(G.6-1) 
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1. boy, lfadd 
c:a.rfa.r (G.272-4), münteb8. (G.132-3), serv (G.132-3), serv-i 

serkeş (G.120-2), şib.-ı gül (G.168-1), ~Ubi (G.2-2). 

El fa.lduruba:n göge 9ınir.- iy boyı 'a.r'a.r 
Öykündügi.9ün k.a.ddile serve ilenür mi . 

(G.272-4) 

j • diş t di.irr 

dendin ( G. 204'-4) , dürr{ G. 31-5, 17 5-8, 235-4), gevher-i abd&r 
(G.56-4) t lü' lü (G.64-2), jSJ.e, dürr-i abdir (G.60-2). 

Dtirr dişüı'ile leblerüii yid itse ~ed dilberi 
.Ağlayup iki gözüm la.' lile gevher-bir olur 

.. -· (G.31-5) 

k. 9ab-ı zelpin, gabpb, zen&l:dan 

~op (a.204-1), zindan (K.25-18, a.178-6). 

Z~cir şaçuii bendi ile 9Wı-ı zeI?md.a 
Divane göİiül d.idi ki zind&ıuını buldum 

(G.178-6) 

ı. ~ız, ~ız yarı 

ab-ı :t;ı.a.yit (G.64-2), oüllab (G.203-5), deva vü 98.re (G.26-3) 
gence (K.12-V-2), ğonoe-i nim-hande (G.60-2), hokkaı-i mercan (G.204-v .... 

2), ~erre (G.41-6). 

'Arızun mihrinde ~uii dilberi bir ~erredür 
Kim anuri remzinde yüz htn'Şid-1 taban gizlüdür .. 

(a.41-6) 

m. kUy, k:U.;r-ı )'i.r, se:r-i ~ 

cennet ( a. 49-3), gülşen-i cennet ( a. 97-5), irem bağı ( G. l 76-
2), Ka'be (176-3), mülk-i Süleyman (G.175-1). 



Kiq-1 yirı tolanur sürlyi teebilı ile gör 
Benzer ibll~e kim oi cemıete mh ile gelür 

{0.49-3) 

n. qak tozu, ayagmı topraiı 

devlet ti.oı, ~~iyi (ır. 25-21), kulµ-i oeVÔhir {O. L}-7), t8.o 
(0.19-5), ~ütiyi (o.ıoı-3 ). 

ijik-i pi.y-ı yi.rı ~ed şöyle virin me~ 1dor 
İ9iden kUhl-i oev8.hir içre katmış d.ir nebat 

(O. l.4-7) 

o. !181c-1 reh {!l&ıc-i *' gAıc-1 ~-) 
cevher (0. 256-5) , e~eri ş&h.Sıı {0.175-1) , ı~r-ı kefen (0.155-

2) , lcül;ıl (0.58-8, 156-2), sünııe {0.212-2), tUtiya (K.14-I-3). 

ViJc-i ri.hun 1µ.yI:ıetin ~ed bilür i;y dil-Tilbi 
Cevherüıl kadrini herkes bilmez illi cevheri . 

(0.256-5) 

ö . kimet 

bô.ıa, ıp.y&mot (G.3-5), ~ı;r8met (0.51-2), ~ıymnat , eerv-i 
· serkeş (G.29-5), serv (G.1-3, 3-5) , eerv-i naz (K.15-VIIl-4), şim
şô.d ca.103-s), ~uba ca.125-2). 

Y&ğmalad.ı nem var ise c~ ü dil ü d'inüm 
Bir ~eti ~iiba yilzi gün ~ları mehveş 

(0. 125-2) 

2. lşIK 

4aııdelib (0. 60-3 , 161-5),'irif (G.5-5), bende (0.1- 5, 8-7, 
112-1) , bülbül (K. 25-25, G.6-4, 21-5, 33-5, 49-2 , 108-3,4, 181-3, 
243-5, 269-1) , bülbül, ~ (G.104-IV- l) , bülbül-i güya (K.11-I
l) , bülbül- 1 şüride (K. 22-V-l, 0.89-1), can (0.11-14) , om-baz {o. 
117- 3) , oizı oyna,;yaıı derrlş (K.13-V-6), derd-1 bi-dermôn (O. l-3), 



d.il-i divane (a.38-1), d.il-~te (a.ı-3, 31-3), dil-teşne (G.16-4), 
divane (G.5-1, 38-5, 83-2, 86-ı, 111-1, 184-4,5), divaneler (K.13-
!II-3), dümender (a.180-5), ehl-i dil (K.ll-II-3), ehl-i harabat 
(G.8-3), ehl-i şata (a.1-2), ehl-i tev~id (G.53-1), fa.lfr ehli (a. 
17-8), fed.i-yı kiiy-ı ,..B.r (a.20-7), Ferh.fui (G.8-6, 11-5, 18-3, 21-3, 
183-5), ğa.rib, ü.f't8.d.e (G.58-1), gavve.s, teşne-leb (G.27-3), güneh
k:&r (G.l-4), ~ı (a.47-1, 176-3), ~8.k (a.155-2), ~8.kister (a.11-12) 
b&k-i r8.lı (G.9-1), :ga.ridar (G.93-6), )Je.ste (G.3-4, 19-1), lja.y:ran ü 
vililıl (G.4-4), bıred (a.27-2), g.il'at (G.19-5), Jp.~metkir (G.1-4), 
'ış~ eri (a.40-3), it (G.11-9), ~v, Cercis (G.104-VII-2), keşti-i 
NÜh (a.ıBo-5), kUıı-ı bela (0.45-lO), ~ (x.22-rv-1, 0.21-6, 108-1) 
~ sul~iıı (K.3-39), lJ:urban (a.173-6, 178-7, 275-3), lile (~.238-9) 
Meoniln (G.25-2, 128-1), Mecnün-i şeyd.8. (G.13-1), merdane (G.33-3), 
murğ {G.182-7), mUın (G.261-5), mürde (K.2-6), ney (G.243-5), NUh 
(G.26-14), pervane (G.8-3, 36-5, 86-4, 104-III-2), reis (a. ıao-5), 
ş&ç.ib-keramet (G.54-3), ş8.hib-na~ar (a.27-6), silsi (a.180-7), Sel
min (G.114-5), seng-i m*et (G.273-1), s~ender (G.18o-1), sul'tm 
(G.20-7), Süleyman-ı zaman (a.46-6), şih-baz (G.44-1), ş8.h-ı "ış!t 
(G.179-4), şehid (G.181-3, 238-9), şem' (0.50-10, 104-II-l, 129-3), 
şem~, pervane (0.112-5), şev~ eri (a.26-5), şey~ (a.12-1),(tacir) 
:tıarid&r (a.47-5), ~alib (a. 10-4), teşne-dil (G. 203-5), Ya'.ıpib (a. 
178-2, 206-3), ~elil ü Ja.C>r (G.11-7), ~erre (G.112-3), ~e:rre-i niçiz 
(K.2-6). 

şevk-ı gül ile '"andeılb iii.ıese eylemen ~aoeb 
Şub~a. dek .. iş~ işi ib Ü figan Ü naledü:r 

(G.60-3) 

Girye vü &b. eyeleme zülfinde iy can oyna.yan 
Kim lfamÜ oanbaz olan baran-ile bid istemez 

(G.117-3) 

Gülşen-i ~üsntiii açılmış taze-ter gülz&r~ısa 
Bülbül-i şürideler J.?.rşuiida her dem z8.r-ısa. 

(K.22-V-l) 

Nioe yıldır :gasta.dur cana bu Aı:zned teşne-dil 
:Bir içim ~u virmedüzi" la "l~deki cülı8.bda.n 

(G.203-5) 



lşIXA AİT :MADDİ VE MANEVİ UNSURLAR 

a. aşk, malıabbet 

devasız derd (G.3-4), ınaraZ-ı nevbet (G.204-2), zevrik (K. 
20-I-2). 

Va.şl imiş d.irler fira.ıcun Jaastasınuıl çaresi 
İy ~acib-i cin devisuz derde oldum mübtela 

(G.3-4) 

b. gönül, dil, dil Ü CM 

'arif (K.13-IV-l),c&şı.\t (K.2-1), ateş (G.119-7), ayine (G.9-
2,6, 52-2, 84-4, 132-8, 230-7), ~e-i giti. nüma (K.21-III-5), 
ber~i ıaıe (G.139-5), beytulla.b. (a.10-5), bimB.r (a.38-2), bülbül 
(K.ll-I-1), büryan (K.13-I-4), bü~e (q~86-2), oônbaz (G.26o-6), 
derUrı (G.11-18)' derya (K.20-I-2)' divane (K.12-IV-3, 22-I-l, G.5-3 
87-2, 160-3), divane, miskin (a.58-3), elv~ (G.118-5), Ferhid (G. 
103-2), gedi (G.114-4), gül (K.ll-I-1), ~bs, zindan (G.17-3), Ji!ak
;•ın evi (K.13-I-2), l;I&f lfoıesi (G.36-4), harabe (G.183-2, 229-3)°, 
J:aste (G.47-4), ~atem (ıc.11-rrr-2, G.3-2, 180-3), Ka.'be (a.47-1), 
kifir-i 'ış~ (G.271-4), kal'a (G.64-5), kebab (0.40-1, 85-3, 131-5) 
lj:ubbe-i mi.na (a.90-4), kilfr-i 'ış~ (G.4-5), MeonUrı (G.4-2, 11-4), 
Mışr (a.2-1, 178-2), millet (a.2-1), miskin (G.32-1), mihman (a.114 
-2), murg (a.36-2, 85-4), murg, şik&r (G.26-18), mülk-ü kebab (G.11 
-3), pervane (K.13-IV-3), li1ayd (a.262-1), şane (G.261-3), şehbaz 
(G.92-3), şehir (G.47-2), şehir, virane (G.36-7), şehr (G.119-1), 
şehr-i viren (G.20-3, 21-1), şişe (G.17-6), şişe-i nazük-mizao (G. 
20-2), meta' (a.93-6), tekyeg8.b. (G.45-9), ~ıfl (a.271-1), ~ıfl-ı 
naz-perver (a.50-3), tiryi.k:i (G.157-4), viran (G.110-3), virane (G. 
5-2, 62-1, 111-6, 129-7, 176-4), zenbU:r evi (G.150-6), züoao (a.20-
5). 

Dil ~a.çuı:ida rüz u şeb bi-hab olursa tan degül 
Rismin üzre gelih' mi hiç cah baz uyhusı · .., 

(G.260-6) 

Had.dulla meyl itse bu mecnün gönül tutma. 'a.ceb 
Öta böyle ülfeti var dostuın d:ivinenüll 

(G.160-3) 



LXXXII 

o. oisim, ten, ba.ğır, baş, el 

98l:ı (G.68-1), 9evg8n (G.164-4), )f.afes (G.68-1), kebab (a.7-5, 
183-1), Mı~r (a.70--2), ~ılı~ı Jfudret (K. 1-4), top (G.163-3, 164-
4) . 

Jfodım idemde bir geno-i nihinı 
Tılısııı-ı Kudret itdüıl oiem ü cinı . . 

(K.1-4) 

9• sine, diğ 

dig (G.84-3), def (G.131-5), ~ba (G.101-4), ~fes (G.9-3), 
lµi.l?ı (G.82-5), (kılı9) B'ılaf (a.132-1), siper (G.55-2), (süs) (a. 
84-2), şerr&.Q. (G.118-3). 

Diğıar-ıla nicesi sinemi zeyn itmeyeyüm 
Bai-ı l!üsn içre benüm lile -' i~Brum .va.rdl.U' 

(G.84-2) 

d. boy, ~' ~et 

çeng (a.112-6, 9-5), dal (G.81-4),elif (G.202-4, 243-7, 173-
2), keman (G.104-VI-1), yiy' (G.162-3). 

Oev:r itse n' ola oinuına. m84bÜb-ı zamane 
Dest-i si temi kaddümi dönderse kemane 

(G.104-VI-1) 

e. göz yaşı (eşk, gi.rye, si:rişk, kazılı göz yaşı, kanlı yaş 

c.a.\ti!t (a.281-2),"alff~-ı ter (a.180-2, 206-5), aı kiriş (0.112-
6) , baJ:ı-ı :eUrı (G.61-5), baran (G.48-3), o8m-ı ma.J:ı.abbet (G.11-3), 
Ceyhün (G.157-5), derya, ıa.ılü mercan (G.41-5), dürr (G.243-4), 
dürr-ü güher (G.55-3), dürr ile meroBıı (a.171-6), ğayr (G.31-2'), 
güv&b (G.179-2), hem-dem (G. 31-1), :gUıı-ı ciğer (G.45-10, 272-2) ,i1a;... 
hi pınar (G.84-3), katib-i 'ış~ (a.30-1), 181.l.ile gevher-bar (a.:n-
5), la.~lü güher (K.13-IV-7) , ıa.--1· \iyiküt (G.134-4), lü'lü-i ı&ıa. 
(G.137-1), mey (G.131-5), mürekkep (G.111-1), miskin gönüllü (G.64-
4), sa.fi (G.119-1), sim-a.b (G.203-3), sipehüm (G. 179-4), ş&rab (G. 
40-1, 183-1), tar (G.9-5), verd-i a:pmer (G.lQ0-2), yağmur (G.9-4). 



LXXXIII 

Tig şev~ıyle açu;p ;fet:tı iderem mülk:-1 ğamı 
şih-ı •ış1?m1 ki gözüm yişı olupdur sipehüm 

(G.179-4) 

Gözlerümden dökülen Jµmlu 1'&.ş ı gördi nig&:ı-
· Didi naz ile hemiıı 'aynı budur Cey>;ıünUıı 

{G.157-5) 

f. can, oin Ü oiger, can ipi 

bende, servi (a.58-2), bülbül (G.107-4), bülbül (ki.Ti ) (G. 
67-6), ~ban (K.13-IV-6, a.70-4, 82-1, 106-5, 175-13), ~ür 
{G.15-3), murg {G.9-3, 68-1), nişine (a.57-1, 104-VI-ı), pervane 
(G.62-1, 102-7), t'*fe (a.51-1, K.13-V-6), yağı (G.15-3), '(iisu.f' (G. 
55-14, 70-2), zünnar (G.26-10) • 

.Allmed'üıi cinın aldı didi nigi.r 
~fe dervişe dervişane yeter 

(G.57-7) 

g. 8.lı, 8Jı bulutu, 8Jı dumanı 

bfui (G.117-3), ebr (G.179-2), ebr-1 nisan (G.243-4), Of (a. 
57-3), şerer, seyyare (a.218-1). 

Şanına.İiuz seyyiredür her şeb ~ogan eflikd.en 
~a.çılur yir yir şererdür ih-ı i.teşn8.kden 

(G.218-1) 

ğ. iam, keder, ğuş~a 

afyon ( G. 157-4), 8-ubar ( G. 84-4), halva ( G. 45-9), me •va ( G. 
45-1), mihman (G.243-6), pas (G.90-2), s~~in (G.17-8), tig (G.26-
1). 

aam-ı cananı gönül cin gibi gizlüoe tutar 
Yine tiryi.ki bilür kıymetini afyonun • . 

(G.157-4) 



h . hicrBıı , hicr, :firkat 

oehennem (G.11-6), ~et (G. 69-2), şeb-1 ğam (a.50-4), 
tamu (K. 14-IV-9) • . 

- - -Cehennem tur]fatundur iy dila.ram 
Viealüıi'dür iki 4.alemde cennet . 

(0. 11-6) 

... 
ı. oev:r, oefa 

.. 8\YU-ı vefa (G.48-4) , mi"m8.r (0. 110-3), seng (0.47-2). 

Seng-i milµıetle gönül viranın ibi.d itmege 
cevrüıii mi' m.i.r idersen dôetun biz n~ıruz 

(0. 110-3) 

i. emel 

esb-i murid (G.11-13 ) . 

Nice menzil alur esb-i mur&d.uııı 
• İninuını t utupdur dest-i ~et . .. 

(0.11-3) 

j. v~l, vif!S.l, ~la.t 

cennet (G. l l -6), ' id (K. 13-IV-6), ki'be (0.121-3), u9m8f (K. 
14-IV-9). 

Vieaıun ka.'besi taliblerine 
R~ hi:r-ı muiaiıaıı verd. olurmış .. 

(0. 121-3) 



3. RAKİB 

Lad\i (0.177-4), ağyar (G.18-3), bi4>ava.r (a.41-8), bi~er 
( G. 41-10), büt-perest ( G.126-3), cehennem ehli, kitir ü müşrik (o. 
53-1) t diken ( 0.108-3)' a.iv (o. 19-2), div-i t ( a.176-7)' d~pe
reet (G.54-2) , düşman (G.114-5), ebrimen (0.180-3), gözsüz (G.41-4) 
it (a.53-16, 161-4~ 153-4, 177-6, 216-7), itler (K.22-rv-2, o.ıı-8) 
it(ler) (G.35-3),~İsi-i mücarred (G.55-12), ka.tir (G.2-4, 71-3), 
kifir,:Bii-Leheb (G.54-3), kelb (G.19-4), m~amıe!! (G.52-4), mtin&f'~ 
(G.145-7), nB.silJ, (K.12-IV-5), seg, it (G.205-1), segı-i kUy (G.8-2, 
55-15), segı-i Leyla (G.45-2), ~Uti (a.46-11), sU:fi, iblis (G.49-3), 
şenan (G.114-3, 175-14), tilbe (G.4-3), va"iz (K.12-III-2), zi.b.id 
(K.12-III-4, G.5-5). 

Geh r~ibüıi ağla.dur geh ~ret-i rüyuXl beni 
:Bülbüli geh gül gehi h8.-r a.Bladur i.,- serv-i niz .. 

MaJ?allen itleriyle hemdem oldum 
oiribanıın deride d.imenüm ç'ik 

(G.153-4) 

- ,- ,,, .. -
Ah-ı aşlJ?ian ~m:sa ~azı mıdur k8.fir ra.ld-b 
:BÜ-Leheb' dtlr güyiyi salıib-kerametden ~ar . . . 

(G.108-3) 

(G.54-3) 

Iµble yüzüıi°e sücÜd itdi mela>ik inüben 
Ana. baş egme;renüii ismine şe~iıı d.irem 

(G.175-14) 



TENKİDLİ METİN 

(Kasideler ve Diğer Nazım Şekillerindeki Manzmelar) 
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- . - -
DİVAN-I ABKED ::>ARBAN J.ÜAA.KİN-ZaDe . . 
B1emi118lıirra.bm8nirrab.i.aı 

Mofai'lUn l4etillün FdÜli.in 

.BonG.a>-ı gilılf-ı peydg vü pinh!n 
'Ki söz virdi dilUme cismi.ime oaıı 

İlllhI pidişiihla.r pSdişWıı 
ı;ıapuıldur oUmle casLıürl penibı 

'A~~b~ş ü kerim ü kird.ini 
ta.re.tdun ~ u nünd.an dü-cihanı. 

~odl.81 idemde bir genc-i nihinı. 
Tılıam-ı. Kudret i tdw cism ü ciııı • • 

Sela~Üıı cihöııuii ser-fi.razı. 
! &punda 'acz ile eyler nı~zı. 

- - . z.ıe cıonı.u ..... _ -· -- ....... 
Kesilmez hi9 lu~fuiid..an ğıd8.s~ 

Biter ni•met zeminün sofrasından • 
Doyuıca rüz ü şeb yi.r dost ( uJ düşmen 

Mu4 alla.k yirde virdüii müra. rihı 
U9o.r ttb • u hevlida murğ u m!hi 

Yaratdun diııeden yi.r hiı:menini 

il eaurg oldı ~ ~üşe-çini 
İlih.i Kidir u Ka.yy\m u Setti.r . . 
Ki eenain Hilık u din~yı esrar .. . 

l J..2b, B,C.2b, D.2&~ E.3b, 1'·57b 

1 

Div&o-ı. !lJıaed Sirbiıı ~id.eı Dirin-ı. Aqııed .B,C,D., 
Dl rin-1 .&biledi DiflciJct nzide E. . . 

3 ~.uiı 9&1i B,D,E. 
4 Birı bu D,E., itd.UD oisa u. •• ı itdüÔ o oiae ••• J.. 
7 BUerı 7aPr B,c.' vi.rüp E. 



11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

,21 

22 

23 

24 

12 
14 
18 
19 
20 

iden ate~leri gülşen JJ.aıiıe 
Eb&bili 'azim Ash!.b-ı rlıe .. 
Geyirmişdür kimine tio-ı tahtı 
Kiminüıi yile vardı taht u rihtı .. .. 
Kimisi sihib-i mülk-i sa"id.et . . 
Kimisi ~ali b-i genc-i lfani." a. t 

Münacat eyleyenüii virür muradın 
.&Yii yavuz birinün' ıııorma.z id.ın 

~r lJışm ide kim bulur ~liqı 
Ve ger rahm ide hiç bir k.$.lmaz 'isi . . . 

'Alim ü 'ilim ü 'allam ü a'lem 
"İy8ııdın- ~etüiide cümle mtibhem 

Yagarsa "aleme blı ~~re şe:f1cat 
Dü 'alem ola yekser ğa.rk-ı rahmet . . 
Yoği.ken var iden çarh-ı muta.bbalc 
Yaratdun yidi kat yi;i mu';.llalc

0 

. . 
Kadim ü haıdm ü kayyüm u mutlak 
~ımaz kimse blı.. ı;ıa.r:ftille ~~ 
Olup:lu.r dest-i fudret birle kendi 
~aza kilkiyle r~uii n~-bendi 

:Bulur lu~fıyla nu~fe pak-si.ret 
Yazar bir katra iba hüb süret . "' . 
Bitürür ıpu-a ~aşdan la~ı ü y~t 
ICalupdur kudretüiide 'ak:l mebhüt . . . 
İdersin ~~reden lü•lü'-i lili 
Düzersin nutfeden hôş hüsn-i zibi . ... . 
'Adl!mden rıaff-ı ınür u mir idersin 
B\ı k:udretdür ki yokd.aıı var idersin . . 
T~tu bal].tı B,c,D.' ~i E.' tic-11 tio Ü c,D. 
Ba beyit yalnız C nüshasında var. 
İdanı idüp D. .. 
Mutlakı muallak :B. 
~uttı za:gmull. C ,E. 

2 
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37 

38 

25 
26 
28 
29 
31 
32 
34 
37 

Be!fer bilmez cemalüıi mi.veri.sın 
:Baıja.r görmez kemilüÖ müntehisın 

Tutıldı oan u dil d.Bm-ı sıfata . . 
İrişmez murg-ı vehm ol evo-i g;ita 

Nioe kişi bu ba.ı;ı,run va.r~asındaıı 
şanupd.ur hiç nişan yoIF t&\ltasından 

Ne idrak irişür ol künh-i ~ata 
Ne hiç fikr irişür gav.r-ı ~ıfita 

Bu meolisden şu oin k:im i9di sagar 
Silküt içün ~ol;ca.r d.&rü-;yı hüş-ber 

İletse kimse ~ gencine yol 
Girü çıfm.ag içün yol bulımaz ol 

.Beni gark eyledi dery§.-yı pür-hün 
• w 

İrişdür lütfuih iy Fe.rd-i biçün 

'!'aleb-piyıla geldi.im bu araya. 
~abbet perri ile ilt oraya 

H'.ayi.lüm perdesini eyle pamal 
Eeni ga.r~ eylesün ol nür-ı iolal 

Ba.lfuJ?dur merkebinden fehm-i ibret 
4İnanumı tutupd.ur dest-i hayret . . 
Niceler buradan ber-geşte oldı 
DW:ı a.rtu; va.ran ser-geşte oldı 

Çü rehbersüz bu yoldan kimse geçmez 
IÇulaguzsuz oihBı:ıd.a bir ~ uçmaz 

~İni.yet rehber eyle yi İliihi 
Kamü gümriha göster toğ:rı rib.ı . . 
MuÇammed hürmetiy9ün pSdişi.b.uırı 
Bagışla. Al1medem oümle günib.um 

-
13ilıııez ı görmez A., cemil.üiiı oelilün' D. 
';'utıldıa otaldı :s. 
Kürüı-i ı ev~i D. 
Si.lk:U.t ı sükÜn E, F. 
Lu~tuiiu 9irent :B,C. 

3 

Geldüau Geldi .A.., ~bet perriı ıznı!ıabbet-i pir :B,E,F. 
:Balp.ıpdurı ;ra.tupd.ur :B,c ,D., ya\tupdur E,J'., 'inanmu 'iıı8ııunı B. 
~oğrıs ~oğru :B,C,E,F. 
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2 

Ftiıe;tün Ffnlitün Fi'ilün 

İy göiiül gel ~alib-i dergih ol 
Şeş cihet remzin gözet ig8h ol 

Kar-ı 'ışlfı şanına kim asin olur 
İbtidası billd. terk-i cin olur 

Oldı bu yolda hıred tıfl-ı beşer 
Kaldı hayran i;temekde cakl-ı pir . . . 
:Balfr-ı };ıa.yret içre bir avic-eyem 

<iciz ü dermanda vü biçi.reyem 

Ôa.r:trı nefsem yine se.l"o-ti-pay men 
Destgirüm olmasan eyv"iy men 

Mürdeyem 'alemde cümle mürd.eden 
Neyleyem kim ~aşra düşdüın perdeden 

Halk-ı •alem kud:retüD hayrinıdur 
:Evıiy;;ıar der~hüii derbiı:ııdur 

Vidi-yi ha.yretde sergerdiıı ü deng 
Jfalmışam :t;ı.ayrin görinmez iiul.J: u ceng 

Rüşen eylerken ci.hinı afitib 
~erre-i niloize eylersin ıp.oab 

aa.rk iderken k'iinitı bahr-ı zat . . -
Adem-i hildye sedd. oldı sıfat 

~ . 
Cin nihin cisııı icre sende cin nihin 
İy nihiıı ic:re nih&n iy cizıa cin 

Zitunı bilmekde 'akla ri.b. yok - . . 
Hiç sıfitun sırrına 8giJı yok . . 
2 A.3b, B.7a, c.4b, D.7b, E.3a, F.6,5b 

3 ::Beşerı beşir A., .. ~-ıı 'a.l.tl u C,D. 

4 

4 Bal}r-1.1 hi cr-1 E,a., Lioiz ü dermiııde vüı "'i.ciz-i dermiııde-i B. 
6 'Alemde oümleı cümle'ilemde D. 
7 Derbinıdurı dermiıııdur E,F. 
9 Nioizeı niçizi B,c,D,E,F. 

11 Bihiıu hin E,F., ciııiı cin u B,c., cin neı E,F • 
.; 



13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

13 
14 
16 
17 
18 
22 

24 
25 

Bid. ü ~ik: ü iteş ü ib ü la~it 
Oeh 'adü ~ıdıii bulirı seh ı:ıarrt 

Cihleei tevhide müstagrak bular 
Ô&rk olubazı · bah:t-ı mutlak: oldılar . . . . 
Ci.Dle bir !it oldı amma mutt~ı:t 
CUm.le bir harf ü 'ibi.:ret muhtelif . .. 
Yok gözinde oümlenüii bir zerre tl.b 
ty.d.iriga ~oldı 'alem ifitib 

Tende oiı:ı. ü cinda oin'iıısın bugUrı 
Can i91nde genc-i pinhansın bugün 

CUm.le o&ıılar ~tüDde bi-tıişin 
ihbiyi.l.ardur bu yolda ciıı-feşin 

Cible 'ilem oldı ?tundan '-iyin 
tik ~&tUÜdaıı viren kiı:ıdür nişiıı 

Ki.la ki ~ituii sllTl.nı e7ler 'iyin 
şer ~ile eylersin anı bi-ni!in 

Kiin'itun Val.'1 se'.lSi.n yi İlih 
Asitiııtiida ged&1a.r pidi,ib 

DOVT idüp bu çar~ı gerdün aernigÜn 
Rüz u şeb eyler sema• olmı9 oünün 

Kör olupdur nüh-felek hiç göremez 
l!ik-1 rib.uii zerresine ireme~ ... -
'Aoz-ıla. sergeşte yüzi mürdedür 
:Bi.rigihuii perde içre perdedür 

llioe bileün perdelerden kimse riz 
Açm'11.Jlc& perdesini pe.rdebiz 

'J.dÜ ~un buları: lp.lduii 'adÜ bularda B,c,D,E,JI. 
~·.. oldıları ~-ı... olalar D. 
CUıalenüılı lcl.msenüD B,c,D,E,JI., tlbı ~ B,c,B,r. 
cin üı cin A.. 

B,c,E,J''de 25. beyitten önce TUJ.la19. 

5 

İdüpı ider B,c,D,E,F., rüz u ••• olm191 rüs ••• dutmUJ B,c, 
D,E,~., rüzun E,F. 
MO:rdedüra yirdedür B,C,D,E,:F. 
Perdelerdenı pEmle içre D. 
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27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

26 
26 
30 

31 
32 
33 
34 
36 

'ibret-ile \o-1 na~ar bu ~ibrete 
Nice ğa.:rk oldı dü-'alem hayrete . . 
Bu 'aceb yoldur ki bi-pi.yin-durur 
Areriniş cümle sergerdan-durur 

lli-ni hiiyetdür kenarı yol,!=-durur 
13i-.radeddür kim şümarı yol,t-durur 

Ki.-rgihı bir 'acayip görmişem 
Cümleyi kendüde giyip görınişem 

Kendüzine kimsenüıi hiç ri.b.ı yolt 
~erreden hiç ~errenüii a.ga.ııı yolt 

13ir J;calup l].a.yretde l}.ayr8.n rüz ü şeb 

Vaktha di trer senasın tutdı teb . . . 
Ati taba. şevlFufi irgürür zeval 
Mih-ı mihrüll-ile olur her dem hilal 

Canına od düşdi bu baJ;ırull 'aoeb 
Dameni terd:ür veliıd..n ~uşk-leb 

Ateşe şev~ virüpdür tabını 
Anuii içi.in terk idüpdür !!ilbını 

Derdfui ile bi-ser ü pa oldı bid 
Kendüsinden yol;c nişi.n anoaJf bir ad 

Ebr olupdur ~etüiiden dide-ter 
Aıı-1 ateşnik idüp yaşın döker 

Nice dirsem sende bulınmaz ~ıfit 
Neyleyem ben bendede yo~ ma'rifet 

Silik-i rih-ı ha.ıdkat ola.gör 
İstedigi.bi kendtmÜilde bulagör 

hayrete: rahmete B. 
~ . 
şüıni;rıı kenarı A. 

6 

::a, C 'de 29' la. yer değiş tirmiş, D, E ve F nüs?J.&l.'Ulda eksik, 
Zerreden: zerredür A. - -
lli.rı yir D. 
Illihrün-ileı mihriyle A., hililı zeval B. 
düşdi bu b~ı düşdüii b~ bu :e,c,E,F. 
Virüpdürı urupdur B,c,D,E,F. 
clide-terı yirde ter B,c,E,F., idüpı olup E.F., yişını yişlar 
B,C,D,E,F. 
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42 

43 

44 

45 
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47 

48 

49 

50 

51 

39 
43 
44 
46 
47 
50 

Bil ki her bir ~errenüli ag&b.ı va.r 
Hakka her bir ~errenüii bir r&b.ı va.r 

Kime kim ı;t~dan 'inayet-i yar olur 
~erre iken gün gibi i~hi.r olur 

~da kim görsen 'iyan olur nihiirı 
Anda. kim dirseii nihan olur 'ifan 

:Böyle bilmek dilesen bI-çündur ol 
İkilikden her zaman biründur ol 

.AgiJı olmışdur bu deryidan besi 
Lik J?i.<rı.ndan :g_a.ber virmez kesi 

Gene anuii ka'rında. deryid.ur tılısm . . 
Gence yol yo~dur bozılma.zsa bu oiem 

Gence irdüii 9Un ~ılısmı ~zasın 
Canı gördüii çün bu cismi bozasın 

Balır-ı a'zaındur bu ba.b.r-ı bi-keran . . . 
Gizlüdür her ~a~resinde bili cihan 

Ki.inat oldı bu b~ üzre l;ıabib 
Ol ha.bab üzre togupdur afitab . ' 

Afitibuii şucıesinden ~erreler 
R~ urup gör kim neler eyler neler 

Kimse bilmez !errenüii künhin tamam 
ltitabı nice bileün vesselam 

Yol iletmez aiia kimse 'akl-ıla 
Kimdi..ir idr&k iden anı n~-ıla. 

Aiia layı~ bil.ınegi kimdür bilen 
Hakka layık hıdmeti kimdür kılan . . . . .,,,, . 

bir rilııa igib.ı B,c,E,F. 
B\ı beyit A'd.a eksik, B,c,D,E,F'de va.r. 
)fa'rmda deryidura ~ .. rıdur deryi A. 
cihmu can A,D. 
üzreı içre B,C,D,E,F. 
aiia. kimseı kimse ana B,D,E,F. 

1 



52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

Lil olur vasfuiida. cümle visıfan . . 
G~7 olur medhüfide 'a.kl-ı. hurda-dan . . ,. 
~Aoz ile hemşire oldı ma.'rifet 
Şer~a ~ıgmaz ~a.zrete yofdur ~ırat 

~smet andan ~alfa anc~ bir bay-il 
Zat-ı bi-çündur haber virmek muhil - ~ . 

4İ1mden 'ili 'iyand.an ~~radur 
~at-ı p"ak:üll kim beyandan ~~ra.d.ur 

Dime andan kim i saret olmadı • 
Şanına şımdan kim "ibaret olmadı 

İstesen andan nişan ol bi-nişan 
Cin dilersen ol bu yolda. cin-fesan 

Cin Celalin fikr idüp mebhüt oltn' 
Af1 eerger dan u dil f ertüt oltn' 

E.Vliya vü enbiya vü hem rüsül 
Kim iletdi künhiyile ~yol 

'Aoz içinde ;yüzler in g&k itdiler 
Cüml e ' ö~r-i mi'a.refnBk itdiler -

61 Men ki~em kim ma' r ifetden dem uram 
Da' vi-i simürg-i küh-ı }faf uram 

62 Keşti-i ~ayret menem bi -pS. vü ser 
Ôarl,t-ı 9-ün oldum meded iy can-ger 

63 ~azretüllden i s terem ben bende pes 
~ikrüli olsun hem dilümde şon nefes 

64 şa.ı.man ayrı çünki yo!Cdur hiç kes 
Da•vi-i laf urma Ahmed sözi kes 

53 sıfitı sebep B. 
54 bi-çündurı bi-çündan B,C,E,F. 
55 4 iJ.iı ljilf B. 
56 ld..ı:ıu kim bir E,F., ı;ıamııaı ~ıııma. C,E,F. 
58 Ceı&linı S&l~ın E,F., :gal!s B., dil fer-tüt D. t 

aergerd.Sn ü dil fertüd ol E,F. 

8 

60 'ö~ı'arZ-ı C,D,E,F., D'de be,-tin mı~ri:ları yer de~şti.rmiş. 
61 demı lif B,c. 
62 c8ıı-gerı 98.re-ger B,D,E,F., 9ik:er c. 
63 ~ikrtiiiı !i.krüm B,c,D,E,F.' hem dil'Umdeı dil~e ismüii B,c,D,E,F. 
64 fl\7'rl.2 ~ D,E,F., a.rt~ B,C. 
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10 

3 

Jlitiıitün Mertilün Fıi'ilün 

'Işf-ı Mecnün u ~ışşa.-i Leyli 
Dirilüp işidildi bir ~a.yli 

Dmle •iş ılµ.arun sözin cü.ş it 
Can ~agına ~ak sözi güş it 

RÖş :p.ayat-ı revan olupd:ur CÜ 

c.A;yn-ı dery0.d.ur anlar iseii bu 

Berg-i gülden bu gün gülab oldı 

]hl-i ta.l;ıls:~a. gül gülab oldı 

Her güli kim çemende ben d.irerem 
şişesin ~op~olugülib iderem 

:göş sözüm diiiıe güşile canum 
:Eb.1-i hal olsa lik yarinum ... 
Biz :tıayalıyuz ıı.a.ıp:~t l].ilüm 
İki 'alemde bir durur filüm 

'.iıem oldı biri birine 1].icab 
Gayrı yo~dur budur sözüm deryi.b 

Def'ter-i kB.inatı anlamışam 
ı:ra.rf'-i ~u:rü.f ma'nisin diiilemişem 

Ger hezir olsa çıine dendanı 
AJıılı birdür bilürsi.İiüz anı 

3 A.4&, B.9a, C.6a, D.12b, E.8a, F.70b, G.64a 

9 

2 sözina kelimın C., oüş: gÜş C,E,F,G., Jpılakızıaı ~aiıYla 
B,c,E,F,G. 

3 cüı heroü c. 
5 idereııu görürem B,c,n,E,F,G. 
6 Höş söziim dtiilea ~öş dllile sözüm ıı., lika birlige c. 
1 Bu be;rit C,D,E,F,G'de 9. beyit ile 79r değiştirmiş. ~lıyuzı 

~ÜZ lJ,E,F,G., ~atala.ruz c., J;ı&leııu ~Elll D., bir-dururı 
budurur c. 

9 :Bu beyit B'de eksik. p.urüfı b~ c., ~f'-i ~urüt ma'nisinı 
~a;rf' l].arf' ma• ni D., ıııa•nisini E,F,G. 

ıo aerı ki :B,c. 



11 Söylesem nice bili bu bir salını ... 
Geydidi Yüsuf hezir pireheni 

12 ~ulmet ü nür olupdurur bir ~it 
Va.r ~uhürında gerçi kim iyit 

13 Sen ben oldı cihana bıra.ğan şeki 
Pes müsemması birdür ismi iki 

14 Ol ki insan-ı k.Bmi.l olmışduru:r 
.Mey-i val}.detile cim ~olmışdurur 

15 Nüş lp.1 c8m-ı mey ki nüş olsun 
Humm-ı mey toptolu hürüş olsun "" . . .-

16 Saga.r-ı meydür içdügüm diim 
Cü.d-i 'ış:\;c oldı hil<a.tüm fi.im 

ı 7 Men ~arabata düşmişem mestem 
Ciın-ı'ışf içınişem ki se:rmestem 

18 C8m-ı meydür benümle canane 
Pa.diş'S.h.um bu genc-i virane 

19 Fini ol bunda kim balca bulasın 
Kendüzüıi'den geçüp Hüd.i bulasın 

20 Va.rlıgun yoflığuİi bu gün terk it 
Yoklık iline sıdkuiiı berk it . . . 

13 Vezin aksaklığı va:r. 
14 Ol ki: o birlik ki A. 
16 Cüd-i: düd-ı B. 
19 ~üd.a: be~ B,c,E,F,G. 

10 



21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

25 

'lıemü?i halini eger tuya.sın . . 
ifita.b ile sayedü:r diyesin 

Saye va.rlıga bellü bil .\CtJldur 
Sayeden geç ne varise oldur 

Ab üzre görindi çürıki ~a.bab 
J3ad-ı va~l iste ol olur yine ab 

Aşl-ı fer 'i şudandurur ateş 
Aba zıdd oldı ateş ü serkeş 

Cam-ı mey ~unsa sap. rindane 
Püse virgil leb-i ~arifane 

Hem ha.rabat-ı bade-nüşanem 

"iş ıfam rind-i köhne-püşanem 

Siifi-i su:ffe-i safa oldum . . . 
'Ialib oldum mura.duını buldum 

< -
:Aşı!f-ı ma.:şill,c olup-durur pi~em 
PB.dişB.b.um egerçi dervişem 

lJfilc-i fa.lJrüın serir-i ş eh den yig 

Bi-nevayem ki padişehden yig 

Cümle 'alem yanumda bir ~erre 
Tokuz eflake dimezem terre . . 
~urmışam tagtumı 'aceb 'ali 
Ma.'rifet mülkine menem vali 

virgil leb-i: virse lebi B., virür c., viricek E,F,G. 

ll 



32 Ahuma. nüh felek sema' eyler 
Padiş&b. hilüme tama• eyler . . 

33 öarı.c-ı dery&-yı bi -keran menem uş 
Deiiizem f'a~rede nihin menem uş 

34 :Bir ma.l_<:ima iletmişem menzil 
Yil irişmez yiler ise ger bi.İi yıl 

35 ~uş dilin seylerem Süleymin'em 
Talib-i Hak:k olan canlara canem ' . . . 

36 ?i.alik oldum elümdedür ~tem 
ulvi.imi ba~ışam ~aceb zatem 

37 

39 

40 

41 

42 

Vasl-ı cananeye olan vasıl 
lYı.i cihan zevkını ider .hasıl - . . . 
'AşılF-ı dilrübi.-yı alc.iram 
.imur'U.çün şikeste vü ziram 

Bir kulam ben özümde sultenem . . 
Ôayra y'ir yok çıkarsa ci.a. canurıı . . 
Ktinc-i ~lvetde ~oş ~afa sürdüm 
Kimseler görmedigini gördüm 

.Ba.ğlamadum bu dünyada m~il 

Yol ~ın oldı };:almadı menzil 

Jı..hmedem fa..k:r ile hu.Zür iderem . . . 
}.:ülk Ü malı cihand.e. pes niderem 

33 nenizem: eB.ki.rem D,E, F,G. 
35 canem: dermanem B,C ,E,F,G., olan canlara.: olanlara D. 
36 zatem: canem c. 
38 f ditiaram: cananem c. 
41 bu d'i.lnyida: cihanda ben 13,C., yol: yir E,c., dünyida: 

. . ~ d c,..., ""' ..... 
cıı:ıan a , J!J , .tt 7 ,,. 

42 cihanda: cihanı E, C,D,3, F, G. 

12 



4 

~ıatün :Fifilatün F&iıatün Fitilün 

1 'Anber-efşan sünbülün mehtaba olmışdlll' ni?b 
Aç ni.leabun güşesin her ~erre olsı.m afitab 

2 cArızun dev.rinde oldı nezzele' 1-Fürkiu hatuii 
Vechüİie d.irler anuiiçün mul;ıkemat-ı Ümmü;ı.:ıo.tab 

3 Bağ-ı va.;tdetden cemalüli bir gül-i nev-bavedür 
:ş:a.cıetinden ol gülü:Ö gülşende olmış gül gül-a.b 

4 Pasbandur rif'atüil bamında her dem mihr ü mWı 
Riiz ü şeb ~ıdmet eda itmekd.e eylerler ş-itab 

5 Asmaniden mün~ asman bir ~aymedür 
Kim kuruldı ha.Zretüiiçün bi.-sütün..:.ı bi-tınab . . . . 

6 r.ıezra'-ı tohm-ı mahabbetden zuhür-ı k.8.inat 
Abu rüyuliı; döner.her dem b~ ça.r~-ı asiyab 

1 Şeş cihat u çar 'unşur m~demüÖden bir e~er 
Kainatuİi varı cüdun ba.brı üzre bir ha.bab . . 

8 Rahmetü:rl baranuii eyler arzu her nik ü bed 
- . - "" A.sman-ı şefkatünden zanir olsa bir sehab . . . 

9 ga.J..c-i :pa.yuii ~erresi ~urşid-i 'alem-tab olur 
~erreden kim ~erresi göklerde virür m~ tab 

. 
ıo !fabe-lJ:avseyn eyledi ebrülarun sırrın '-:lyan 

Ol zaaıan kim a.raia Cibril' e olmışdur ~icab 

2 

4 A.5a, B.13a, c.9b, D.17a, E.lOa, F.48a 
• 

Für)pw.~ ~l.U'>an B,E,F., m~emat: mümkinat B,C,E,F. 
olmış: olur B,c,D,E,F. 
bamınd.a.: babında ::s,n. 

13 

3 
4 
6 mcl}.a.bbetden: m~abbetdür B., rüyu?iıa: derdüılle ::a,c,E,F., 

her dem: daim B,c,n,E,F. 
8 
9 

10 

sel;lab: ~abab D. 
mib.a: mah B,D. 
zaman kim: zamanda. B,c,E,F., Cibril olmışdtn": Cibr ile olmış 
idi A. , hicab: cevab B. 
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12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

12 

13 
14 

16 
17 
20 

Nice b~ yıl dev.r idüp bu ~ar~-ı gerdün J:aşr ola 
Gelmeye ~atuii gibi af'Blpl bir 'ili cenib 

Niceler cin oynadup k:urb u bısita irmed.i 
Oeno-i v~la. cÜd- i pÜr.-oüıiull' ol~ur fet~i bab 

Oark olurken cümle 'alem cürme iy mahbüb-ı Hak 
Şef~türi' yad eyleyüp hiç kimse 9ekme; ız~ırib · 
Tan mıdur pürnür 011.ll'sa gicaler ta aubha dek 
K:ım ser-i engüşti fermi.n-beridür. ati tab 

:.Bende-i ~a:~ilere curm-u gi.ınihından ne kam 
ytin şefi' u 1-m~bÜısın olasın yevmü' 1-~isib 

?hce müşf'iksin sen ıy sul~in-ı 'il.em bilaeler 
eyle:ıezdi "a.yş-i 'ışretden kimesne ictınib 

gıdmetU5den <iönd.~.ıp yüz geyrıd.en şen_c.aı mazı 

Benzer ol 'a'tşana .ıd..ı::ı se.hr~ göraı.9dür serib . . . 
yün lıl:iflli goncan.un çik eyleyüp f11dun ~ui:ı.ür 
T~-ı Kısri 9atlaY'.ıP Lat il ;.~enit oldı ha.rab . . ~ 

~ime-i can-b~une. her kim iti 'at. l_cılm&dı 
s inesi çiık oldı vti hem ~an irdi 9o~'itÖ.b 

5eng-i hara eöyleyüp avcında. BÜ-Cehlun didi 
Hak Ta'iıanun Resüliain di~ü virdi oov~b 

J;.:urb u bisa~a: if:urb-ı vi~ale B,c,E,F., 
Oenc- i v~la cüıi-ı pti:r-cüiun: 'Jenc-i v~lo. çündtir 
cüdun yolıdur B,c,~,F., olup:lur: yolıdur B,c,D,E,F. 
B,c , n,E,7'de 13. ile 14. beyitler yer deği.ştı.rmis . 

14 

';oii mıdur : ~uli.ı:nı:ien B, c , E,F., afitô.bı mö.htab B,C., vezin 
aksıyor . 

'O\Y'Ş-ı: '~ a :a. 
serab: sirab B. 
aoyley'\.ip: söyledi B,C,D, E, F. 
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26 

27 

2a 

29 

30 

31 

21 

2? 
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Mü:r8'-i ıac:ıin-f'em çılplp ~a.şdan reviz:ı oldı zül.il 
Lütf-ıla çün bir kez eyledüll b.i ta'tr-ı müstetib . ... . . 
?4u ' cizüô'den c-aciz oldı k.a.hr olup sehha.rla.r 
Cümle ~uğyin ehlinüll lfaibine düşdi lııp.1&.b 
Gördiler ba.sdun kadem hEı.k: üzre iy Fah.r- i cihan . . .. ., 
Eb.l-i küfr ol dem didi "ya leyteni küntü türib" 

Ça.rh-ı a' lB.dan Y-..açan bal açsa şelıbaz-ı sefid 
'iıe;_i süi'liye ;ı dem t ar-mi.T olur gurab 

1.1est olup ~la.t umar 'aşıµa..ruii 'ayb eyleme 
S~-i v~det elinden içdiler cam-ı şarib 

Bende-i 'aciz nice a.çsmı delıen medlıüÖde kim 
Hak ta'ala ha.iretüiie medh idüp eyler b.itib . . . . -
Şer~ iderken !?.B.oe-veş namun zebSnum oldı lal 

'Aciz ü dermandeö.ür medhü:Öde cümle şeyh u şab ., 

Tütiya.-yı ~B..k-i pa~ ~ikr idüp her ~u~ u şam 
Dicie-i ter damenümd.en tökülür dürr-i ı;oşab 

~Iulle vü istebr~ ü sündüs gerekmez ~al,t bilür 
:Şiik-ı payuiidu:r heman ben derd-mende oame-13ib 

Rüz-ı maJ:şerde heman redd itme bu üftiid.eyi 
Ahmedüfl budur sözi valliib.i a'lem bfe-savab . . . 
Sal~anat ba.J.Fi degül dünyaya. dil viıınek neden 
Fabr- i 'alem höd didi dünya sevenlerdür kilab 

- w 

~aşdaıı : ~aşra B,E, F., bir kez eyled.üO: eyled.un bir kez 
:S, C, D,E, F. 
oldı : ol up D., se~la.-:-: se~areler c,n. 
Fa.hr- i : zaıı-ı .B. ... ~ 

:B , C.D,E, F nüshalarından alınmıştır. A•da ek.sik. 
Bulle vü: hulle-i :a.c. ~istebrak u: istebrak-ı A. . .. . . 
Ahmedün budur sezi: Ahmed.üii dir bu sözi .B. . . 
hÖd didi : hOd D. 

~ 

15 



5 

7 + 7 = 14 (Hece ölçüsü) 

l Iy kerem ıssı ilah yir ile gök mihr ü malı. 

Birligtiıle hep güva.tı laila.b.e illallan 

2 i{ev!_)er-i ab-ı zülal fOX mı gönülde hiç melal 
R~etiçof ~ü'l-Celal l&-ilahe illallah 

lfo. 're bezen .hÜy ü lı.a.y s~I bedeh cfun-ı mey 
İy m~i~-i küllü şey 1 in la-ilahe illallih 

4 Dünyenüil ab.v~li çok her neye ba.kdun-ısa Hak . . . ,, . 
Ara.da hiç gç,.yrı yo~ la-ila.lıe illa.ll"B.b. 

5 Jerdiş-i gerdUn.ı gör andaki seyranı gör 
Yirde gökd.e anı gör la- ilahe illa.llib. 

6 sa~y-i cemil. it düriş ~lat-ı yare iriş 
Sana iden perveriş ıa-iıane illallah 

7 işbu cihan terkin it cümle anun fikrin it 
Dilde revan ?iikrüıl it ıa-ila.b.e illallfilı 

6 Turmayuba.n .yil yiler aglasa gök yir güler 
~ud.ret-i iiakdur bula.r la-ilihe illalliih .. 

5 A.6a, E.lb, C.2b, D.6a, E.2b, F.42b 1 G.45b 

2 hiç: E,C,D'de yok. 
5 gerdünı: gerdanı B,c,D,E,F. 

16 

6 sa.~y-i cemil: cemil-i sa~y c., ~la.t-ı yire iriş: cümle 
anun :r:..ıJ:rin it D. Bu beytin 2. mısraı D'de, bunu truçip eden 
beytin 2. mısraı ile yer değiştirmiş. 

7 cümle anun fikrin it: düriş ~lat-ı yare iriş D. 



9 Gül yi.rini ~ir iden &teşi gü1zir iden 
Cümıemizi var iden ~ili.he illa.l.lih 

10 MahbÜ.b-ı Hak diyiipiür ta'n eylemek caybdur . . . . 
ti-ya 'lemü' 1-ğaybdur li-ilB.he illalliilı 

11 Yaz ile ~ş güz iden dilde revan söz iden 
KirpUk içre göz iden 18.-ilWıe illallih 

12 A.Çmed-i bi-çareyin pes nice yal va.rayın 
şa.Zrete yal.va.rayın 1&-ilib.e illall8.h 

9 yırını: yiizini D. 
10 Mahbüb-ı: Mecniinı F. , diyüpd.ür ı söyledür F. , 

sevipdür c,a. 
12 yalvar8\7'lll: yol va;r8\V1l}...B,D, E, F. 

17 
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2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

6 

Me:f'Silün Metaiıün FEfüıün 

El& iy ~andelib-i gülşen-i ~ 
Ki di~at Jp.lsaii olur Jp.l iki şa.l?t 

Fe~ig.at birle keşf i tseii zebanı 
Hez&an mürde diller bula. canı 

.Beyiüı eyle rüı:nüz-ıla nilıinı 
Ki büy-ı gül ~uta. cümle cihanı 

Dile geldükde illanuD'. bir ismi 
13ozıll.ll' genc-i malıf'i.nüii tılısmı .. . 
'İnayet id.icek ol Rayy- i Kadi:r . . 
Görilrsin anı sen he:r yi.rd.e ~zır 

' iyin olur sana sex cümle müskil - , 
Kilidi genc-i mah:fiye unu' dil .. 
Anunla. seyr ~ıur [ aer J cümle eflak 
Bayili.tından olur zebreler 9ik .. . 
MUJ?.ammed ' dür anun seyrine sudB'.ş 
Künüz-i Küntü Kenz ' i ol ider fiş 

Ebü :Bekr ü ~aııer c;Osmandur iy öan 
şeri'a.t ta.1J.tı üzre old.ıla.r cin 

'Ali kin-ı keremdür şB.b.-ı merdan 
Sebi meydanı iç~e şir-i Yezdin 

6 A.7b , E.ıoa, c.8b, D.16b, E.lOb, F.46&, a.49a 

ı kılsan: itsen c. 
3 rümüz-ıla: rumüza"t-ı E,C,D,E,F,G. 
8 seyrine: sırrına E,c,E,F,a. 
9 cin : hin E,c,E,F,G. 

"' 
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11 Ma 'iri:f menba' i k:Sn-ı s~ur 
Rüdiııun ma.zh.a.n. ol mu:rta.Zidur .. . 

12 Şasan'dur talJ.t-ı ~üsnüll pid.i§Bhı 
Ş:üseyn ol dü cih8nuii mihr ü mihı 

13 Feda \cJ.l canı Zeyn' e '1- 'ibid.Ine 
'Bular kuvvet virür erkilı-ı eline . 

14 imam bil Ca.'fer-i Şidıfd.ür iy ;rar 
MuJ:ammed ~ ol lü1 1ü•- i şeh...ıv-8.r 

15 'Ali Müsa'r-Rızi ol nür-ı biniş 
O nüruii' pertevidür if'erl'niş 

16 İm8m-ı Müsi- i Kazım' dur halci kat . . . . 
Düriş yolına can vir eyle ~t 

17 Tafidür menb&-'ı '8.3D-ı cavarif 
Nakidür müttaki ania ma" arif . . 

18 Hasan 'dur 'askeri sırrı 'iyandur • 
Muhammed mehd.i-i s2lıib-zamiı:ıdur . . . 

19 llula.rdur dü-cibin içirıde ekrem 
llula.ruii bendesi oldı mi.ikerrem 

20 :Bula.rdan bulınuI' her derde da.rü 
Dev&-:rı derd-i dildür can.a. ol bü 

21 llula.run medJ?.in iden ~ealdü:r 
Düzer a.ltun tel üzre ~edi dür 

14 :B'de beytin mısraları yer değiştirmiş. 
19 içinde : içre A., oldı : olur :B,C,D,E,F,G. 
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2 

3 

4 

5 

6 

1 

8 

9 

10 

11 

ı 

4 
6 

7 

8 
9 

10 
11 

7 

ta.ııatün Faiıatün Fiiıatün Fi'°iıün 

İy muva.wua lJaflfı gel can u gönülden yaa. fıl 
~urtarup can-gülşenin har u beladan şad leıl 

Nür-ı ~edaen e~er görmek dilersen iy gönül · 
Hib-ı gafletden gözüil a.c kendüİii azad kıl 
... v • 

11
La.Qmük:e ı~t.diyen çün Mlli?~a.fadur ya cAli 
Hem güdan:uii ş:Irisin ben müra sen irşad. ~ıl 

Kurra.tü '1- ca.ynuın Hüseyn-ila Ha.san' dur ya İlah. 
Anlarun şirin kel~ına meni Ferhad l_cıl 
Pey:revi Z9yne '1- 'ibMun hem Muhammed BS.kıı/uii 
Himmetiyle mülk-i dil vhaneslıı abad. ~ıi 

Ca'fer ü Müaa yolında varunı terk eyle gel 
Canunı nax-ı beladan ~taxup dil-şid !cil 

Kevn-i calemde rüsen olmak istersen eger 
Daima şB.h.-ı Horaaknı di liliide ya.a. kıl 

w • 

Sevmeyen mlı . T~ [ vü} ŞB.h lıla1p.yi ya İlah 
Eb.1-i iman zümresinden anları sen yaa. to-1 

"Askeri sahib-livanuii hem Muhammed Mehdi.nü:ô.' . . ,,..,, . 
Yollarında a.nla.run sen bizi kif ü dil kıl . . 
Şa.b..zade çar- ma' ~ümı sen iy dil bülbüli 
Med.l} idüp can gülşeninde rüz u şeb f'e:ryid lp.l 

- ... J Ger haJÖ.ki menzile irmek dilersen .Ahmeda . . . . 
Yol uza.k:dur hün-ı dilden göz yişile za.d. kıl 

• w • 

7 A.7a, J3.13a, C.l6b, D.17b, E.2a, F.46a, G.49a 

~ gel: gel ~ B,C,E., ikinci mısra J3,c,E,F,G'de 
şöyledir: :ş::urta.rup !tir ü belidazı cinunı izi.el Jµ.l 
~urratü'l-~a.ynum: ~atü'l-"a;yne311 B,c,D,E,F,G. 
terk eyle gel: terk idegör B,c,E,F,G., dil-ş8d.: izid 
B,c,E,F,G. 
Kevn-i4 ilemde: gün gibi'"il.emd.e B,C,D,E,F,G., B'de yid kelimesi 
iki taned.i:r. 
Ta.raflmızdmı vü ilavesi yapılmıştır. 
hem Mu~aımned· Me~dinibi~ hem Mehdinüii B. , 
ci&ı: dil ü şid D., dil ü ~~ E,F,G., 
ya Rib C,D,E,F,G. 
çir-1: çirdeh-i J3. 

.. ,,, - ,.,,-
Mehd.inün: ~ E,F., 
anımı.ın sen bizi: bizi 

!ıün-ı dilden göz ;vişile: gözyişı ile hÜrı-ı dilden C,D~ ., 
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8 

9 

10 

8 

Mefuü FEU.18.tün Mefıtl.ü ~ilatün 

Ol hace-i dü-kevnüli namı ki Musta.fia.ur .. . . 
Sallü •aJ.eyh ve sellem Hak'dan ana. 'atadur . ' . . 
Oldur şefic-i ~er ~ik:rini eyle e~ber . 

.Aiidukce. vir ~alavat her de:rd:une devMur 

Ol ma'den-i ~a.lfiyı~ keşşaf-ı her def.iy'ıf 
Ra.lmıet ıına.r :galayıf andan ki pişvidur 

Şanında geldi ra.l;ımet eylerse n'ola. şe~t 
Çünkim şef'i' -i ümmet m~büb-ı KibriyB.ô.ur 

Ger çog-ısa günab.uın andan ne gam ki şahuın 
~erde 'ö@r-Ba.h.um ol Seyyidü'l-verB.dur 

Ol sacir-ı bedr-i 'alem hem enbiyaya. hatem . ~ 

Ol cümleden mükeJ:Tem kim hemdem-i Hüda.'dur . ~ 

ı:rur didi ~urdı eflik dön did.i döndi çaıa.ıc 
Remz-i rumüzı lev-lik Ha.kk'dan ana nid.8d.ur . . . 
Her kim ki anı bilmez yolında anuti ölmez 
Derdine çare bulmaz iki gözi ı:amidur 

Her derdmend.-i 'asi andan bulur ha.lası 
Gümrahlaxun devas~ oldur ki rehnÜmiia.~ 

Birin Ebü-Bekir bil ikincisi 'Ölıer'dür 
Üçünci yarı 'Osman dördinci I:.iürteziid.ur 

8 A.8b, B.14&, C.lOb, D.9a, E.lla, F.49b, G.54b 

2 Oldur: olur c. 

21 

3 ma .. den-i ı;ıa.~Sj'~· ••. de}fiilp ma .. den-i de~ ••• ;ı~~ E,F,G., 
umar: um B. 

4 şanında: ~anına :s,c,E,F,a. 
1 çaıik: felek n. 
9 devası: dü'"aaı A. 

10 1lirin: biri :s,c., ikinoisi'öner'dür: ikincisidür"öner c,E, 
F,G. 



11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

ll 

13 
16 
18 

19 
21 

22 

Ol ma.zhar-ı Hüdiı.'nun medhin kim eyler anuii . ., . 
Meddahı Murta.Zanun ol Fabr-i Fhbiyid.ur . ... 
Riisn-i Ha.seıide hasıl oldı Hüd.a'ya vasıl . . . . ., . 
Ma.ktül-i zebr-i katil kadri anun a.'lidur . ' . . . 
Ya'nl Hüseyn sultan ol nU:r-ı Ş lı-i Yezdin 
Se:r-defter-i şeb.İdan kim ş8.lı.-ı Kerbela.d.ür 

Zeynü'l-<iba.cl'a gayet yo~ıtı:' ana. nihayet 
Ol varis-i velayet kim halka muıcted.8.d.ur 

- 4ıılt • • 

Pencüın imam-ı l3akır gün gibi oldı z8.hir . . 
Cevr ü cefaya. §Jabir ol ~a:b.ib-i · ~afadur 

"İlm ü 'amelde 'ali m~üciı her mevaıi 
Ya'ni imBm-ı Ca'fer kim sadı.k-ı lika.dur .._ . . 
Kazım ımam-ı şa.b.i din yolı pMiş&b.ı . 
13ir zerre h&k-i ra.b.ı 'aynuma. tiitifedur - .. 
Ol server-i ~orasan oldur [ ur] Emir sul ~an 
~af' 'dan ne gelse f'erman anda işi rızSdıtı:' 

Şalı.um T~dür ekbex oldı Na,\d beraber 
Gün gibi oldı ~her af~ rUşen8.dur 

İy ~ilib-i dilaver ol ~.Askeri'ye 'a.sker 
Yolında can ü ser vir sib.ib-i liv8.d.ur 

.Altında es~i nusra.t önince bi.İi ra.b.met . . 
Mehali bil 1?-~t şek itme müctebad.ur 

.A.l}med irişd.i cane lful. oldı ~ea.ana. 
Zinet viren cihana ol ha.tm-i enbiyidur ... 

. ·.·. 

22 

medlp.n kim eyler aııun: kim m~ eyler anun :B,C,D., mecqıin 
kim ider an.un A,E,F,G., Fa.g.r-i mbiy&: nür-i kibriya D. 
sultan: arslan D. . 
"İlm ü: "tl.m-i :B,C,D,E,F,G. 
Tarafımızdan ur ilavesi yapılmıştır. :Emir . : iın8m. :B,C, 
E,F,G. 
:Bu beyit E,F,G'de eksiktir. 
nuşra.t: fur~a.t :B,D,E,F,G., ra.J;ımet: n~at D. :Birinci mısra. 
13'de şöyle: öriüıce bili nusrat altında. esb-i fursat 
müctebidur: pişvaa.ur :B,C,E,F,G. 
cane: hane C,E,F,G. 
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4 
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6 

7 

8 

9 

10 

2 
4 
5 
1 
8 

9 

Mü.f'te 'ilün Fe."ilün Mil:f'te'ilün Fe "ilün 
.Fi'ilün l'i'iliiıı 

~a.r-ı sır:r-ı lJüdB. şB.h-ı eelamün c. aleyk 
Ki.şif-i ful innema şih-ı selamün ~a.ıeyk 

Milik-i tiğ-ı dü-ser pidişa.h-ı ba.J::r ü ber 
Milik-i dü:rrindedür şB.b.-ı eelamün caleyk 

Server-i huld-i berin sBk:i.-i ınS..-i• ma' in 
~ . 

Hemdem-i rID:u' 1-emin ş8Jı.-ı selamün 'al.eyk 

Şer~ iderem ~e-gü seyr iderem mü-be-mü 
Kişif-i esr'i.r-ı HU ş8.h-ı se18mün 'aleyk 

Rahmet- i rahmin.sın ayet-i Kur'wın . . . 
Süret-i sübiıinsın şa&-ı selimün 'aleyk . . 
M~ idüben M~~a.ta ~atuii.a d.i:r 18..-1.'eti 
Şh-i ~üdisın ~üda: şiih-ı selimün ca.ıeyk 

Ms.'den-i iman-ı din server-i t3adr ü yeıııin 
Kitil-i dlv-i ıatin şBh-ı selimi.in 'aleyk . 
Bağladı meclisde f}af' me~tm o~ 9eng ü def 
İy şeh-i ba.b:r-ı Necef şB.b.-ı selimün 'a.leyk . 
Şeh-per ile şeh·berin ya'ni ~a.n 1 la. :Ş:üse;yn 

Oldı bular nür-ı 'ayn şB.b.-ı seJlımün 'a.leyk 

Zeyn ile zeynü' 1-'ibad mebde-i mülk-i mEfid 
SB.lik- i sirl-nihid şih.-ı selamün 'a.leyk 

9 A.8a., B.18b, C.17b, D.15a, E.16a, F.42b, G.46b 

Mil.ik-i: H8.J j k-i A. .. . 

23 

Şer~ı seyr B., seyr: şer~ B,C,D,E,F,G. 
rabminsın: rahminstiii A., sanıma kadar böyle 
imi.n-ı: imizl Ü B.' ~ Ü yemin: !?-uld-i berin 11,c,E,F,G. 
okur: ider B,c,E,F,a., şeh-i: dür-i B,c,E,F,G. 



11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

12 
13 

:Bafı.r olu,:pdur imam oldur imamü' t-tamiın 
::Bendesidü:r his u 'am ş&.h-ı selamün 'aleyk -. . 

Ca.'fe:r-i Sid.ık ya.kin zinet-i Huld-i berin - . . "" 
gaoe-sa.ıa.r-ı din ş&b.-ı selamün .:aıeyk 

Müsi-i 'ali-güher ş8.b.ib-i tii.c ü kemer 
Didemüze nür-ı fer s&b.-ı selamün .:a.ıeyk -

• 
Şeh 'Ali ı.Iüsi Rıza şafi' -i rüz-ı ceza 
Pertev-i nü:r-ı Hüd.a. şith-ı selamün c aleyk 

" . 

Server-i şa.b. Ta.tti ya'ni imam ·Na,\d 
Her dü-cihan revna.\Ci şi:b...;..ı ·aelimün c:aleyk 

"Askeri sa.b.ib-liva 'il.eme zıll-i Hüda . . . .. 
Ol faınu derde deva ş'S.b.-ı selim.ün 'aleyk 

Mehdi-i saJıib-zaman malik-i mülk-i cibi.n .. 
c.J.ıeme ~-ı revan şWı-ı selamün 'aleyk 

.A.Jtmed.:Üıw canısın din ile Imanısın 
Serve:r-i su1~2rıısın ş8.h-ı selamün 'a.leyk 

gice-sil.8.-r-ı: eace-i sali.1-ı B. 
'ili-: Kazım ::s. • 



10 . . 

Fil.ıatün FS.iıitün F&iıün . 

ı (Elif) İy yüzüll ''ve ş1ems .. alnun "ve ~~uJ:an 
v•ey mela.b.at burcı üzre meh-liki . . 

2 (:Be) boyuii serviden ü hem sidreden 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

(Te) 

(§e) 

(Cim) 

(~) 

(Dal) 

(~el) 

(Rı) 

rogrusı ~übiden olmış münteha 

tamamet Mısr-ı hüsn'e hulk ile . . . . 
~öş..!a.ziz oldun sen .iy Yüsuf-lifii 

gerid.an ta §üreyya' ya · irer .,, . 
Ehl-i 'ış~ nalişi .iy p~efa 

cemal~ Ka'be'si ~alibleri 
Anda ~ban olmadın sürer flJ&fi 

ı:ayatum fa.lmadı :t'ürfa.tda. hiç 
Derdi.ime va~lun-durur a.nc~ deva 

ha yalülldür gönül eglencesi .. 
Padişiha. dest-res bulmaz geda 

_devlet dalıdur zülfeyn-i dü-dest 
'Dil garibi anda. umar iltica 

~ikrümdür dilümde rüz u şeb 
Leblerüll namı eya bedr:iİ'd-düca 

Revan oldı bu çeşmüm çeşmesi - ,., Dicle vü Cey~uı:ı olu:pdur her yana 

10 A.9b, :B.l5a, C.lla, D.22b, E.12a, F.49b, G.54a 

1 şems: şems ü E,F,G., melBJ.ıa.t: melimet :B. 
7 P8diş8:b.a: pB.d.işilıum :B,C,E,F,G. 
8 azıda: andan :B,c,E,F,G. 

10 Revan: revindür :B. 
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il 

12 

13 

l4 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

12 
14 

16 
17 
19 
20 

(Ze) 

(Sin) 

(Şın) 

(Şad) 

(:Qad) 

(~ı) 

(~ı) 

(aayn) 

(Fe) 

zek.a.t-1 ~üsnüfu iy ğonca.-leb 
Vaktıdur ben d.erd-mende kıl 'ati . . 
sa.'idet büstanıdur yüzüll 
.Anda can bülbülleri eyler ne'V'a 

şeh:r-i )?.füme ~ J:ı.ükm içün 
ŞS.Zretüiiden gayrı yo~ur :p&dişa 

şanma. lci.m yüzümi ben döndü:rem 
Tir-i ğamzenden eyi ebr u siya 

za'if oldı vücÜd.um hecr ile 
w-ı gamdan ~etüın oldı dü-ta 

tulül.: itdi kamer devrinde cün . . . 
:Bir aenüll gibi şeh-i kişver-güşa 

~ub.ür itmezse 'irfanun bugün 
.Anda bulmazsın Cehennem' den reha 

~alem bi-vefadur bellü bil 
Kıl ha.zer aldar seni ol bl-ııreta 

gamzeiidü:r ~bibi.im Zül-fe~ 
Hem senüll misl ü naz:Irüfi' l&-f eti - . 
-fena old.ulf cihin ınüJ..kind.e biz 
Hoş bekci buld.ı şu kim bold.ı fani 
~ . 

·can bülbülleri: canla;r bülbüli B,C,E,F,G. 
B,c,D,E,F,G'de ''ben" kelimesi yok, vezind.eld. aksaklık 
düzeliyor. th-i: ti.ğ-ı D. 
güşi.ı nümi. D. 
C'de ı. beyit şöyle: Zılali.nden sa.kınma.zaaii bugün . . . 
mi§l ü : mi!lüii' B,c,D,E,F,a. 
old~: old~a c., oldum E,F,G., ~öş ••• boldı: kim •• • oldı 
B,C,D,E,F,G • 



21 (~f) 

22 (Kef) 

23 (r..Bm) 

24 (Mim) 

25 (Nun) 

26 (Vav) 

27 (He) 

28 (Lamelif) 

29 (Ye) 

lp.ldretdür vücÜdı 'iş~ 
'Işk-ı caııkisı tutu;pd.ur anda ci . . . 
kimildür ba.kiotde şu kim . . . 
Çekmedi dünya. içün rene ü 'ana 

la'lüii cür'asın nüş eyleyen 
Buldı ca.ıem le~~etinden ol cani. 

Mesih oldı leb-i cizıiııumuz .. 
Kim bağış la;r mürdeye 'ömr-i be!Oi 

nileın dillıemezsin n'eyleyem 
Sen feri.ga.t <alemin tutdun şehi 

virdümdür dili.imde n'Sm-ı dost 
Hasta gönlüm derdine oldur şifi ., 

hilal ebrü.larun iy nür-ı <ayn 
Cami' -i hüsnündedü:r k.ıble-nüııia . 
la d.imezem ha.kdur sözüm . . 
ICa.kü.1.ündür döstum iy zıll-ı Hüda . .. 
yamandur Al'}mecia a.1fvalümüz 
Yarın itmezse şefa'a.t Mustafa .. 

23 'ana: befi ::s,c,D,E,F,G. 
24 leb-i: ya'ni c. 
26 nim-ı dost: rüz u şeb c., oldur: ·sensin c. 
27 iy: ol D. 



1 

2 

3 

4 

5 

6 

11 

Müf't~ilün Mü:f't~ilün :.61itilün 

I 

Bülbül-i dil bir gül-i l}amri imiş 
'işı,\c olan bülbül-i gtiya imiş 

Deyr-i mülk içre hemen gördügüm 
Gayrı degül ol büt-i ra'na imiş 

öykünemez hüsn-i letifetde hiç 
Kimse ana gör nice ziba imiş 
Od-ıla su toprak u yil ü aga.ç . . . 
Aç fttlagun di.İile ki gljs'&-y-ımış 

Kün didi Hak kevn ü makin yogiken . . 
Dil-cihan ol ~ ile peydi imiş 

:Sildi şol kim cB.kıl Ü dana imiş 
Kif ile nUrı Adem· ti -ş:a.vvi imiş 

11 A.9b, B.26b, C.34b, D.19b, E.24a, F.6lb 

28 

r- ı :Bülbül-i dilı dilber-imi ::a,c,n,E,F., .. a.şılt: bülbül ::a,c,E,F., 
bülbül-is "işık-ı ::a,c,E,F. · 

2 mülk: oih.Bn B,C,E,F (Metinde .her nekada.r "fillk" geçse de 
"mülk" daha uygun gibi geldi)., büt-i: gill-i· ıı,c,E,F. 

3 öykiln~ezı övilemez A., q.üsn-iı kimse C,E,F. 
4 ağaçı hevi ::a,c,E,F. ::a,c,E,F'de taş ve hep kelimeleri yok. 

:Böylece vezin düzeliyor. 
6 ""ikıl üı "8.lnl-ı D,D. Sona kadar böyle. . . 
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2 

3 

4 

5 

6 

1 

2 

3 

4 

II- 3 

ın- ı 

3 

:u 

Kudret eli bailadı cünkim sıfit . . . 
Kendüzine ani meldin lftldı !At 

Nat~ -ı zem.iri üzre seni bu cihan 
~lemestin bir ruh ile şih-mit . .. 
.Ehl-i dilürl gündüzi bayram olur 
:Bellü bil"\$ ·gioesi ~adr ü .Berat 

İster isen zinde-i IJızr olasın 
Ma' rifetden i9egör ab-ı ~e.yit 

.Aferide oümle ne kim var ise 
Dutdı bu emr ile fa.ri.r ü !el>At 

lli.ldi şol kim c ikıl il dini imiş 
Kif ile nim Adem· ü şavvi imiş 

III 

Şol kişi kim kendi.izini ~anı.mış 
Cümle oihin oiinına ol einımış 

nive gönül hateınini vimeyen .. 
Tag.t-ı mdirifde Süleyman imiş 

MW}l;ıe.f-ı }?:Usnmde şaha ~a~~unı 
Didi gören Ayet-i Ra\ıınin imiş 

Cam-ı lebüll ıiikr idarem rüz ü şeb 
:Bildüm anı derdüıne derman imiş 

bili.biı bil ki c. 

D'de bundsıı sonraki bend ile yer değiştirmiş. 

R~iııı !'lll'' in B,C,E,.F. 

29 



Şe9 cihet ı.. çar 'an~ır ~ı. 
19bu oözuii emrine f'erı::ıan imiş 

6 Bildi şol kim cB.fıl u d.8ni im.iş 
Kit ile nün idem ü ~avva imış 

l 

2 

3 

4 

5 

, 
o 

1 

III- 5 

IV- l 

2 
3 

5 

IV 

Sitk.i.n-i eoy-.r üzre zemin ismin 
Şun• -ı !Jiida ile -ı:oıudur oibiı.rı. 

Uolborü iy 1alib-i merd.-i ~üda 
Haba. varup yatma gözilil aç uyDn .. 
iy'incni pik idegör gayrdan 
İstedügü:Ö anda gö::-inü:r ' iyen 

'l'cn tılısmın eyle,riseii' hurd-i hii;11 
• v ~ 

si-nihayet gence irüşdilii hemiin 

~l u fer c u evvel ü ahir nedür 
Dıii lariucii can ile id~ beyti."'l 

llıldı eol ki:n ~8.kiı ü dii.~i imiA 
ı • T 

i<iif-ıla nün .Ade:ı:ı ü :Şavva imiş 

v 

~oy;yid-i kevneyne görindi eeıiı 
O\U9en oldı ateşe girdi !}alil 

'A.şf i9inde kimini ber-dar idUp 
Jüco yıllar eyledi kimin 'alil 

cıhot u: c1het .a,c,D., emrine : rc:zızine a , c , ~, ?. 

Sôkın-ı çeyr : seyr- i zemin a,c,B, F., 
zcmİn-i asman: sihciİn ~an B, C, B, F. 
B,C,E, F' de mısra şöyle : Seyr-1 zomin ü~ro oilkün aa:zıan 
mnrd-ıı rih-ı B,c,n,E,F. 
A.rinenı : •aynını C, E, F., idogor : oylıyigör C ,E, ~., 
anda: oende c. 
cÜn ı.le idem beyan : ideylim wıı. boyan D, C., 
idemı jdeyin &, F. 
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4 

5 

6 

'. 

YBr-ila.hi eaiia ~utupdm- yüzin 
EUlemegil ~ed'1 ~ör u !elll 

Terk-i ser it cizıunı eyle f'edi 
İeterisen oinib-i Hakka sebil . . . 
Sana velayet haberin eöylerem 
Cidd ile oehd;yle aııı anla bil 

:Bildi şol kim '8.kıl ü dini. im.iş 
Kif ile nün idem· ü l;Ia.vvi. imiş 

31 
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1 

2 

3 

4 

5 

6 

12 

Me:t'Üıü Hetaiıü lfetaiıu FtrÜ.lün 

I 

Dünyidan ider cil;cıl olen ~~·-ı 'al~ı 
Bu pl.re-zen-i dehre virür nioe talikı . . 
Qol mo.crifetuil ta.g.tına sul~an ol~r kim 
:Bir 9öpçe degiil. eal~aııat-ı Şim [u]'Ir~ı 

Şimdi eaiia isim gelür alJ,vil-i lp..yimet 
Ol gUn bilesin kim ~pa b8'J ı.lla. ~ari!a 

Magrür oluban ea.l'taııat-ı 4ilem idereın 
Kiariıım 'aceb vardı yile tahtı vü tikı .. . . 
Bu ~i eger aruayubaıı l].al ıdinüraen 
llenzile irüp terk idesi.n bımda burifı 

Oer <i79-i müdim isterisen şo~bet-1 ~i 
Derrlş ola.-gör kim sana aul~an ola e~i 

II 

ı Oer vikıf olup aa.klar-ıean eırr-ı nihanı 
:Ehfaa-~ nesimün' ~~tısar etimle oihinı 

2 Yac~b-ı dil ol demde bulur nür-ı ba!ar kim 
:Bu 9ih-ı bedenden çıfa. ol YÜBuf-ı !ini 

3 'Ayb eylemeni.iz sırruııı :fÔ.Ş eyleoe ibt.111 
'i,~ olaııuii elde degül f]&br u 'ininı 

r- ı 

2 
3 
5 
6 

II- l 
2 
3 

12 A.lOa, B.27b, C.35b, D. 20b, E. 25&, P.53a, 0.59b 

~at'-ıı terk-i c. 
oal.~anat-ıı eal~anat il B,c, E, F,O. - ,.., 
başınaa bBfuna B,c,D,E,F,a. 
~-ıı l].il- i E, F,G. 
Oerı gel B,c,D,E,F,o., sonuna kadar böyle 

aırr-ıı riz--ı B. 
9ı}\:aı 9ı.lpı.r B,C,E,F,G. 
sı.r:rurnu sırrını c, degülı mi olur c,E,F,o. 

32 



4 Cehd eyle ki nüş eyleyesin cam-ı vi~&li 
Fur?td.a nice bix dökesin yaş ile l?iz:ıı 

5 Ma'şiilf.a cemali ide her ciemde tecelli 
Pik eylerisen .ğayriden iyİ.ne-i canı 

6 Ger <Iyş-i müd.Sm is~erisen sohbet-i biki 
Derviş olagör kim sana sul~izı·ola sifi. 

III 

l Niiı-ehl olana dime şa.!tın gizlü kelamı 
Sırr işini hiç ış~a.ya mı degın.e bir 'imi 

2 VaLiz yüri efsane ile 9a~ üşütme 
Serd olsa. hava c&-if olan nüş ide oimı 

3 Şe:rmende ~lup ola nigÜn-sar çemende 
Oer ~übiiı-yı cennet göre bu f.a.dd ü ~yamı 

4 ZSl:ıid yüri sen müşkilümüz :pall idemezain 
Dilberden alur 'işılf olan gizlü pey&mı 

5 Nişil]. özüıi'e eyle eger var ise pendüll 
Nefsini bilen hiç vara iblise eya mı 

6 Ger iyş-i mü.dem isterieeii şo~bet-1 bBlfi 
Derviş ola,--gör kim sana sul~an ola e8.!ci 

ı 

2 

III- 1 

3 

IV- l 

IV 

İy subh-ı sdidet ki cebinüiide hüveyd.i 
ırogı;ıs~ zili 1!-üsn ü tafaddila ü Tacaıa 

Dünyida eger 'ferd olasın merd-i ~üdisın 
Ferdi hevesin itme sakın kanda ki ferda . . . 

kelimıı peyimı ::a,c,D,E,F,a., degı:ııe birı di.Üleme her A. 
~up olaı olup ola ::a,c., lfala E,F,O. 

~üsn uı ~üsn-i ::a,c,n,E,F,a. 

33 
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r.v- 3 
5 

v- 2 

4 
5 

Günden güne artırdı n'ideyüın 8.h Ü · figanı 

Uslanmadı divane gönül n'eyleyem asla . . . 
Gülziir-ı cemii.lürlde bu can bülbüli iy dost 
VaJfdet gillini buldı odur oldıgı gÜyi. 

' . 
Turar-ı l?-~ayıfd.a.rı eger duyduİi-ısa sır 
Şid ol yilri 'alemde sen iy '8.ş~-ı şeyda 

Ger ~Iyş.-i müd.iim isterisen ~o~bet-i b~i 
Derviş ola-gör kim sana sul~an ola s&lci 

v 

Gel bat-ı cihanuii na.~ar it yisemenüii gör 
Hep v~dete şB.hid mi degüldür çemenüii gör 

Gülşende gillürl gülciigine gırra olursun 
Gül gonoasınuii )fan ile 1olınış dehenüii gör 

Dag-ı ğam ile öldi dirüld.i yine lale 
.J18ninde. aııuıl J;mna. boyanmış kefenin gör 

Apmed yüri derviş isen aldanma. cihana. 
Dünya sevenüli anda. bela vü mi:ı?-enüii gör 

:ai-çün u çiri isterisen VW}la.t-ı ;yirı 
Müsi gibi ca.tı ol yüri '!1üruii bed~in gör 

Ger "iyş-i müd.am isteriseii şo~bet-i bB.!ci 
Derviş olar-gör kim sana sul~in ola s8fl 

nideyüm: nideın :a,c,D,E,F,G. 
:ç.afi.;r~ı ma.tirifden :a,c,E,F,G.' ,şidı ş8h E,F,G. 

34 

Güls gülince A., ~ ile ~ollnış: !!~ ile dolmı.ş :a,c,E,F,a. 
28. beyit ile 29. beyit B,C,D,E,F,G'de yer değiştirmiş. - - - . Turımı Tür-ı C,D,E,F,G. . . 



13 

Mefliıü MerS:iıü Mefailü Fe\tliliı 

I 

1 :5enli.g\l[den eger geçmezisen OBn OlJimazsın 
Terk itmezisen kü:f'riiii iman olımazsın 

2 Div ~atemini oehd iduöen div ü periden 
Hıfz itmezisen bil ki Süleyman olı..mazsın . . 

3 lf'eydÜgin r+ü:r-ıla bugün v8.d.i-i J.i.\Ymen 
Fehm i tmezisen Müsi-i c: İmran olıma.zs ın 

4 Cehd itmezisen ab-ı vi~al içmege iy dil 
Heor itesine derd ile büry8n olımazsın • 

5 Val].det gülini bulmaz-ısan ba.g-ı cihanda 
Cin gülşenine mürğ-i ~oş-elhan olım.a.zsın 

6 A~dif-ı me'anide olan dürr-i yetime 
Malik olımazsazi bugün cummaıı olımazsın 

7 Sır ~a.\CJ.a eyi ~alib-i ?a.!t .. cin sözin işit 
Ser virmezisen sihib-i meyd8.n olımazsın . 

8 Terk itmez isen oismülii canin olımazsın 
Derviş olıımazsın yüri sul~an olımazsın 

I- 2 
4 
5 
6 

13 A.lla, B.28b, C.36a, D.2lb, E.26a, F.54b, G.60b 

Div: dil B,c,n,E,F,G., bil kiı mülke B,c,E,F,G. 
büryanı giryin B,c,E,F,a. 
bulmaz-ısan: dilzli.mezsen c. , ... 
mecizıideı ıııarifde D., bugün: yine B,c,D,E,F,G. 
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8 

II- 2 
4 

II 

Fehm eylerieeii ma.~a.rısın ~at-ı !Jıfitıul 
İdr8k ide-gör menba.cısın &b-ı ~ayitun 

Dil l?-inesini :febm ide-gör ~· uti evidUr 
~alib yüri boz va.r-ısa ger Lit ü Men&tun 

J3a.lu' ile ökü.ş b&!1r-ı ~ı:fat içre veılkin 
İrişmediler fa.'rına hiç lücoe-i ~&tun 

Nefeun seni çün merkeb ide menzil iletmez 
Cehdeyle ki bu yolda senüll nefs ola a.tun 

NÜŞ eyleyeli c8m-ı lebull cür'asın iy dost 
Hiç le~~eti yo!cdur bilü:rem fBzıd il nebatuii 

Zülfinde yiizin görmege iy dil taleb it kim 
'İyd ola günüıi hem giceler ~adr ·ü :Beratun 

Bil mebdei.İii 'arif-isen aÜla me'Sdı 
~ulmet gide pür-nür ola. ta cümle cihi.tun 

Terk itmez isen cismüİii. oSııi.n olımazsın 
Dervi~ olımazsın yüri aul~izı olımazsın 

:fehm• pik :B,c,n,E,F,G. 
merkeba mark A. 
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5 

6 

7 

8 

III- l 
7 

III 

İy dil bula-:-gör cehd ile b ir dilbe.r-i hem-d.Elll 
Hem-hal ola alıval~e hem sırruiia. mahrem . . . 
Dil1id. oluruz cevrine cananunuzun biz 
Dest- i ğaın ile eyler ise kametümüz ham . .. -- - ~ Divanelerüz zül~-i havasında habibtin 
Bir dür bi ze caJ.emde bugün ~adi i le gam 

~ayran ola ger şo~betümüz eeyr ide !Jüsrev 
Rals:san ola hem camumuzun dev:ri ile Cem 

Mest eyleyeli rüJ?.umuzı bBde-i ~et 
Bir çöwe degül c aynuınuza b u iki caıem 

Ya.rüzl ruh-ı cadninde gönül haline dilşd.i 
clcy'b eyle;enüz diüıeye meyl eylese idem 

'Iş~ ehline sel'-<i8.r ol~ d.ir-iaen iy dil 
Derd iste yüri za.bmuna var isteme merhem .. 
Terk itmez isen cismüfu. canan olıma.zsın 
Derrlş olımazsın yüri sul~an oJıına.zsın 

cehd ile : dünyede B,E,F,G. 
olayın: oluban A. , zagmuna: derdüfi'e 'B,c,E,F,G. 
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IV 

· ı Aldanma gönül "arif' ieeii fikr ü J:ayale 
Tebdil ide-gör :f\ı:r~tüiii bunda vişale 

2 M~Üdına. irişmedi her kim ki cihanda. 
Dil virmiş ola gaflet idüp mülk- ile mala 

3 Dil şemG-i rıtı:un şevp. ile yandı ~utuşdı 
Pervane-ışı:fat b~adı hiç :perr ile bale 

4 Seraba düşüp gezme susuz derbeder iy dil 
Gel: mülk- i mtfanide iriş cayn-ı ~ülala 

5 Fur~tda ~anu:r şam[ı] seher zarum işiden 
'Aş ıl$:1a.ruii eglenoesidür 'ah-ıla niıe 

6 l3ir rU.Ze-i hicranda. görüp ~-ı hilalüli 
~urban iderüz canuınuzı 'ıyd-i vi~ale 

7 Mey:gane-i <ış\c içre bugün bir büt-i ters& 
Mest itmek içün deatimüze f!!Ulldı piy&le 

8 Terk itmez isen cismili1i canan olıma.zsıaı 
Derviş olıma.zsın yüri sul ~an olım azaın 

E,F,G'de bend bundan sonraki ile yer değiştirmiş. 

38 

rv- ı 

2 
4 
5 
6 

vi.rmiş ola: virdi ise :a,c,D,E,F,a., ğa.f'let idüp: gaflet ile D. 
Seriba.; slraba. :B,C,DtE.,F,a., ~usuzı ~ 13,C,E,F,O. 
ziruıııı z:ıaıem. E. 
hicriinda: hforinde :a, C,DyE,F, a . 



v 

1 Canana ~an 'işve ile bir na~ar eyler 
Yeks8'zı olanı haki.le ol demde zar eyler ., 

2 ~iyyet-i ış.ı<:ufi ~anemi Jpmlu ~umı 
Pa.yine ni~ar itmege lacı il güher eyler 

4 

5 

6 

7 

8 

v- 3 
5 
7 
8 

Dil hanesine ğaınzelerüii seyr ide gelse ... 
Can ~u çıfup 'izzet ile ana. yir eyler 

Öldü:rmegı-ile )For mı gözüii ca:ş* cani 
~er şa.çunuii ince J?,esabı neler eyler 

Gül~ende lebüÜ !!ikrini güş eyledi şebnem 
Yu:r goncalar agzını gülabile ter eyler 

Ma.'~Ül' buyur yoluna. can oynasa. Al)med 
.Derviş olan t~:t"esi.ni ma.-J:a.Za.r eyle.r 

1raz-ıla tekellüm iduôen bakma.dukull ~o 
N'3ylerse benüın cii.nuına. ol gamzeler eyler 

Terk itmez isen canunı canan bulıma.zsın 
Derviş olımazsın yüri suJ:~an olıma.zaın 

9~p: çı~ B,c,E,F,o. 
~ila-ini: s:ı.r.rını C., ter: pür .A.. 
ol: şol B. 
canuiiı: ciamüıli. B,C,D,E,F,G. 
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14 

Mefülü :F&i.ıatü MaMlü Fiılün 
I 

1 Burc-ı riaalet üzre ~aceb mehli~ur ol 
lihv8.'.r-ı J;ıa.zret-ile bugün pü:r-Ziyidur ol 

2 Dil teşnedür ma.habbetün:i.$ çeşme-sarına. - . 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

I- 1 

5 
7 

8 
10 

Ab-ı ı:Iızr ki mürdele:re oanfezB.dur ol 

Şol tütiya ki cevher ile ze:rle -ı:art:ı.lur 
l!ii.k-i rehine nisbet a.nun kim baJ:ı.Wiur ol ... 
Yüz sürür işigine varın ca.oeo terk idüp 
Sul~an-ı hef't kişver ise bir geda.dur ol 

Sul~iiıı odur ki b~ı ıne'&;rifde şer4'-ile 
V~det diyar [ı]-t:ilibine r ahnümidur ol 

)388-ı İrem'de ~üri vü ğılmiin ~ufeyldür 
Lu.~f u keremde şifi' - i rü.z-ı ceziid.ur ol 

Rahmin ise mu'a.llimi k.end.ü-durur rahim 
• I • 

İki cih.fuıda. rW?met-i nüı-ı J!üdid.ur ol 

Ma.•ni yUzinde yo\cdur anufi l;ıadd ü ~ati 
İ:rl"lid i,...ind.e s3lıib-i "kul innema dur ol 

"'S 7 • • ._ .. 

'Iş~a. düş ki <ış~-ıla canana iresin 
Derdini iste derdüiie cayn-ı dev8.d:ur ol 

Ol pir- i ş7ıh-ı server-i mülk-i beıpidur ol 
Kevn ü mekiina şema ü l?ımer Mustafa' dur ol 

14 A.12a, :B.23b, C.30b, D.lOb, E. 2oa, F.4.5b 

lihvir-ı l;ıaZret-ile bugün pür-iiyid.ur ol ı 

11hvlı.r-ı tar~-ı ~et-ile pür ~ıı:f'ı!dur ol Btc,E,P,o. 
b~ıı t~t-ı :a,c,D,E,F. , diyir-ıı diyirı.na :B. 
mu'allimi: mu"allim B.., kendü-durur rahim: kendi 
rahlmidUr :a. ' . 
B' de "aınm" keılimesi yoktın-. 
plı-i şSJı-ıı ol piidişih-ı :n,c,D,E,F,O. 



II 

ı Oldur emin ~et-i sul1iü:ı-ı ıın.ıı;ıtarem 
Kiz:ı-ı aehi vü menbac: -ı ser-<ııa.' den-i kerem ., 

2 "Bindi bur ika. R üh-ı Kud.s old.ı hem r ikaö 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

. . . 
Çı.kdı oani b-i ~a di.kilp nürdan 'alem 

Ferm.in-ber idi emrine hem şeıns ü pmor 
Rıdmot iderdi afi.ye t utup üatine gamun 
~ . 
Manend- i ene b içd.i b içer başını şer <\$ 
Her kim l;ıud.üdı gözl emeyüp ~aşra. 1:ro:r ~om 
Şe:r'-i nebiyi kim ki ~utar <arşa. buldı yol 
J.Calb ile şer'-i 'a.rşa. iriş çekmeden elem 

canıa.r :rikaD-i cisnle binüp 1urdı lJ.ıdmete 
Geldi ~ulıüra. l~f-l.la. llŞ ıeşker-i 'a.dem 

Vechi beyanın idi.ip "ve'ş-şemsü vo•4...ç.~i" 
Şiııında ındi ıpışıa.ruıun ''nün u vo • ı-lpı.l.em,, 

~ch-i düo&da -reyi vjxür gi.oede zi.y& 
Mibr-i müniri rilşen ider nüı-ı. ~~-dem 

~ila-i cemili viı'd.-i liaanun-durur boni.lm 
İa.ııı-i şer:If'i lev~-i dilüı:ıı üzrodür r'*8m 

Ol p:Ü.--i şiih-ı server- i mülk-i belciidur ol 
Kavn ü meıcBna. şema ü kamer Muata.f'il' dur . . . 
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II- 2 riıh-ı KUiis oldı hem r iki.bs rüh-ı Kud.D hem riki.b ana :B,c., 
o~ib-i: oeniib-ı ll. · · 

3 

4 
5 
6 
7 

10 

şems ü ~er: şems ü ham l'Bmer "B,c,D,E,F, O. , 
~Ut'LU)ı düşüp "B,C ,D,E,F, C. 
lcimı ki "B, C, E,:F,O. f ~uıh.ı l;ıs.ddi D,c,E, F,0. 
çekmeden: gelmeden c. 
B,c,n,E,F,C'de "uşw kelimesi yok. 
idüpı eyledi "B,C, D,E,F,G. 
Beyit sadece .A.1 de. 9. "oeyitin yeri.tıdod.ir • 

~ila-i ı !ikr ü A., dili.im üz.redilr r dili.inde ~urur A., 
ralpm ı )?.lem D. 



III 

ı Çün 'a.yn-ı va.l}det olmışıdı d.idedan nihan 
suı~a.n-ı enbiya çıJ?trup eyledi 'iyün 

2 Yeksan i;u:f'eyl oldı rumüzat-ı ma'nevi 
Kevn ü mek.anda. zerre kadar kalmaı.iı nihan 

4 

5 

6 

1 

8 

9 

ıo 

III-1 
2 
3 
4 

5 

6 
1 
8 
9 

- . . 
Düşme seraba. sı:r:r-ı Nebiden ~aber işit 
:ib-ı ı;ıa.yata. teşne isen eyle nüş-ı can 

Seyr-i semend-i sı.rruiia Cibril irınedi 
Mümkin midür kim ola. ha.ı-ı "Isiye h.em~inan 

.... 

~üsnüil ~tında. ~erreced.ür J:.üsn-i YfuıutUn 
Luttun katında. katrececlür baJ::ı.r-ı bi-keran . . . . 
Mecl.d.a.l:).ı oldı çünkim anuii ~-i ~ü'l-Celal 
Kiidir degill ki bmde birin şerh ide zeban . . 
~add ü :sa.yaJ.i gönlümüzi mesken ideli 
Çöpce görinmez 'aynuınuza. serv-i büstan 

FeyZ-i vücÜdı andan alUL' cümle evliya 
Gökden melekler indi ana old.ı pas-ban 
Çünkim çekildi "aynına "tw'5.oı7-a.11 sürmesi 
~ Cenab-ı "a.rşa. çı~p gördi rayegfuı 

Ol piı--i şa.lı-ı servar-i mülk-i befiidur ol 
Kevn-i mekana. şems ü kamer Mustafiid.ur ol . . . 

d.ided.en: diden c., dide-i D. 1 dide vü. E,F70. 
ma•nevi: ma<-nisi A., ma~naviı yatni D. 
hayita: hayat olur D. 
~it-ıı h~l-ı Jı... Vezin bakımından :a,c,D,E,F,O'de doğru. 
Ha.yl değil hii:;r-ı ol.malı. 
.. v 

~errecedürı ~erre degül B,C,E,F,G., 
l_ca.1recedür: }?J.~re degill B,c,E,F,a. 
şer'.?-: med.l}. :B., be~in mısraları c,E,F,O'de yer değiştirmiştir. 
Kad.d ü h~li gönlümüziı k:add u hayali gönlümüzde .A.. 
# ... ,. 'lııt 

indi: andan c,E,F,a. 
'aynına.: gözine B,c,E,F,G. 
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2 
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4 

.5 

6 

7 

8 
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10 

IV- 4 

5 

6 
8 
9 

IV 

ıcoş r i td.i çün ni_\aıôını yüzden görindı Rü 
MA'şW?sına cilve ile c:a.ria lp.ld.ı rü 

Kendi V\lcudı cem"ini afil.a ' abd ikon 
Soyrö.nın itdi Leyletü1 1-isrOOr.ı. mü-bo-<11Ü 

ZUlfinde la' lin eyladi 9iln "la.h::ıtü konzi.. fö.t; 
lıi4.kı tutdı ser-be-eer ol 'a.nbcri.n kOCu . . .. . 
Niim-ı şeı-If-i ~ed.1 tesbi'J?. id.üp milı:l.Ölıı 
Süklciin-ı "a.:rşa şevlF ile her dem idc:u• «ulü 

Fehm it rameytü sırrını ;a.ıpçında ol 9ehüıi 
Bir müşt-i ~Aki-y-ile olup m\Jnhozim 'adü 

Ittar ıderdi zehr ile pişmiş ~acfuzıı. ol 
.Kiir itmez idi ;en-e lµıdar cismı.ne ağu 

Çılpııa.z ~a.bbeı;-i. ezeli hiç dim~ 
ljWcü::ıden eyler ise beni.b lcüzeger sobÜ 

Şablil' 1-metin ü 'urve-i VÜ!~.11 ehl-1 µJ. 
Ol ca.' d-i ~ül:f-i ğil.iye birüıld.adur ~u 

Nfu:.-ı c&hi.m ü huld- i berin bir kiu?..yodür 
Va.~lunla.hicre •nisbet imiş uçm~ u ~emu 

Ol pir-1 şih-ı server-i mülk-i b~~Ul' ol 
Kevn-i mekizı.a. şems ü }?3.mer .ı.tustı:ı.tii.d.ur ol 

idüpı ider B,c,E,F,O., Sükk'iin-ı ı orlclin-ı D,C,E,F,O., 
mo~-ı D., iderı ~lur C. 
Febm it rameytü: minhüm zemmeytü .l., 'bir: yok .B., olup: 
olu.ban B,C,E,F,G. 
»u boyi t B' ~e yok. _ 

Bablü' 1-metin ü : hablü' 1-metin A. 
~ahim ü: c~ L~D. 
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2 

3 

4 

5 

6 

7 
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10 

v 

Taklit oluıd.ı ol şaha çün da.cvet-i İlah 
:Bu1d.ı cenab-ı J;ı.a.Zrate bir an içinde rih 

lınk-i rehilli kühl id.inüpdür melitike 
y • 

Na•linin itdi çar~-ı felek başına. külah 

Düşme ~ayile ümmet isen bil M\Jltaııuued'i 
Süm-i semendi resm-urur gökde mihr ü m8.h 

Sul~an-ı anbiyad.ur o serdtir-ı evliya 
Oldur bu 'i~i ümmete hem püşt ü hem pen8.b. 

Çün ~ giyürdi egnüiie "Levl~, ljifatin 
Oldun mecani kişverine cümle pb.dişih 

İy hioe-i dü-kevn iriş dea'tgiı-üm ol 
Kaldun ayakd.a hÖr u zelil olmada n tebtih. . . .,,, -
.Ra.Çm eyle ben beli-kaşe iy şih-ı aermed.i 
Ti subh olınca. her gice işi.iıııdür &h vah. . . 
Yarın şeta'at eyle bu JJ:med lf~i.ne 
Y evm 'ü-l~sa.1>-l. :t:a.şr olıoak i 'tma rü-eiy8h 

İki cihanda. .kizıicem 'izz ü şeref yeter 
Tek göz uo1yia. eyle benüm >;ıalüme nigi.h 

Ol piı-i şib.-ı eerveı-i mülk-i be.l?dur ol 
Kevn-i ınelclina: şema ü kamer Uuatata'dur ol . . . 

V- l oenab-ıs ~t-ı C. 
2 itdiı oldı B,C,D,E,F,a. 
3 !L83ileı gümana. :s,ctE1F,G. Vezin aksaklığı vardır. 
7 Wı: iih ü B,E,F,G. 
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10 

15 
Fi'ilatün Fa.~ıatün :Fa'ilün 
Uüfte'ilün Müfte•ilün Fa'ilün 

I 
Nam-ı ~ü.da.-y-ıla. gerek ibtidi 
Söz ki bula e.a.yrıla ol intiha. 

l3aşlayıcak besmele-i ~~-ıla. 
Ha.tm olur ol hayrıla. ihlasıla. .. ..- ~ .. 

Ktid.ir ü lta3Yüııı ü kadim ü ezel . . . 
Cümle cihan şah.ı şeh-i Lem-yezel 

İsmile rahman ü rahim ol-durur . . 
Ra.bmeti çok lut:f'ı delim ol-durur . . . 
:Finr idicek yo~ iiien çog olur 
Olma. dise girü hemiin yog olur 

~etinüii lfa.Iıgı birin aöyleyem 
~ud:retini nice beyan eyleyem 

(;'Aoizem iy mürdelere can vil.'en 

MU:r-ı Süleyman' a sühand.Bn viren ., 

ı:rut eli.imi düşmişem iy :pB.dişBh. 
Ahmed-i muhtar hakkı ya. ilah . .. . . . 
Oldur olan };ıaZretilile ~ina 
Ser-be-ser afaka viren riişena 

İki cihanun güneşi .M~~a.fa 
Hem-demidür çar-ya.r-ı b~afa 

15 A.14b, B.19a, C.27a, D.3a, E.18b, F.42a, 0.46a. 
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I- ı bulaı ola B,c,E,F,a. Bu şii:rde iki vezin kullanılmıştır. 
4 İsmile: ismi ki A., r~an üı r~an :s,c,D,E,F,o. 
5 E,F,G'de bu beyitten sonra. bend beyi ti var. 

dise: dirse D., gi:rüi otımıe B,c,E,F,O. 
8 düşmişem: düşmeyem A. 



Il 

1 Server-i Bul'!i8.n.-ı cihSn şah-ı din 
Qevher-i d~ ci.hin-8.ferin 

2 ~ad-ı. m~üd. )?.abib-i ljüda 
Rioe-i kevneyn şehi uıürselin .. 

3 MaJ;ı.zen-i esriü-ı IJüdi sinesi 
Oeno-i me'aniye özidür emin 

4 Mürtezeya 0 labmüke la.bmi., didi 
VaJ:det imiş remzini anla hemin 

5 İster isen kim m~id ola.sın 
:Bir gör anun cümlesini dü-iııübin 

6 İki cihinun güneşi Mu~~a.fa 
Remdemidür çBx-yıi:t-ı. ~o.fi 

1 

2 

3 

4 

Ill 

iı-i 'aba mi~tini güş iden 
:BezÔı--1 safa cür 'a.s ını nüş iden . 
Oörd.i ~ü.aeyn-ile :ş:a.san nürını 
Dideaini ~ yüzine düş ıden 

'l'aht-ı. ma.'arifde odur :pidiş'S.b. 
Le;h-i dile hilsnini m~ iden . . . 
:Buldı be~ d.irligini anlaruii 
<Işkı-ile kendüyi medh~ iden 

II- 2 D' do beytin 2. mısraı ile 3. beytin 2. ızııs.rıı.ı yer 
değiştirmiş. 

3 

III- 3 

D'do ı. ı:usra ile ikinci beytin 2 . ı:ıısrıu 

dtığiqtirmiş . sinesiı Hüdisın Hüdi D. 
.. v 

~ilı:mini: cenneti D,E,F,O. 

yar 



5 .. ~ratü'l~eyn" didi ol Reeüı 
Arşa. odur anları mengüş iden 

6 İki cih.Snuii güneşi MW}~&.fıi 
Bem-demidür ç8.r-y8:ı-ı b~&f& 

IV 

l Zeyn-i 'ibM oldı biri anla.ruii 
Can i9inde canı budur clinlarun 

2 Z\ibde- i evlid-ı cu:[ oldur ol 
Cevheridür ma'den ile kinla.rulı 

3 ~i ı:ııa.<·a.ri:fde şade:fdür özi 
Dürr-i gi.:ran-mayesi cummanıa.rW 

4 

5 

6 

1 

2 

IV- 1 

4 

Ha.k-i rehi kiihl-i cili ' a.yn\111a. - . 
Menba' ıdur derdÜ&ce dc:rmWıl.aruA 

Ct.mıle melek hl.z.oet ider anlara .. -
Bandesiyüz bız de o sul twa.rui 

lki cilı.Bnun güneşi :tuıf~af~ 
Hem-demidür çiir-y8.r-ı b~a.J.>a 

v 

ca<:feı-i ş&:ı~ur iıııam-ı hümüm 
Eb.1-i 'ışka. oldur iııı'Wn-ı. tamam 

:ouxiya vü 'ul5:b00a. mur&d isteyen 
Olew ana elin ile dilden ğulöin 

Zeyn- i: Zeyne'l A,B,D,E,F10., canı: oin A,D., 
bıth.ır: odur ::B,c,n,E,F,a. 
c,E,F,0 1de bu beyit 5. beyit ile yer değiştirmiş . 

V. ve VI. bölünler ::a,c,E,F,O'de yer doğiştlımiş. 

v- ı ııııim-ı -tamamı aamü t-teıı;Sm c,E,F,a. 
2 nunya vü ~ u!?>a: düey-i 'ukbI ::s. 
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3 

4 

5 
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2 

3 

4 

5 

6 

v- 5 

VI- 1 

Çün göresin nü:t-ı cemilin aııuil 
Can gözi.nde ~errece ~az ~alim 

Kurtılasın iuşsa.d.an &zM olup . . . 
Ş8d olasın vuşlat-ıla. ber-devam 

Cehd. idüben eyle ta.q.iyyat ile 
Aline evlid.1!la yü.z bili selam 

İki cih.8.nun güneşi Muır~ata 
Hem-demidür çir-yB.r-ı b~a:fi 

VI 

~ oldı geno-i dile gene ü k8n 
Ta kim icle sırrını ha.lk.a. 'iyan .. . 
'tutuşur evrik yanar şev~ ile 
Açsa l?Llem =.er.rece ıııe~e zeban 

Galip olur sevk-i dile an. ider . . 
İhti;y§.run elden e.J.ur her zaın.aıı .. 
Ral:ı.-ı Hakka. tilib isen oehd idüp . . . . 
Dilde ~oma ~er.rece şekk ü güınan 

Dimen-i 'ış1Fmı el'UAden 1f.oma. 
İster isen bulıııağa. dirü'l-emin 

İki cihanun güneşi Muş~afa 
Rem-deınidü:r çar-yar-ı b~at'a 

idiibenı idüp :B,c,D,E,.F,a. 

Ta kim ide: idemezem A,D.,~iyinı beyin D. 

VI. parçadaki 4. ve 5. beyitler :B'de yer değiştirmiş. 



l 

Vll 

tıüsa Rıza old.l. şeh-i baJ;ı.r Ü bar 
Dide-i can andan aıur nür-ı fer 

2 Tiio id.inür ~-i rehin baş ma. 
Uü•m.in olan ba.ğlanur andan kemer 

3 Mibr-ile meh r~a girüp rüz u şeb 
l!ihr ile meh çar~ u sema eoş d~ner 

4 Ci.hnle oihan cismine ol can-duı:'lll' 
Da.br-ı hakikatde gillıerdür gUher . . . . 

5 On sekiz biii '"ileme sul~iıı olur 
nar ld.me kim eylese bir kez na~ar 

6 İki cihônuii güneşi Mu~ita:fa 
Jiem-demidür çar-yiı-ı b~a.t"a 

VllI 

1 ~ım imam oldı şeh-i ser-t':i.rnz 
Vil"cll seri eylemedi keş f-i raz 

2 Mı.il.k-i me'aniyi şikir eyleyen 
~ud.ret eli üzre odur şilıbaz 

3 Dünya. vü "*b8.da. mur8.d. isteyen 
İşigi.ne yüz eürüp itaün niyii.z 

4 ~ı 'adne zinat ile fer vi:ren 

VII- 3 
4 
5 

'ArıZ-ı gill ~etidür aerv- i naz 

Uihr-ile mehı ay ü gün A.. 
ol oôıı-dururı cizı ol durur :e,c,E,F,o. 
Vezin akse.klığı var. 
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VIII- l ıcizı.m i.m8ııı oldı şeh-i ser-i"iraz t Kazım oldı 9ün ki şalı-i 
ee~ti:riiz :e,c,E,F,a. · · 

4 zinet ile fer viren: zib ile ~er viraıege A., virenı vi:rür E , 
F,O. 
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l 

2 

VIII- 5 

IX- 3 
5 

X- 2 

Ka'bo-i ta.hkiıci tavaf eyleeün . . . . 
~ı-1 ma'naya kim oldur ~caz 

İki oihiiıı\lil güneşi M'W}1:afa 
llem-<ie.aıidür çat-yir-ı o~afa 

IX 

Rehbartlmilz aldı i.mWn Ta!ti 
MUnkir olan ana. ol updur ş'*i 

Xim ki a.nı görmege cehd eylemez 
Oörmez anun gözleri nü:r-ı Ha.k' ı . . 
Olmayan ol pad.şfilıuii' bendesi 
Talib olup olımadı mü"tteki . . 
Kendüzidür ma.zha;r-ı nüı--ı Rüd.A • w 

Andan alur iki cihBn revnaıp. 

Cebd ıdüp ol nüra :iı-iş ~erre veş 
Ôo:rlc idegör b~a iı-ü:p zevr~ı 

İki cilı.anuii güneşi ~~a.f8. 
Hem-demidür çar-yB.r-ı b~a.fa 

x 

Oldı N~ çünki· bizüm ~ah.unuz 
Duro-J. veli;yetde yüzi mab:umuz 

Çel<:rııezüz encÜşe-i gam ğıışa,adan 
Toğri va.ı-ur Ra.lck'a. hemB.n r'Shuıııuz . . .. 

}?.ioirz: meli~ J.. • . D•de bu beyit nokeazı. 

'!'iliP olu;pı ~wb-i J1a.lE. olmadı ol ınutt'*1 :s,c,E,F,a. 
idüp ol ı idüben nüra. :B. , !erre voş ı ~u:rs:ıa düş .A.. 

hcımön ı bizi.in B,c,E,F,O. 



3 Ga.y:rı nesne istemezüz tek olsun 
~erre .\<=adar himmeti hem-r8.b.umuz 

4 Guş-i gıyabunda. eger gÜş ide 
.:Arşa. ç:Upır aıı-ı se~ergiihuınuz 

5 İstegümüz ~la.tıdur rüz ü şeb 
Lu~fı ile irgüre Alla.Jıumuz 

6 İki cilıanun güneşi M~~afa 
Hem-demidü:r ç8.r-y8:r-ı b~a.fa 

ı 

2 

3 

4 

XI 

'Askeri' nüil ca.skeriyüz can ile 
Fa.hl' iderem ben de o sultan ile .. . 
Ttg-ı velayetle açup din yolın 
itd.i gaza ayet ü burhan ile 

~op idüben kellesini münki:rüıi 
zi.r-ü-zeber eyledi çevgiiıı ile 

Nesh iduôen kB.firüii ab.k:amını 
~ 

zinnet ider 'alemi iman ile 

5 Ral}met idüp bundan ayırma. bizi 
Yi-iıB.hi ıu~f ile ~san ile 

6 İki oihanüıi güneşi Muşt,e.:fa 
Hem-demidür ça.r-yir-ı b~a.f'i 

x- 3 olsunı o söz n., osun c,E,F,a. 
4 gıya-bunda.: "in&yetde :B,c. 

idarem: iderüz :B,c., benı biz B,c. 
İtdi ka.ziı fark itdi ~. . 
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XI- 1 
2 

4 
5 

Nes~ı fe~ B,D,E,F,o., ider'alemiı ider'aleme D,c,E,F,G. 
bundan: andan c. 
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Xll 

Oldı imam t{ehd.i- i sihib-'ale:3 
Dildo !comaz ~errece ~ikri ~ulem 

Şaçla:rı '~e'l-leyl" yüzi ~e'd-Ç.uba .. 
1Çnqle.rınuii süresi "nUı:ı ve • l~cm .. 

ıaimct ile züli"- i dehanuii görüp 
~ıf'l-1 dilüıi dersi olu.ı;ıdur elam 

Vn.rlıgına kim ki mukırr olmadı 
Olsun anun menzili ~B.h-ı ~uloııı 
Zemzomosi Al}.medü?i i y nüı-ı ~ 
~ilerin idar şam u se};ler dem-bo-dem 

İki oihinun güneşi l!uş~afa 
HOUH:ie:ııidür ç2r-;rar-ı ba.:a.:ta 
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16 

Tu.l.ıatün Mefa.iıün :Fa"ilün (Fa. "lün) 

I 

ı Can· ~a.gıyıa dmle bil." güf'tii;r 
Diyeyüm sana. kim budur esrar 

2 Fehm idersefi bu remzi iy talib 
Sakla. canunda eyleme izhar . . 

3 Dime na.danlara bu sırrı ~a.lfın 
Dut dilüil 'ari:f' ol yüri zinhar 

4 -şaıı idenler bu <~d.e i &§.rif 
'lıeme gün gibi vil."ür envar 

5 'lıem-i val;ı.det özge "alemdür 
Genc-i bi-iıar odur gül-i bi~ar 

v ~ 

6 Eyle bu nutlr..a. canıla. ikrar . . . 
Leyse fi• d-dar gayruna deyyir 

II 

1 Reng-i büdan ~alaş olan iy dil 
Oldı didAl'a BU gibi mail 

2 Kim ki geçd.i hicab-ı kaşretden 
Aldı va.l;Ldet diyarına. menzil 

3 Terk-i tecrid olan bilü:r carif 
Dro.-ı dünyiida bağlamaz m~il 

r- ı 

2 
3 
4 
5 
6 

II- l 

16 A.16a, B.22b, D.2,5b, E.22a, F.59a 

:B'de başında. "ve leh" va.r. 
Diyey:Jm sana ki.mı Diyeyi.lm ben A. 
~alibı'ari:f' B,E,F. 
yüri: ol l3,E,F. 
envir ı ızhir D. 
bI-!ti:r: bi-yir :a. ' bi-mir D. 
ğayrunaı 8aYruhü A. sonuna. k.a.da.r böyle. 

ma':i.l ı kiS..l E,F. 
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4 özugürida:n ~al~ olup ~tul 
Rıih-ı. Hak'da hica.b oıur bil.- kıl . . . " 

5 Nim süzen ıp.cab-ı 'Is~dilr 
Geç özüiiden ki ~lmasun ~Bil 

6 lcy-le bu nu1~ cB.n-ile 1.Fi.r 
Leyse fi'd-dar ğa,,yrun.a. deyyir 

III 

l Çün ~uhür ide 'ii.lem-i val}det 
l3ozılur na.-becıid olur kegret 

2 İki 'iilem de 'işıka birdür 
Din ü iman ü me~~b ü millet 

3 İk:ilikden ne can ki kurttldı 
Zer gıbi ~iliı;; oldı bi-'illet 

4 'Art-ı r~ ki ~b-i mü• m.ind.ür 
UB.eividan olursa. dil halvet . 

5 'ilom-i v~det oldı. çün birlik 
Ikilıkden ~uhU:r ider :f'ür!aıt 

6 ~le bu nu~~ canıla *ar 
Leyse fi ' d-d&.-r gayruna deyyir 

ı 

2 

III- l 

2 

5 

r.v- 1 

IV 

Oözun' a9 iy gönül olına. Püı-laib 
Rüşe.n i tdi cihanı bu meh-tab 

~imet idüp gözi imB.m oldı 
cWil- i }}ilime ~ıarı ıni.l}rib 

kep-otı ş8bret E,.F. 
' i.lem de ı '8.lem !.. 

»,D,E,F'de 4. mısra ile 5. ıztı.sra yer deki9tirsaiş. 
v~dett ~lat :B,D,E,F. 

buı bir .l. 
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3 ~ab-ı gafletden a.ç gönül gozını 
.Rüşen it ya.-lfüfetti~ • a-1-ebvii.b 

4 Cehd idüp gel kenir-ı b~a iı-iş 
Keşti-i cismi eyleme Bar~-ab 

5 ~·a.an a.yrulc vücua. ki ~al*1ür 
ôa.yrı yo~ur sözüm budur der-yab 

6 Eyle bu nu"'Çfa. cii.nıla *ar 
Leyse fi 1 d-dar ga.yruni deyyir 

v 

l Ji!öş 'iyil.n oldı ol mülk-i man~ar 
Gün gibi ~ıldı ~aıeın[i]enver 

2 Tabişinden dü 'alem ol şemsüii 
~erre manendi ser-be-ser ditrer 

3 Görmeyen ol cemal-i cananı 
Didesi ~ısa yi.ridür bi-fer 

4 Rer neye ba,\csa. görmeyen yarı 
Oldı nadan ü c&ıil ü ebter 

5 :Bilmeyen kendü nefsini .AJ::med 
Kaldı maksUd.1 gay:rıdan n'ister 
' . 

6 Eyle bu nu~~ canıla. i.lp'ar 
Leyse fi 1 d-da.:r ğayruna deyyir 

V- l enver: münevver D. 
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1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

17 

:Faiıatün Mefaiıün Fiüıün 

I 

'iıem-i ğa.ybdan nişan menem uş 
Cümle ecsrun içinde can ınenem uş 

Ma.~ha.r-ı ~etem vücüdileyem 
Ma.h.zenem ma'den-ile kan menem uş .. 
Gül-ile gül menem gülabileyem 
Bülbüle n' ale vü :fignn menam uş 

Bi~eban söylenen sözi bilürem 
Na:~ıJ?m nu1?f-ıla. zeban menem uş 

Zinde-i Cavidan U rüh-ı beka . . 
çeşme-i ab-ı zindegan menem uş 

~ulmet-i cismi terk idü~ ~oğduın 
'Aleme gün gibi 'iy8.n menem uş 

Murğ--ı 'a.n.l\iya küıı-ı k:B.f oldum . . 
L8.-mek:Bn k:Üncine mekan meneın uş 

Dürr-i dery&-yı bi-keran menem uş 
.Denizem ~~rede "ı.m:ıman menem uş 

II 

ı Adem oldum ~ıfat-ı ~at-ileyem 
Zat-ı pa.ıctlm veli aıfat-ileyem - . 

2 Nür-ı muOhem menem vücüda gelüp 
çar 'un~urla. şeş cihat ileyem 

17 A.l7a, E.25b, C.32a, E.23a, F.60b 

I- 4 söylenen: söyleyen B. 
7. mısra B'de yok. 

8 "ummanı nihiirı :a. 
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3 Rü!ı-ı. bi-rmıg ki gevher-i evvel 
Nüx-ı. d.ô.im mene:ıı ~yat.-ileyem 

4 Diim 'U-d-dehr 'ö:ı:u-i bi~ 
Zindeyecı ~anıııaiiuz ı:ıe:ııat ileycm 

5 4Iyd-i ekberd.ürür günüm her gün 
l,(adre irişmişem berat ileyem 

6 Zühd ü ta'at elümdedü:r 9eylıu:ıı . .. 
~Ü!d.rom ~ikr ile ~alat ileyem 

7 '~-ı. kül. nefs- i kül ca.rş-ı. meoid 
Dunda. gel gör ki k:Aina.t ile~eın 

8 DUrr-i deryÜ-y:ı. b.i-keran me.nem U.'J 
Dafu.zcm l_c,ap-ede Dihan menem ı..ış 

l 

2 

3 

4 

.5 

II- 6 

m 

'kit anla sözC:ıri. bir de.o-ile 
Seyre geldt.D zamane .Lieo-ile 

ll.ıı.'rifet mülkine Süle~ 
Malik oldun cih&ne hatam-ile 

w 

f.Iürd.oler zindedür ceva.bund.sn 
Hemdom oldum Ue~a Neryem-ile 

.Morvo l].~ı. f:lafiida seyr idarem 
~oıys.oı Ka'be ile zemzem-ile 

~urtılup ~f!adan emin oldum 
Şii.d.-be-sid.iyem gamem ğam-ı.la. 

ı 

57 



6 Nüı-ı rubsi.r u h~em .. .. 
Zülfi.ne dtişıııişem ham.em h.8l!l ile - .. 

7 ~iim-ı meyden benümle canane 
'Iyş-i nüş eylerem Cem•em Cem-ile 

8 Dürr-i dery8'-yı bi-keran menem uş 
Denizeın ~~rede nihan menem UI} 

IV 

l :Bize zwd mey- i şebine gerek 
s~-i dilbeı-i zamana gerek 

2 ~a teeb4unı didüm zihid 
Didi halka. bu dam ü d.8ne gerek ... . 

4 

5 

6 

7 

8 

"'!V- 2 
4 
6 

Terk- i eüret kal.endereım tecrid. . . 
llo b~ ne flla.ımı ne şane gerek 

Song-i ~et ya.ğa.rse. iy ~ilib 
si.neai 'ii:ı~ nişane gerok 

!Jib-ı. ğaf'letd.en aç gözüii 'arif 
l•!erd-i 'ii.tı ılF bugün uyana gerek 

Çong ü def n8ş' ü cÜd- ile berba~ 
Şi'r-i rengin ü ter terane gorek 

Çün zobanuında söyleyen :Şa.f. •dur 
Tola. nutkı.:un banüm cihana serok . . . 
DUrr- i deryii,-yı bi-keriin manem uş 
Deiiizem lfa~rede nihan menem uş 

Didi : didi kim B,D. 
~alibı zÖJıi.d B,C,E, F. 
terı ten A. 
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v 

ı Dest-i şa.b. üzre olmışam şah.baz 
c:.Arş-ı .. ili.de eylerem pervaz 

2 zir Ü bamdan E-a.ber virür güş it 
Bili J?.icab içre çalınur bll' saz 

R.8.st c:uş~8.\t-J..la. neva seyrin 
I~fehan seyrini ider şeh-naz 

4 İsm ile padiş8.b.-idi ~üd 
Ma.'nide bir J!a.san ile hem-Ayaz 

5 Çün ki i~bat-ı ~ ~icib oldı 
öz vücÜdunda. bulz.gö:r dem-saz 

6 A},ımed 1 e.ın ğa.y:rıdan lJaliiş oldum 
Pa.d.işa.b. ile olmışam hem-raz 

7 Cümle eşya zeban açup söyler 
Can ~akına irişür avaz 

8 Dü:rr-i dery&-yı bi-keran menem uş 
Denizem !_<:at.rede nihfuı menem uş 

V- 2 içreı ile B,C,E,F., birı çün :B,E,F. 
4 birı birid.i B1 c,E,F., :B,c,E,F'de 0 hem" yok. 
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18 

Mef'itl.ü :Fi::ilatü Me:fitiıü Faiıün 

I 

ı İy şh-i ~ki ism-i şeri:f'üii-duru:r 'ili 
Kev~er şa.rab-ı sfil_cisidür hi.ınmetüii eli 

2 Selman'a vixd.i anduğı dem deste-i gilli 
Evrad idi.indi isınüiii her mü) min (üJ veli 

3 Y~a.~ha.ra'l-ca.ciyib <a.vnen leni elli 
fili'uke külle hemınin ve 8amıııin seyenceli 

ı 

2 

3 

1 

2 

3 

I- 2 

II- l 
2 

II 

Şebr-i 'ulüma fa.pu olan Ş ab.-ı Murta.ZB. 
Zevc•ü-1-Betül Ş~ib-i esra.ı-.:-ı ıa.-reta 

Kan-ı seha vü ma'den-i sırr-ı menba."-ı sa.fa ... . 
Hulk-ı Hüse:yn hüs:n-i Hasan vech-i Mustafa . .. . .. . . . 
Yw~ha:ra.' ı- ca.ciyi b c avnen ıena. 'Ali 
Ei"Üke külle hemmin ve kammin sayan.celi 

III 

M&ı-ı şü'a"-ı şa'şa.ca.-1 şems-i ~ü'l-minen 
:.Bağ-ı behişte ~etidür serv-i nazdan 
Şeb-büy-ı müy-i bendesidür na~e-i Hoten - . 
Zatı '.tUi vü resmi Veli ism ile Ha.san · - . 
Yiir;nazh.ara.' ı- •a.cayib 'avnen lena '"Ali . 
lli'üke külle hemıııin ve kammin seyenceli 

18 A.18a, B.29a, C.38b, Dl4b, E.29a, F-47b, G.5la 

aiidukıı old~ A., :B,CtE,F,G'de beytin mıara.la.r:ı. yer 
değiştirmiş . 

:aetfu.: m~bü.l E,F.a. 
~ata: ~aya E,F,G. 
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IV 

ı Ol nür-ı 'ayn-ı Abmad-i muhtii.r-ı bi-ea~a . - . 
Ol yMiga;ı;-ı 'Şayda.r-ı kerrar 18.r-fetS. 

2 Oldur diyir-ı ~dete hM.i vü reh.nümi 
Ya.'ni Şüaeyn-i şa.b.-ı. şehidiin-ı Kerbela 

3 Ywazha:ra.• ı-<a.cayib 'avnen leni. •.ui 
:&i'üke külle hemıııin ve gammin seyenceli 

v 

1 Nesl-i Resül-i ziibd.e-i evlEid-ı 1;ayyibin 
Dery&-yı ~ilın ü ma.:ıp-em-i sır gevheı-i yat-fu 

2 ~at-ı şeri:fi J:a.Zret-i sul"t!iin-ı mütteı<=in 
İman ü dfue ziynet olan Zeyn'e-1-"abidfn 

Yiıı-ma.zha.ra.' ı- .. e.cayi b 'avnen ıena. '.ui . 
Di'Üke külle hemmin ve gammin seyenceli 

VI 

l İy pid.işB.h.-ı serveı-i sul ~Bzı-ı baJ:ır ü ber 
Hak-i rehüiie can vi.reyin nice sim ü zer 

2 Titb-l. ruhundan iki cihan taldı nür u fer ... . . 
Zahir imam-ı Ca.'fe:r-i Sadık'dur ol güller . . . 

3 Ya-ma~b.ara' ı-ıa.cayib <avnen le.na 'ili 
.Etl'üke külle hemmin ve ğa.mmin aeyenceli 

B•de IV. kısım tekrar edilmiş. 

VI. kısım B,C,E1F'de soıı.ra gelenle yer değiştiraıiş. 
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VII 

l Ui..br-i mUııir-i ~er:residür c\Jmle evliyi 
:Babr-ı seması gevheridür rüh-ı etldyii . . . 

2 B.iik-1 mezarı gevhe.rid.iir aal-ı k:ı.myi. .. . 
D8la.r olursa ismi n 'ola. kadridür 'ali. . . 

3 Yiir-m~luu-a.1 1-'acayib 'e.vnen leni •..ui 
IDi'üke külle hemmin ve ğammin ooyonooli 

VIII 

ı 'İlm-i 'ul\ım-ı a' lem-i 'alliime-i 'alim 
Yoltdu:r nihaye 'iltıı.ine kim lu~tıdur delim 

2 Şiinın.da nözil olciı anuii ~t-i kerim 
ldU..Si Rı.Za•dur ol ki anlii lpllbidür oelım 

3 Yi-mazhara.' ı- 'aciyi.b 'avnen lenii 'ill: . 
Ei'Uko lcüllo hemmin ve g&mmin eoyencoli 

IX 

l Ş~i nebido oim.i' - i ~ ımr.w olan 
!Nlid içınde ~~b ü ~ih.i.r hıbim olan 

2 Sultiin olur dü-kevne kapuÖ.da kuJ.l.m olan . . 
Müoi-i Kii.f u oldur im8m-ı temam olan 

3 Yw~hara. • ı- 'a.oEı.yib ' a.vnen leni "Ali 
Bi'-ilke külle hemmin ve kammin soyenoeli 

VIII. la.elJD :B'de sonra gelaıı.l• yor değiştirmiş. 

VIII-1 'ilııdı:ıo ı medl;>-~e B,c,E,F,O. 
2 Rı:a•durı Rıza kim B,D,E,F. 

IX-2 lfAPlJÖdaı ~apurid.a c,E,F,O. 
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x 

1 Oümriih olana. lütf'-ıla göster tapuna ra.ıı . . 
Künc-i 'anSda. fılmayayın gice gündilz ah 

2 ~ eyle ben beliı.keşa iy r~et-i İlah 
Ya' ni '1'~ ki oldı bafi kişverine şah 

3 YA-m~hara• 1-'aca.yib 'avnen lena "ili 
Ei'üke külle hemmin va ğammin seyenoeli 

XI 

l Vech- i münİ.ri şu'le-i nür-ı cemalidü:r 
Zült'- i siyahı ma.~a.r-ı sırr-ı celalidür 

2 .Aiia ınuı::.abbet eylemeyen .tcavm-i d.8.ldür 
Oldur Na.ki ki müttakidür hayr-ialdür . . ... 

3 Yi-aı~ha.ra.'1-'acayib 'a.vnen ıena c.A.li 
l!li.'ük:e külle hemıain ve ğamın.i.n aeyenceli 

1 

2 

3 

X- 2 

XI- 2 

XII- 2 

XII 

İy dil cihanda. cehd idüban gezme serseri 
fyle gazi ki ı;atı idesin ne:fa-i 'entari 

:Silmek dilersen ol şeh-i sul"ttfuı-ı serveri 
Hüan-i hüaüiide oldur imfun oldı <-Askeri . . 
Y&-m~hara ' 1-'aciyib 'avnen lena 'ili 
F.d.'üke külle hemmin va ğammin seyenoeli 

r~et-i İlih: lü~fı go~ ilih D,C,E,F,O. , 
T~ k:iı Talp.;yy- i müttaJ? :S. 

hayı-ii:ıdür ı hay:rü 1--iildür :a. 
... >J 

Hüsn-i : hüsn ü A. 
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ll!I 

l Çün ~ i.rişdi gün gibi bir gün c:iyin olur 
~lmaz vücü.dı ~errece k:i.itrüll nihin olur 

2 İnkir iden 1avayif'e ıi.kin ziyan olur 
Ya'ni İm8m-ı M.ehdi-i sWıib-2amSıı olur . . 

3 Yii.-aı~hara. 1 1-~aca;yi.b "avnen lana 'ili 
fili' üke külle heııunin ve ğaııımin aeyenoeli 

XIV 

ı İki cihanda cümlesi şehzad.edih- bular 
ICim bendelik:de ~adı 8.zid.edü:r bular 

2 Vahdet euyıyla. yundı kamu. sB.ıiedUr bular 
'!z~i h{ızür-1 liai.ret-i Mevlida.dur bular . . 

3 Y-~hara•ı-'acayib 'avnen len& 'Ali 
Dl'iike ki.ille hemmin va ğammin aeyenceli 

l 

2 

3 

Xll- 1 

xv 

Tii.-Rabb be-f;ıalslçı JJ:med-i m~tir :tı~-çun 
'Arş-ı meoid.e fer viren enviir }?.WAcı-sn.m 

Lu~tunla. ~~a Ifayda.r-ı Kerrar ıtaflı::ı.-çun 
Sürme ~a.pund.a.n ~ed'i aldS:r ~~ı-çun 

Y i.-ma.rçhara.' ı- 'acayi b 'a.vnen lena ... Ali 
m .. üıce külle hemmin ve ğammin seyenceli 

be-Ç.~ ~ed-iı il-i ~ed-i A,D., 
hakkı~üııı hürı:ııetiçün D. . . . . 
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19 

I 

1 Dilberi'ış~d.a. f~ümdür beni.im bed-nW:ıılıg 
2 RÜz &-i furka. td.a. hÜn dürd-i.şar min ş Eıxıl ı.ğ 
3 ... İyd-i vaalı.iiclıı.n bana. bir püse vi:r bayramlıg 
4 Niçe ay i.ra:m-ı can hicrüıide bi..:ariaııığ 
5 Döstlıg körküz ki J;addin itdi ~üşmen-kamlıj 

II 

1 Sindin artuk yirde yok.dur ay könül bir tiir-ı hicr 
2 RÜZ.-ı şeb ç~şmümde a.n~çün ~ ı.rm&ğ-ı.b.ıcr 
3 Sebz olu.p ol ~uyıla ziynet ~utarken betr-ı hicr 
4 Şükr şem <in yalpna.dum V-Ao1Şlundın'ğ i'tdi d.ij-ı bicr 
5 oı gedinı.n'ğ kim tiler ehl-i k.u-emd.ın şamh.g 

19 a.2lb, B.J2a 

A'd.a. bu muJ:!.ammesin üzerinde müstensih.in şu notu vardı.rı 
İşpu m~ammes bunun üzerinde yazılan mueeiı!mesd.ür.NS.~ım-ı 

dürr-i ~ah.va.r Ha.Zret-i Ahmed Sarbİin kuddise aırruhu' n-aettar 
~ı~•a.-i ~RUınil{de l!B.yraboiı_nim lçaşa~ cevher piş-ı ~alem-i 
vücÜd. olduklarından bu vidide güftirun kasaba.-i mezkÜrece mu-. . . -
gayereti muıttic-ı ta. .. rif olııayup f~t Çağa.tay &fu'ühından b~ 
zı muJ:.ı.bban m~ammes-i me~ı. kendi lisanına tebdil i trııiş ol
maları melhiiz oldugından fehm-i kasir-i .. acizanemce bu süre't-... . . - - . . . - :,,. 
le tahrir ve nüslıa-i "a.tiki d.ahı bi.S-aynıhi teberrüken zire .. "' . ,..,,, 

~ebt ü tezbir ~ılındı. 
Ahmed :Bey' in şiirleri çok beğenildiği için Çağa-cay Türk

çesi 'ne 9evrilmek istenmiştir. Müstensih.in belirttiği gibi şE..

irin bu şiiri yine müştensih tara.fındb.n Çağatay Türkçesi'ne 
çevrilmiştir . Fak.at şiir yanlışlıkla. AJ;uııed-i sarb&n•a. mal <=.

dilmiştir . Biz buna. ay:nca. yer verdik. Du yanlı.şll.k imla konu
euncla. da. vardır • .M.üstensih notunda da belirtildiği gibi bu mu
hammes A'd.a iki defa yazılmış. Bunlardan biri oldukça hatalı • 
.Biz, B nüshasının da. yardımı ile he.ta.ları. düzelti:p birini bu
ra.ya. alıyoruz . Fa;rklar dip not olarak verilmiştir. 

I- l 'ış~d.a.: "'ış~d.a. B. 
2 f'urkatd.a.s hiorüı'lde .B. 
3 bana.ı m&la. B. 



!ll 

l Çün bo.hi.r eyy8mıdu:r güş eyle bülbüldin nova 
2 Davr-i güldür s~lc::i devr i:ts~ şarC.l>-1 dı.1-g\l?Ô. 
3 Ateş-i •ı.ş]f1la köynüg ba.ğruııa. oldur dev~ 
4 ~ler imış otlığ könlü ~?zuii n~dür-kc:Sgim ara. 
5 Eizni bu otlıga kö,ydürgen ide.r ol >:iimlıj 

IV 

l ra.tmad:ı.n zCil:ıid henüz bir dem ~ari~ı:ı.t şıvosin 
2 Dilmodin bir zerre ol mibrüii' hu.ıdka.t 9ivaoin 
3 •Ad.ot idtindüll heman laf~-ı şeri• ~t · şi.voain 
4 DiLb imış sen terk it #ış~-ı. m~abbot şivcain 
5 Ko.trc-ı ~ ateşin aü1 goncası endiimlık 

v 

l lçı::ıod.in zÜhid şarab-ı ' a.hd sin bi-aiünodiıı 
2 ~ny6'U YOf 'u:;ş~ı ı::ıen' eyloson ceytıiinod..in 
3 nü.at sözni güş bJ..oa.g bu dil- i d1 viinedı.n 
4 14ı4ldin za'f itdi. ~ bol8ı konülde b5.dodin 
5 ki çıl_carmı9sı.n ~alfü;t içre zihi bcd-nW:ılığ 

1 
2 
3 
4 
5 

VI 

Her ne cevrüı1 var ise i tgil mantı. abndi..cı oezil 
Tok mani bir lahza. itme is tün undan cüdil 
Iler l<:ıı.ia aind.in.kel ür bolsa mana bir dem rizü . 
Köz yaqumdı.ı.n nem -ı:apa.ydur gerçi mi.: ınilı-ı lpı.za 
Uofa ~o.pnas irmiş ol kim ı,cı.ısa. ı:ün-ü.şômlı.e 

VII 

1 Cin };tulağila işi tgi 1 gel neva...-yı c.ı.~ ~ ın 
2 :&olma. gafil ay köii:U bir de!n ~afl-yı ~~J:cdın 
3 fatogil derd.iıije AÇ.I:ıad gel de~yı "ış~ın 
4 Zülf de dcrd-i bela iste.r nevü-14 "ışkdın 

5 ?reylodi körnğ fi_ ti tiihn hÖş ist~lıg 

III- 3 
4 

vır- 5 

. . "" . 

koynüg: köynen A. 
Vezin aksaklığı. var. 
tiiJp.nı kelimesinin sonundaki ı. 'yı veznin dilzel.mesi 
i9i.n attık. 
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1 
2 

3 
4 
5 

1 
2 
3 
4 
5 

ı 

2 

3 
4 
5 

20 

MOHAMMllS .. 
lılef~İlün Mefflilün Fi"uıün 

I 

Ela iy ~Üf'i-i şati-dil el4i'aJ;c 
Gönül deryasına. ~a.ldunsa ~evr~ 
Uyarup can gözin gel bir n~ar bale 
Olupdur yir ü gök pür nür-ı mutlak . . 
Gelür her .fierreden daim en'el Ra.k . . 

II 

J;iicabı ref' ~ıl'ar itme ilden 
Halas olduiisa. reng-i ab ü gilden 
Beri' oldunsa. resın Ü k:a.1-ü-kildan . . 
Gider düilse sıfatın cehl-i dilden - . 
Gözün'. aP. nür-ı zata. gün gibi bak 

~ - . 
III 

İdüp bir şa.b.-ı devrana. tevella 
Olup h8.k-i derinde bul tesella 

" - - -Olasın şir-i dergah-ı mu~alla. 

Yüri mir'at-ı canı 1,cıl mücella 
Ki ta anda görine sırr-ı muglak . 

IV 

ı Görüp şal-ı fenada. ehl-i Hakkı 
2 ~ ba~ıl na~a.r dutma d~ 
3 Gel o~ı name-i menşür-ı ra.l4ı 
4 Dilüiiden koma. da.im zikr-i Ha.kkı 
5 İrişsün di.risen cancila re~ak· 

ı 

2 

3 
4 
5 

v 

Uya:r canuii gözin ehl-i dili gör 
Cihiinı nü:r-ı v~detQen 1olı gör 
Bugün remzi Celaliden bulı gör 
Şu gibi pik-ü şafi-dil olı gör 
Dilersen .Ahmec.!i didara bakmak 

• c • 

20 . :B.33a.; E.32a, ll'.25a. 

da.iııu nuı-ı E,F. 
Vezin aksaklığı va.r . 
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21 

MUHAMMES . 
Fal.ıatün ~iıatün ~'i1~tün -Mlün 

I 
ı Eyleyüp terk-i va.1an fikrin fena ol iy gönül 
2 ~ıla. f~ eyleyüp ehl-i gına ol iy gönül 
3 Mülk-i ma•naya. ~adem baş pad.i.şab. ol iy gönül 
4 şa.b.-ı "'alem ol.mal$: istersen geda ol iy gönül 
5 Ifo riyaset fikrini gel !:a.k-i pa ol iy gönül 

II 

l ]zy'leme dünya içün hiç kimse ile 'arbede 
2 iatiyar idüp baş i.ndürıne her edna ı.rgad.a 
3 Geçgin ol esrar-ı Gışl_cu'l-lla.h.a. eyle clınuın dede 
4 Falp.'-ıla fa.lJr it B-ına istersen iy dil dünyede 
5 Geç !ca.ııa<at küncine bir pfuiişa ol iy gönül 

III 

1 :Bir meh~ dermandeai ol derdnik it kendüiii 
2 ~er.re-i mihr-i rulJ.ıyla sine-çak it kendüiii 
3 Paymal ü müstmend ol hem çü ~ it kendüÜi 
4 chıı-u-fi"ışdan ~a~ı-ı 'ışk-ıla. pik it kendüiii 
5 Açıley a.yine-i giti-nüma oi iy gönül 

1 
2 
3 
4 
5 

N 

Va.rlıgında bu cihfuıun yol§:-duru:r hergiz ba.~ 
Niçe her gördügülie şu gibi göz gönlün a.!ca. 
Vazgel her cay-i dünyadan gönül yüz dut Hak'a 

,.; . . 
Görd.i . mi kimse fena dehrün be.f"..a.sın bir baka 
Tali b-i mülk-i baki isen fena ol iy gönül 

v 

1 :Bu ~ari_f-ı '"ış.\C içinde ~ecI'i sen pir isen 
2 şir-i merd.ansın eger bu mişede nat:cirsen 
3 :Bir şaçı-Leyli içün Mecnün-ı der-zencir-isen 
4 Ra.yretinüll derdine derman olayın d.iriseii 
s :Dem-be-dem dero. ü oeıa.ya. miibteıa oı iy gönuı 

I - l 
rı- 3 
v- 2 

21 B. 33b , E.32b, F. 55b 

va1?an fikrin: ta•alluJ;c gel E, F. 
dut: dutu:p E,F. 
Vezin aksaklığı var. 
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22 

Tu.J.ıatün :ra:iıatün Fa-iıatün Faııün 

I 

ı İy güneş-~al'at n'ola bir kerre eylersen vefa 
Şad olup <livana dil bulsun küd.üretdeıı ~af&. 

2 Haste canuın derdine lutfeyle la.clüiiden deva .. . 
Padiş8.b.um dilberüm r~-ı revW:ıum Muş~afa 

II 

1 Ateş-i hicr ile ya\ona ben garibi iy ~an.em 
Şanına. ben d.ivaneyi cevr ü cefiid.an uşanaın 

2 Her ne ~ılsan raiıyam ben sine çile ü dide gam 
Pa.dişa.huın dilberi.im rtu:-ı .revanum Mu."?i:afa 

1 

2 

III 

Hüsn ile cana mel8.hat tab.tınun sultanısın . , "" . 
İy "azizüm Mı~r-ı J:.üsnüli Yüsuf-ı Ken'anısın 

Süreta adem veli ma'nlde ad.em canısın 
P0.d.işab.um dilbe:rüm :r~-ı revanum MUJ?-t:afa 

IV 

l İy gözüm nürı efendim pa:dş8.b:uın devleti.im 
Sana. layık n'eyleyem kullıga. yok.dur hıdmetüm . . . -

2 İtlerüiile hemdem olmaJfd.ur cihanda ~izzetüm 
Pa.dişa.hum dilberüm rfü:-ı revanum M~~afa 

v 

ı Oiilşen-i ~üanilii açılmış taze-ter gül.zar-ısa 
J3ül.bül-i şürideler lfa.rşunda her dem z&x-ısa 

2 Ra:;un l,<ıl gel .AJtmed' e ~'dan muriid.un va.:c-ısa. 
Paa.işa.b.uın d.ilberüm ~-ı revı:i.nuın Muş~a.fa 

IV- l ~ıdmetümı fud.retüm E., C'de mısra.:"Salla. kul olmaklığa • 
ıey.ık degüldür hizmetüm•• şeklinde. · . .. -
her dem: ah. ü C. v- 1 
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23 

MÜSTElAD 

Me~ü Meta'iıü Meta'iıü :FeÜlün 

ı İy ~akıl ü dana gözilii aç b~ bu cihanı 
Hiç kimse fala mı 

2 Çün bunı bili.irsin ki bunun son ucı :fani 
Terk itsen ola mı 

3 Zi rene ü "ana ki dürüşüp dünya ~ova.rsın 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

l 

7 

ı:rutam mı ~anursın 

Ger tutdı Süleyman dir isen kendüsi ~ı . 
Jfa.lmış ola namı 

Ten beslemege dürüşürsin gice vü gündüz 
yaş geldügiçün 

Likin bilesin irişecek sonra ziya'.:nı -Sen anla iy c. ilmi 

Ta'at idegör 'a.k:ılisen ~a ğıdaılur 
CB.b.illere uyma 

. ..- -Ger ya.t'Jnaga istemezisen odlara canı 
Terk eyle :tıaramı 

Sen tevbeyi ~oyup günehü:riden ne umarsın 
llagah irişüp mevt 

Çün va'de ire kimseye virmez hiç emanı 
İşit bu peyilinı 

Na.-ehı sözin koyma kula.ğuiia sakın sen 
· • Ôayetde ·ziynnd\ll' 

4Akıller ile tur otur u anla me'ani 
Vir cana e.r'funı 

23 A.22b, B.26b, C.42b, E.44a, F.55a1 0.6la 

bak: gör ::S,E. . ~ 

'ikılisens'iirifiaen A. . 
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13 Ger ~irete ~ıd..J:-ıla inan.dun-ise sen 
Ol yola yara.g it 

14 Zühd-ile geçür bari geçer devri zamanı 
Olınca. tamamı 

15 <.Akıl mı di:rem şol kişiye kim ola mey~Ör 
'Aklında halel va:r • w 

16 Görmez misin dt.U"ma geçer bu karbanı 
Ya kendü ~la mı 

17 Dünyaya gelen kişi çü gitmek imiş agir 
Ger yo~sul ü ger bay 

18 :siii ya.şayanun sönı ölüm dutma. gümanı 
Bes sana kala mı . 

19 şoı güni unutma. ki ecel irse ölürsin 
~o:praga gömerler 

20 M.ünker ü Nelr..ir bild:üre ol gice arayı 

21 

22 

23 

24 

14 
21 
23 

Dime ki sora mı 

ünımi.di budur .. ~ed' ün iy ŞW.i" -i Yezdan 
Kim ral:µn ide sin sen 

:Bağışlaya.sın şuçını şad. ola. revanı 
Huld ola ma.ıca.mı .. . 

:Bizden ne gelür yatıu bizüm kullığumuzdan ... . 
~apuna. yaraya. 

Lu~f'uİi-ile sen ~oyla ~u ehl-i imanı 
Gösterme nedamı 

devr-i: ij'urma .A.. 
Yez<lan: RaJıman E. - .. . 
yci4u: y&hud A. " ... 
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24 

Mef'tD.ü Mef'a:iıü Mef~ilü Nulü:n 

1 Mu~rib ele al sazuriı lpl nağmefie demsnz 
Rast eyle aer-iigaz 

2 Seyr eyle Lir~-ıla ~ıfaJıBıı.•a ~oş avaz 
Keşf ola bize raz 

3 Güççük dehenüii l_tı~şasını büzürg idenler 
Yo~ yire yilerler 

4 ZengÜle ~ad.asına uyup bulmadı hem-raz 
Hiç dimedi uymaz 

5 Güş eyle rehavide bugün şavt-ı ~üseyni 
Gel ~üsn-i ~aaenden 

6 Va:r mülk-i ~icaz'a iriş iy 1alib-i şehnaz 
Ur cehd-ile pervaz 

7 Çün piiselik: avazını gÜş eyleye iy dôst 
Ney gibi nevB.dan 

8 'Uşş~-ı per8.kende olur cümle f:.öş-B.vaz 
Çün murğ-ı s~an-eaz 

9 gÜş aldı vü nevrüz-ıla selmek 
can ~ağın açup 

ıo GÜş eyle nedü:r 'ari.fise~ remz ile şehnaz 
İy 'S.Şı~-ı canbaz 

24 A..22a, E.37b, c.43b, E.35a, F.56b, a562b 

2 ~oşı ~oş A.. 
3 Güççük: gerçek lı. . 

4 ~adi: ~ıcymad.ı A.. , uymaz: ı:rmaz A. 
9 A.vaze: avaz eye :S. , E' de vü yok. , aelmek: bÜSelik C. 
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11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

Oel m"ye ncdur di.İile bu gerdfuıiyod.c.n ki.o 

Keşf ola bu esrar 

cişveylo his&- eyledi ol turrc-i twınC.Z 
· Her ~dede b{n rV.z 

Yek-giib ü dü--gS.h ile segah ilo vü çii:r-gah 
Çün şu'be bula.rdu:r 

T~sin ide güş eyler ise Sa<cli- i şi.r~z 
Al)med yüri gel vo.r 

~önün-ıls. çeng inlese ~anbü:r-J..la 909- tii:r 
Zar oloa kemWıçe 

'Üd ağlo.oa nay üilese berba~la. oar-iia~ 
R&.z eylese ıbra~ 

On iki ma..~ oldı ylııe on ikı burcuii 
Etvirına kiWıı . . 

Aviizoyid.i oldı yidi ytlduza dem-<ıiiz 
Hoş old.11.ar enbaz 
~ 

Dört şu' beyi bil remz-i ~wı~ı.rdti.n olupdur 
Çün gioe vü gi.ınd.ilz 

Lia.hbÜb-ilo mutrihl.e ye iç eyle darond.ı.lz . . 
Kim ~ınmayu biç e(i;z 

12 razı nô.z A. 
13 Yok-gWı ü dil-gih-ile segilh ilo vü 9Ci.r-gühı 

73 

Yok-giih-ile dü-gah-segii.h ü ç'il.rg-J.h .A., bu.la.rdur: bula.dur :B. 
15 909-tii.rı şeşta D.t zar olsaı r~ oloa B,C. 
20 ye : rııoy .A.. 



1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

25 

Fi'iıatün Fi'iıatün Fi!iıatün F'Jiıün 

(Ye) 

(He) 

(Vav) 

(Nün) 

(Mim) 

(Lam) 

(Kef') 

(~f) 

(Fe) 

(Öayn) 

Yüzüii'dür dilbera ayine-i giti-nüma 
LBm elif la dimezem zülfün-durur zıll-ı Hüdiiı. 

• O# 

Hilal ebrüla.ruiid.an ?be-~vseyn oldı raş 
Kim ~abibüriİstivasıdur 'ale'l..!axş-isteva 

Veylden ha.l!s olmak dilersen can ile 
Kurtılup~kes;etden. oldun ehl-i vah.det galiba . - . 
NÜŞ itdüın şa:rab-ı cam-ı 'ış~ cü:rcasın 
Gıl-u gışdan l?n'tılup buldum .lj.idüretden ~afa 

1) 

Mülk-i Mı~r-ı J:üsnüii malild.sin !tüsreva 
J?:~ 'aziz itdi seni 'alemde iy Yü.euf'-lilÜi 

ı.a.cıun şerbetinden cümle eşya esrimiş 
Na'ra-i nu~~-ı 11ena.'l~~dur gelen ~a.vt-ı sa.dii 

Kamildür kelam'u-Ila.b. hüsnün şerh iden 
Kakülüii ve' 1-leyl ola.sun 'm-ızfui şems' ü-d-duha . . . . . 
}5:a.b.ruildan lJala~a çare yofd.ur Ya iıa.ıı 
::Bende-i '~iye lu~fuii olmayınca. rehnüma 

Felaketden felek devrinde kim buld.ı necat 
içciiler cam-ı ecelden enbiya vti evliya 
. - .; -Gayret vaJ:tıdur can oynasan "aşılc bugün 
Yarın anda. ~ lik:Asıdur a.nunçün ~ün-baha 

25 A.23b, D.16b, C.12b, D.24b, E.ljbt F.5oa, a.55a 

l Lam elif: la D,c,D. 
3 ka.J.iba: tiliba A. 
4 .. ışkuxl: 1~ .. lüil A., ğl.şdan: 'ışkdan A. 
5 itdi: itsüıl Btc,E,F,G. . 
9 necat: hal.as A,D • .., . 
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11 \Ayn) 

12 (?ı) 

13 (~ı) 

14 (zaa.) 

15 (Şad) 

16 (Şın) 

.:Ayn.un fitneden uyandı çün fa.ldu:rdı bfuı 
~oldı "alem şür-u-şerden ~o:pd.ı ~an rüz-i ceza. 

~alaletden ~u:ı;ı düşdüıl feragat milkine 
Kesdüii eşyadan ümi~üii ~· a itdüii iltica 

'f'aleb.ka.r ol mura.da. fur~atı fevt eyleme 
Terk- i tecrid ol :fena bul iste sen ırilk-i beka 

Zıdd. oldı şular kim ~· a ikrar eylemez 
~dı Veylün ~amusında bulmadı bir dem reha 

şaa.~ ~lara. "ahd oldı cennatin-nctim 
Selsebil ü hür u gııman. aiila.ruildur daima ... 

Şahiddür kemah.i cümle eşya vaJı.dete 
şiıoheden arınmayanla.r canına yüz bi.ii bela 

17 (Sın) Sa"adet anlarundur kim bilüpdü:r kendüzin 
Kend.üzi.ni bilıneyenlerdü:r çeken rene ü 'ana 

18 (Zel) 

19 (Rı) 

20 (~el) 

Zen~diinuii şehA '8.şulµaruii zi.ndanıdur 
ç6.hı düşmiş bir bölük avarelerd.ür }_cıl vefa 

Revad.ur gönlüırıi ı;ıarsan ~abibüm her zaman 
Kase-i Mecn\:ın gibi Leyli ide:r·ken ~ün 'a.~a 

Zikrümdür d.ilümde he:r- zaman nam-ı ha.bib . 
İsm-i a"~amdan bulur derman-deler d1iyim şifa 

11 fitneden: kandan B., çün: sa.o B. 
12 ümiı;üii: ümf a..i .A.. • 

14 Zıdı zındık B,C,E,F,a., şular kim: şol kim B,c,E,P,G. 
19 ICase- i Mec~ün gibi Leyli iderken: 

Köse-i Mecnün-ı sır Leyli iderken B,c,E,F10. 
20 a'~aınd.an: a'~am.dur ~,E,F,G. 
20 C1 de bu beyit eksik. 
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21 (Dal) Devlet tacı.dur cana ~ ~oprajı 
İsteyen çeşm-i cih8ıı-bin anı i touö tütiya 

22 (~) şa.yilülldür gönül milkind.e her dem l;l.ülan iden 
Yol bulllllaz ol yi.re varmağa. ğey2-ı pbdşi 

23 (Şa) Jµıyat-ı sermedi buldı bu dem ' - ı.kla.ruii aş . 
gışm-ıla. düşnam idersin anlara oldur du4 a 

24 (Cim) ceme.ıüri ka" bea:iıı can-ıla aylarken 1a.vô.f 
Merve hakk:J.. sürmezem ben a'b-ı h.o.yviiad.Lı.n sa.fa 

• • • t • 

25 (şe) ŞeniUar eyle.rem her rüz il şeb bülbül gibi 
Ol gül- i nevrestenüıl girmez ~ağına. ~ada 

26 (Te) Tevekküldür işi <işı.ıµa.run har ~ub~ u şim 
N'ÜI-ı Rakdan vasıl aldı anlo:ra he:r dem kı.di . . . 

27 (llı) Bilen razz~ hiç k:imseden rız~ iotemez 
Küşa-i ki.lnc-i kana.'atda bula.rd.ur evliya 

28 (El!) Allah ieııı.idür vird it d.ilüılde Abmedi . 
Ralr.k te' aıa. ey1eye h&cetle.rüii hu.r dem reva . . . . 

29 Piik ol rena-i riyidaıı ıpırtıl iy ~D.lıb bugün 
Ta oıa. ~e-i ~a.b'un aenüD: mu•ciz-nümb. 

21 oihin4>in mııı cihA. ..... -bin.ine i tsün 'B,C,E,F,o. 
22 yiroı yola A,D. 
24 cin-ıla.ı ıa~lüilde B.* sürmozeıııı sürmozin B,C,E,FtO., 

~8';'Vindan : zemzemden A. 
26 her ı bil A. , ğıda.ı '!ıüdi A. 
28 iamidür vi.rd it ı !ikridür dSlm A, D. 
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1 

2 

3 

4 

5 

1 

~\ıatün Faiıatüıı ~iıB.tüıı ıi'aiıüıı 

Sen hümanun sayesin YOf dirler iy bed:rü1 d-düca 
Kakülüıi cana gören d.ir d.ayima ~ıll-ı Şüd.ii 

Şüretüii a;rinesinden gayrı yi.rde gözlemez 
Nür-ı Ha.klciı. diyima eyler na.zar ehl-i safa .. . . . . 
Derd-i bi-derınaruı. !4tir yün devi. ol k'eylemiş 
DilberÜÜ dil-l>-astesine dig-ı. 'ışfuildur şifa 

:Ben günehki.:rı mürüvvetkinı sen ma~ür ~ut 
lizy"lemekde pad.işihum f~ıruz !P-~met eda 

Kal.masun a.ya.kda. cini. ka.ldur Ahmed bendeih 
Destgh ol aZa kim ~ desı:.gir olsun sa..;a. 

l A.24b, :B.37a., C.44b, D.26b, E.36b, F.2b, 0.2b 

2 ~üretüii ı mü> minüii :a. 
3 dermana.: pi.yana c. 
5 ana ki.mı sen baiia. :a,c,E,F,O. 
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2 

Me&ü F2iıatü MatE\iıü :Fi'ilün 

ı Dil milketini yılpnaga. zülfüiidür ejdeha 
Mısrı haraba. virdi görüıl mar-ı k:alıkaha 

• v • • 

2 ŞaJ;ın-ı çemende şive-i re:f'tii.ruii anıldı 
~bi boyuila sid.:re didi rast münteha 

3 :Bir pÜ.aeyile ~umı ş~ it didüırı didi 
~a.tl itse virmez "ii.ş~ ma'ş~ :g_ün-bab.a 

4 Kaf'irdür ol ki zül:f il rU:g:uii görd.i dimedi 
.Amentü bi 1-lezi halaka.'1-leyle ve d-dub.a - "" . . .. 

5 Zül:f-i nigara. düşdüllise J.l?med i.ii.leme 
~ükm-i ~aza.ya. cins-i beşer bulmadı deva 

2 A.24b, :B.37a, C.44b1 D.26a, E.36b, F.2b, 0.2b 
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Fitiıatün Fiiıatün Fi"iıatün Faııün 

l Sa.bn-ı sinemde hayfil-i kBmetüii iy dil-rü.1>a 
• • - t 

13at-ı can içinde bitmiş serve benzer clt-be-ca 

2 İştiy~ namesin yaşumla t~ir eylesem 
Süz-ı 8.humda.n yanar lciiğıd lp\lem ağlar bana. 

3 ~a.çmazam ç~azsa boynumdıın bu ~cull ı.ı.< :ı,ıa.l!msı 
~tdugınca !ı&tem-i dilde }fayitum n~-ı oa 

4 Vaşl imiş d.irler rir~ ~aatasınuö. çil·esi 
iy ~a.bib-i can devasuz derde oldum mübtela 

5 J5:ametüll fikrin beladur di.rler iy aerv .Alpned'e 
:Ben kıyametdü:r didüm halk-ı cihan dirler 'bela 

• w • 

3 A.24a1 E.37a~ C.44b, D.26a, E.36b, F.2b, 0.2b 

5 lru. beyit mü:f"retlerde de geçmektedir. 
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4 

Tu:iıatün :Faiıatün FB.J.ıS.tün Fa'nün 

ı :Baldı ser-gerd.8n könül bll- zülf-'anber-bü körüp 
Dünyeni 'ukbanı terk idü:p diye ya.hü körüp . .. 

2 Dilden ayrılmaz ~ayal-i çeşmüli iy leyll-eıram 
Ôüyiya ülfet ~apar Mecnün-ıla. a.ııu körüp 

3 Yar ~ilimi cilvesid.in y~.urur zfilı.id yüzin 
Tilbedir 'ayb itmenüz bolur hezimet ~u körüp 

4 Derd.inüfi ev~af'ını ~ordum lebüıid.in bulmadur.a 
Ifa.lmışam ı;ı.a.yran u vilih la4 ld.in yarı körüp 

5 De~a bu şekl-i rüsvay bolganum 'ayb itmenüz 
Kafi.:r-i <ış~ oldı köÜlüın bi.:r büt-i gü.1-rü körüp 

6 RÜ-yı canand.ın gözüıi yaşı..ı.rma. zlihid ~ogru b~ 
Rast boldı köp kÖripnin kej n~ar közgü körüp 

7 ça.r~un anlap ~alini gülşende .Al}ıned bi.:r se~er 
danca. giild.i nergisih1 çeşminde köp uyhu körüp ... 

4 A.24a, :B.38b, C.44a, D.27a, E.36a, F.2a, 0.2a 

2 8\Yl.'ılmazı ay:rıJ.masın A., ~aparı ~uta.r :B. 
3 Tilbed.ir: penbedür :B. 
6 gözull: yüzüii A., köripnin: görüp ben .A.. 
7 anlap: anlaj"Up .A.. 
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5 

F':ilıatün Filı~tün Fe:iıatün ~iıüo 

1 Kikülü:ıldin Jµl ucı yOO. eylesem efnöne di:p 
M.in garibi il üşüp zencir ider d.ivö.no d.i:p 

2 Kılğa.lı zir ü zeber ceVl'-ile könltim hAnesin . 
Anda sultan-ı hayiilüii konmo.dı vixü.no dip 

• w • 

3 'Arızun devrinde zül tun 'bend idüpd.tlı~ kBnltüni 
Yrı.rD.IJur d.ivanesin ol ot<i-a düşüp yuna. dip 

4 ~ii.rdın lJançer çek:üp gülşeDde gUl bülbül-ile 
Katı idermin bu ha.rimd.in gelmeoi.ln büstfuıe dip . . 

5 ~ab~uraldaıı künc-i ~alvet z&hido J;Jımed hemen 
~Arifo besdür cihwda kÜşe-i meyhfuıo dip 

5 A.24a, ~.38b1 C.44a, D.27a, E.36&, F.2a, 0.2a 
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1 dipı diyüp A., sonuna lmd.ar böyle . ots:!ııoı d'°fvüıe c . 
2 ".g.aiülün: viı:ıa.J.üri A,D. 
4 J:lo.rimdin: l:a.rimldür A. t oü:rimd.in E,F,O. 

n,c,E,F,C ' de 2. mısra şöyledi.rı 
:Büm-ı ş\ııı olmış-durur gözindo bu vi.rano dip 



6 

~iıatün Mefaiıün Mlün 

1 Cami' -i ~üsne ~larun milµ'ab 
"''Accilü bi' ~~a.ıati.,ya ~bib 

2 Görmege gün yüzüni gündüz-ile 
Tana ka.lsa 'a.ceb midü:r mehtab . . 

3 · Yar didarın isteyen ıa.-büdd 
Reng-i büdan :g_a.laş olur çün ab 

4 Gille hemdem olurdı billbill-veş 
Didesi olsa nergisi.hl bi-hab .. 

5 Yarı kendüri'de bula.gör .A.Jtmed 
Sözümüll zübdesi budur der-yab 

6 A.25b, E.39b, C.46b, D.28a, E.37a, F.3a, 0.3a 

2 gün yüzüni: ~üanfuli E. t .. a.ceb midü:r: ~eb degül A. 
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l 

2 

.3 

4 

5 

6 

7 

7 

Fiii.ıaıün Pliıatün Effi.ıitün FS.l.ıün 

Zühd ile f'i.rdevse ziihid rüz şeb eylor şiteb 
'"Aşıl?l dory&-yı <ış~ içre dü-•iiıem bir ~abl..b 

Hİcr içinde def'- i kam meydür dimi~ erbab-ı <ış~ 
.Anı gör kim zeb:r imiş cönanesüz cLm-ı go.rab 

Ce.rınat-i :\l.ilanüfide zült'üıi:' içro lJ.ltl-1 miJ.ıtkbfu:. 
:Benzer ol lıa.vraya. kim ei.lndüodon itmiş ofune-~üb 

ı.ti.hl'-1 ruhsarundur a:t>Wcı münevver oyleyen 
~ . 

Devr-i ~üsnüfuie şehiı. bir ~erre dogmoz iı..fi tü.b 

J.(.anm içdi ol şanem bai;:ruıı kebibızı istedi 
Dezm-i meyde didi kim gayet le!i~ olur kebr.b 

Pir-i 'ışkl.m cür~asın oehd eyle nW, it 'Er1:t ol 
Cicnc-i ~la. zühd. ile zb.hid bulı.n::ıız :fctlt-ı büb 

İy ecel gel .Al]..:ıed'üı :t\lr~t da lu'\t it cünın al 
JCüy-ı y&ra ilte şayed il.sl;~iinuı:dan gurab 

1 A.25b, 1l.38a, C.45b, D.28b, E.37b, P. )b O.)b 

2 gör kim: gördüm A,D. 
5 kebC.bı.nı delmek 13., meyde: gnmd.ıı :B. 



1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Fa'iı~tün FS:iıatün Fftiıatün Fa"ilün 

Her ~an mey içe dilber 'işrete bünyad idüp 
Şike yeksan olurum ben ci.l:r'asını ya.d idüp 

Dün seg-i küyuın dimiş a.ğyarı:ıdilbe:r dôstla.-r 
Yiridi.l:r ~ aglasam ta ~re dek fery5.d ' idüp 

Ölmesün asan diyü zah.id bugün pervanenüii 
Ya.!<dıla;r 'ış~ ehlinürl ~8.k:isterin berbad idü~ 

Mi.işkilin ~all eylemiş ehl-i ~abatuii bugün 
Cüşe-i me;tttanede :plı-i m~ irşiid i.düp 

Ril c at-i hüsnüli görüp mihr ile meh her subh u şam 
.Yüz sürürier asitanuna. mübarek-bM. idüp. . 

BlsütUn.-ı gamda eglencem h.a.yalüÖ d.ilbera 
Rey~et-i şirine benzer in~ ü can Ferhad idüp 

Öldürürsen n'ola Ahmed bendeni lütf it heman . . 
ırun-bahasın vir beni.im 'ömrüm lebwden doo idüp 
"' 

8 A.25a1 B.39b, C.45a, D.28a1 E.37a, F.3b, 0.3b 

5 Ril'-at-i: tal'"a.t-i A. 
7 lebfulden: ~a.puiid.an A. 
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9 

Ue:ri~ilün Mefa<ilün ~eta~ilUıı Uoti·~ıün 

1 ~alebd.ın lfak- i rih oldun mUJ:Üd.\ID ~ı.l olgay dip 
Ki nii.-iih sayesini ol h~ üntüme ~nl.gay d:ip 

2 R.&Jµbb. her ne ~i kim ~lursın ~ ı:o.pşurdum 
!iüdi'dan her kişi her ne lp.lursa. kondü bolgay d..l.p 

3 ~fea tek çik iken sinemde murci-ı cfuı.nı ~aba itdüm 
Ki şiyed. ol ~a.nem anı bu 9üret birlo a.lğı...y dip 

4 :ş:ayi.ı-i •&.rı.zı:C:g gilller açupdur bü.ğ.-ı. cfuı içre 
lCozümnunğ yagmurı diiiıııez ki ti. ki anı. şolğay dip 

5 '.Bolupdl.ll' ~eti.im çengi onun ronc?in YAq\ID tirı. 
MuiaruÜ des-t-i cavr ıle bela boz.minde çolğay dip 

6 lCozüm her be.r sildi.D yar didi:rın lcörilp bur dem 
KônUl iyi'nesi sen~i ı:avÔd.i,!(len u.7aJ.8uy dip 

1 tiildA lJaic-i re.hüi cini tozuğı diyü bu Al;ımed. 

B6 

Köz açup rih-ı •ı.ş~ ıç.re ki ol to:A birle ~olgon dıp 

9 A. 25a, B.38a, C.45b, D.28b, E.)7b , F. )b 9 C.2a 

~udema-yı bUleg&-yı şu•a.rD.ııan ba .. zı.aı Ça.ğa.tay lisii.
nunca muhammes, müseddes, S"azel söyloyüp divönla.rı.na. 'tah
rir eyledikleri meşhÜd u mef}hür. Vo i9bu guzel daiı.ı mu-. 
~ıbbin-ı Çapta.yiyii.ne e~vii.rla:rı.noa. bir yÖdigür ~uhür itmiş 
vo mal_cta• beytinde her ne ~ iem-i 9oriflori me~k:Ür de
~il ise de divanda. mestür oldu,ğı.nd.an bi •ıcynihi subt ti tah-
rir kılındı . · - · 

:B,c , E, F,G'de bu müstensih notu yoktur . 

l olğay dipı oJ.8andip C,E, F,O., oona kaclu böylo. 
2 ~ul.mi ı cevri c. 
) l:aba : ces A,D., C' de bu beyıt ekoik. 
7 »u beyıt ~,C ,D,E,P,O ' de var. 



.. 

10 

ı1e:taf ıün .Me:fa:i°lün neraiıün Metiıf lün 

1 Şiciib-ı ke!'reti yüzden götürse ·U.lc.aı-i vnl_ıd.et 
Y~ı ateş-i ~ış!O- ~oma.zdı ~orroco kogret 

2 Zamünun şöhretin terk it şıı.kuı o.ld.a.nına. iy <arif 
:BuyuTml.şd.ur Resulullnh ki afet oldı her şöhret 

3 Yüri Müsi gibi sey:r it vüoüıiuii ~ağların '8:rif' 
Bugün ı:rür-ı tecelliden dilersen bulo.oın ~bet 

4 JJ.aiül-i ğa.yrıd.an ~alib düriş p5.k oylo dil müllo..n 
Cemilin görmek istersen bu boytull~ı kıl ha.lvot . ... 

5 Ne oevherden-dıırur aşluii bilüroe.ii cevheri oldun 
~ini biloeyen ı:riskin çeker her de.'ndo bi:ll ~et 

6 Cihizıun c&ı ti mülkine gönül viranlar aldandı 
:Be~ı yolc-durur anun çekerler yolc yire zru:mıet 

7 'f'ağ'l.dup ke~eti AJ:uııed iriş birlik diylirına 
Duyurmışdur ResulullCh ki tcv~d oldı bil cennet 

10 A.26b, D.39b, C.46b , D.29b, E. )7n, F.3a, 0.3a 

87 

l lp.cib-ıı cemal D., kesreti.: 'izzoti .D., ... ışku 9evlp. .A. 
7 cennotı rahat :s. 



ll 

l ICülihuııdur başunda. t!.o-ı devlet 
Po.laa-ı köhnedür egnü:nde tuı' o:t 

2 IIabibüm meclis-i gamda domii.de.aı 
Ilar!tum hemdemümdür de1-d. ü mihnet . . 

3 Dil-1 şad piredü:r n'*1 U ke'bE.'bum 
Olfai.lınü:ri yaş ıdur cam-ı nıaJ;ıab bet 

4 şoha ?-tecnün gönül Leyl i 9aounda. 
Oözüxi ihüsı "ile tutdı ülfet 

5 Col i y şirin-zebiinun k.Uh-ı ğomda 
:ım ben Ferhad.una şun cii.o- ı şorbot 

6 Cohennem fur!<atundur iy dilarfuıı 
V.lşilünd.ür ü:i ' ile:::ıde cennet 

1 geıiı ü ~Ör olanla.r 9.a.1J:c i çinde 
Olur ma.' nide ol cıa1cbül-i hairot . . 

8 11.3.lıallen itleri her lahza oWıi . . . 
:.Baiia. ~u ç~ eyle:rl&.r .. izzet 

9 İtUmd.ür dise bir kez lu~:f-ıla yü.r 
Da.iin beedür iki ' alemde ~ürmot 

10 Da.tjlurn aeng-i melamet Yn.t?d.anu;pdu:r 
Olu.pdu:r pisterüm h5.k-i mezollet . -
ll A. 26b, B. 39a, C. 19b , D.29~, E.3d'b, F. 3a 

5 Col i y 9irin-ı.ebinum: giil- i şirin-zobQııum A.. 
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11 Dükendi sa.br u aramu:ıı nig&.ra 
~ıl ucı 1?-lmadı cismümde ıpıvvot 

12 Yanu.P hicr odına !ıikister old\.SD 
Öubin.ıııı tozıtd.ı bad-ı furlcat 

13 lliçe menzil a.lur esb-i mur8.dum 
"İniııu:ııı tutu:pd.ur dest-i hayret . ~ 

14 İrişd.i geno-i ma.'ni. mo.g.zenine 
Şu ciinlar kim ~utu:pd.ur küno-i 'uzlet 

15 Şa.rib-ı 'ış~ içen Cfun-ı Cem içme~ 
~ulo.rdur itmeyen llUf:U•e-rle sohbet " . . 

16 Görinmez gözine cennet cehennem 
Ana. kim ~und.ı canan c8m-ı ~lat 

17 'Baş u can oyna.sam canan ömndo 
lla.aib itse Huıı.a el virse turen.t . "' . 

18 Tccoııi-i cemal istersen JJ?med. 
Derünuii masivid..an eyle ~vot 

19 M~ed ü:nmetiyem şe~.at eyle 
~ı ~tem-i mihr-i nUbilvvo't 

15 içmez: içre C,E,F,G. 
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17 Uetind.e d.il geçmekteyse de "baş" olııııaı daha uygun 
o lao ağı k.w:ıa.a. tin.deyim. 



12 

l Sal&-yı b8.dedür ph-i horibit 
Ôetü:r em ki fi't-te •hrri ö.füt 

• v 

2 nane. besdür şarab u şem'u şihid 
llo kiruındur benüın keşf ü kerö.mat 

3 Cih.Ünd.a. gözlüye hi ç gizlü olmaz 
Görür rnaksüdını rl- kiilli ~errii.t . . -

4 Açarsan can gözin 'arif görürsin 
Olupdur cümle caıem ~ mir'~t 

5 Oioenüii ma' nis i gündüzdür ~od 
şı.ra.t-ıla görinür pertev- i z:iit 

12 A. 2b, .13. 401>, C.46a, D.30b, E.38a, F.4b, 0. 4b 

3 olmazı yo)?iu:r .B,c,E,F,O. 

90 



13 

ı Ra.? iderse 'aşılpı ol 9eqm-i şob.la bll-lo dost 
Yo~ 'e.ceb ihü bular Ueonün-ı 9eydii. birle döst 

2 :aali'.a ~tılmaf: parişanJ.~ olııı~dur m~Ö.l 
~yd idü:pd.ür gönlümi zülf-i eeaıon-aü birle dost 

3 ~tlüın içtin }J.iin-ba.hi ~bir bü.ae d.id.Oın !}.ışın idüp 
Oor9i ~ul!1 itdük veli btii ılUrlü gaviffj. birle döat 

4 Sidrenüzden yaşınup gizlendi ~üDi şerm olup 
Çün reviş lp.ldı çemende ~-i b5.ln blıle döat 

5 ~ed' e miyil olUJ> r~ eyle iy şekka.r-o~çn 

2 
4 

l<öp bolu:r çün ~l&r -t:üti- 1 gÜya bı:rle döst 

13 .A.. 26a1 B.4la, C.48b, D.3la• E.39a, F.5b, C.Sb 

Bana: bil ki A. 
reviş kıldı: hurUş itdi :B. . ... 
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l4 

FiiıAıUn Fiı.ı, atün Fa:i.litün Pitiıürı 

ı Muııhai'-ı hüsnü:Ö.d.e Bam.zan eüre-i ve'n-nö.zi'it 
Ruhio.ruii .;.e' s.-ıeınsü cini s~ l.ıı.ruÖ ve' 1-aıUroolZ t 

""' f • .~ 

2 'Arızun mihrinden a€;zuı1dur temenni lp.ldu&un 
İy y\lzi :e.urşid viı- bir !erra la.'liliı.d.en zekit 

3 ~ili:ınür'ie magrür olup cett eylaıno 'ÜŞJ.flAro. 
Kimaoye b~ degül cana biltirain lcli.yinö.t 

4 Niime yazm8f diledüm ~d -t:utlJ9dı şovıaıon 
Ko.ld.ı hayran ~ agzınd& unutdı. deviit . .. 

5 At ü ri:ı 1ar~ eyleyüp :f«re-ilo ger Leclll.o ola. 
lla.~-u ı:&ıüii ruııun na~nda eyler şibmnt 

6 Lebleri.i:Öden bÜSe ~ it did\b dilber cildi 
La<l-ilo ~td.an <iid.e-t degül virmok zoüt 

7 TJi!c-i piy-ı yarı J.lped. şöyle şirin modJ: id\lr 
İşid..tm ~-i cerihir iç.?e ~tı:uş dir ııobııt 

14 !..27b, :B. 40a~ C. 4']b , D. )Ob, E.)9}>, F.44, 0.4A 

ı şnç ııırun. ıps.ş ıa.rım .L 
4 Du boy:ı.t .B1de yok. 
6 i~oönı in'am .A.,:o. , b ir A. 
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1 

2 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

15 

btü:f'teilün Faiıün Mü:fteilün bil1ün 

Sünbül-i bit-ı irem silıile-i müy-ı döst 
Perde-i beyt-'.U-~eı:ı silsil&-i müy-ı dôet 

Oözde gönfilde görür ciamüm içinde yürür 
:Boynuma. ~akdı sürür silsil&-i muy-ı d-Oat 

llir ~ıl-ile bend iQer rind-i cibAnı yeder 
Ciinu.aıı Man.şü:r ider sileile-i mU,y-ı döst 

Cin dil ba.gıdur bir aınansuz ya8ıdur 
c.Altl u bilüııı dağıdur silsile-i müy-:ı. dost 

01 büt-i serv-i revan rulJ..ların eyler nilWı 
Z:ı.11-i Rüdi'dür heman silaile-i müy-ı ciöst . .. 
ZüU-i perişan yi.ir'Jr "fu:ıi-ı rıülırin bürür 
ljoş şeb-i yeld.a.-durur silaile-i müy-ı d.ôst 

Döneli devı-i fel~ ~lilli olmo..z dimek 
Mecma.c-ı ~ür ü melek eilsile-ı mÜy-ı döat 

Ol büt-i sim.in~aşin :g-ı.israv-i şkin-e~on 
Menba.c-ı mek:r ü :fiten silsilcr-i müy-ı dôst 

ckızı huld-i berin ha.J. ü ha.tı hür ü 'in - .,., .,,,, . . 
Şehpor-i ffiil?.-ul-emin silaile-i müy-ı dost 

~a.şlı;crı kej-r~iş zülfi"unber-a'1-y-iaıiş 
Leylotü'l-earayimiş silsile-i miiy-ı döot 

oı leb-i Nüşin-revan AJ:ımed.i bir gün 'iyÜ:l 
Dara. 9eker mü-keşen ailsile-i mü.Y-ı döst 

15 ~.2ro , B.40b, c . 46a, D.30a, E.38a, P.4<ı, 0.44 

4 yağıdur: bB,;.~dur A.. , bilüm: dilüm A.. 
7 :Bu boyit A'd.a. yok, l3 1de var. 

10 C' de bu beyit eksik. 
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16 

l CöııQ. lebüıi >;ıadişin itdükce dil rivayet 
Stikker ~olıu- deh.8.nuırı şirindür ol l;ıilciiyet 

2 gışm-ıla. çekse :gaııçer şad pii.re ı,c.ısa. dilber 
'.iş~ degilldür 'arif' ol ki ide şildiyet 

3 Didüm yolunda cana can vi.rınek ibtidZdur 
Didi to.rik-ı 'ışka. kimdür bulan nihiyct . . . 

4 ZUlf'i.hi şebinde la.' lw ab-ı J;ı.aYÖ.tın iater 
Dil temıeaine i:rgür şem'-i ruhun hi~ot 

1 w 

5 Çün pir-i 4ış~ AJtmed candan ğul.Wııı oldı 
Keşf ü kerömet idüp gösterdi çihı volayet 

16 A.27a, B.4lb, c.47a, D. )lb, E.39a, r.5b, 0.,5b 

Sükkarı 9ek:ker B,c,J>,E,F,O. 
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ı 

2 
3 
4 

'-Aş ı.lt degüldür: ~aş~-durur mı 13. , ol ki ide: kim eyles& B. 
tarik-ı ı bu ralı-ı B. . ' 
la'-lürl: ka.ldun B. 



1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

17 

lii.ilitün F'Et:i.ıatün :Fa:Lıatün .Fi'iıün 

Göreli den-i lfamerde l;ıfum-i cananı dürüst 
Lerze dutmışdur hayB.d.an şems-i tabanı dürüst 

Çehresi mab:un lp.zard.ı };ıacletinden dilberi 
Riişen idelden cihanı l;ıüsnüiiilii anı dürüst 

Düzd-i gamzeli {ıabs olurdı dilde viran olma.sa 
Kim halas olmaz ha.rami olsa zind.Bnı dürüst - . . 
Dest-i J.cud,ret yazmasa cana cemali.iri' muş}?.afm 
Kim ya.za:r bir safhada hattı-ıla Kur>anı dürüst 

... . .•. . . . 
Ni9e yanmayan şeb.a şirin lebüllden a.yruyam 
Ateş-i hicran y--~ qem4-i şebistanı düı-üst 

.ife:rinıer lu1f-ıla ya.:pa.uü _ uş,anmış göii.lüı:ui 
Kim ider ~alemde şınmış şişei anı dürüst 

ı:>A0 olaldan '~ızun bezıninde hil-i müşg-bar 
·~ - .J 

JS:u:rudı Çin Ü :gı~ô.da. nafeni;iti 1?nı dürüst 

İy B'am-ı canan benüm eksükligüme lpl.lmağıl 
Kim ziyafet idemez fa.kr ehli sultanı dürü.at . . 
Did'i.im iy can AlJ.med'e "a:r2i-ı cemii.l it ğunc idüp 
Gül gibi güldi didi ld...mdür iden anı dürüst 

17 A.27a, B.4lb, c.47b, D.3lb, E.39a1 F.5b~ 0.5b 

1 şems-iı m8.b.-ı B. 
3 Düzd-i gamzen:r derd-i gamda. A., viran: mihman E,F,O. 
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4 ~afl?.ad.a.: ~a.fyasınd.a. :o,c,E,F.,G., :g.a.~~ıla: ~a~-1!-ı n,c,E,F,a. 
S :Bu beyit B,C,D,E,F,O•de 6. beyit ile yer değiştirmiş. 
6 uşanmış: uşanılmış :B. t şişei anı: şişe avanı A. 

7 bezminde: rümında. 13. 
9 anı: canı A. 
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Fa'11&tün Fiiıitün roıitürı i\i11ün 

l Rer kimüıi başında cfuıa lJ.B.k-i ~ ola tic 
Pad.işö.h-ı 'al.eme göstermez ~ ~tiyiic 

2 K.illcill.iliidon göfilüme çeşmüıi ' itab itse ne var 
Şeb diraz olsa olur bi.marıa.r nb.zük-mizio 

3 KÜh.-ı gamda gönderüp agyarı öldUrıno boni 
tıüarova .Ferl:ıadunam Şirin lebüfiden }Fıl ~11io 

4 'İyd-i v~lundan görenler lJün-i q.üanüii dir şehö. 
lli < mot-1 la' lün'. katında yuflµı.cuk Ofldur gül~ • • • f 

5 Dilborl ~da Al].med-i derd-oıondüti <aynına 
Bik- i pD.yuii hakkıçım bir cöpçe gelmoz to.ht ü ti;.c 
v • • ... • • 

18 A.28b, :a.4ıa., c.48b, D.32b, E.4ob, F. sa, o.sa 

1 ola: olsa .A.,D. , ~: art~ :B. 
2 ne varı n'ola A,D. 
5 Vozın almaltlığı var. 
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~ilii.tün Fi"l.ıitün paııa.tün ~ilün 

ı ~ledi 'ış};nm beni de:rd.-ile aevdi\yi-cııizao 
Oel yetiş ben ~as~a sen iy ~abibüm ~ıl 'ilac 

2 Fikı-i zülf'ül\ d.ün gice gümrah iderd.i rdhu:nı 
Ger hayal-i ruhla.ruii olmana. önilınde airi4c .. ... 

3 De.f'taı-i ~ilsnwe çekmiş 'anberln t1aHun reaid 
ildı ta mülk- i ~utan ' den zU1f'-i müşkinl.lri ~n.ri;.c 

4 O r~b-1 di.ve uyma iy peri gel idem ol 
Kim görüpdür kim melek kelb ile ide imtizao 

5 ~l'a.t-i 'ış~ geyü:p 'uşş~ içinde sorverü. 
A:ya.gı.m tozını ~ed eyled.ı başına 'tic 

19 A.28b, B.42b, c.48a, E.40a, F.5a, o.sa 
2 olmasa.: dutmasa E,F,O. 
5 'ış~ı J;>.üsnüii E,F,G., servera.ı hüsreva B • .. 
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Fa.iıatün Fil.ıitün Fa.ııatün :Fi'iıün 

Çün d.il-i miskini zül:f'üii l;cıld.ı sevd1ı.yi-mizac 
İ~ mü:ferr~-leb buyur şehd u ~i:f'an-ıla. ilfi.c 

:!}atı gönlürlden bu gönlüm sındu8ın 6 ayb eyleme 
İdemez ta.sa. tahammül şişe-i nazük-mizao • t • 

İy şeh-i Çin isteme dilden ,\cariir u şabr ki.aı 
Şehr-i virana.an hemişe a.lıma.z şehler ııaric 
Tı.ynetürl ta.bmir olurkeıt benzer iy nazilk-beden 
~-i Cennet ab-ı ~yvan-ıla. bulmış imtizao 

Dilde 90~ durm~a mib:run ~ilitı oldukı bu kim 
BB.de-i şal].biyı eglendügoe fllai' eyler zücio 

~-i p8.yuli 'ı~rını ol zül:f önüriden aa.çduğı 
:Bu sebebdendür ki Çin' de ıııüşk illen bulmaz rev~ 

~edi derviş çün olrum gedi-yı k:Üy-ı y8.r 
'Alemüri sultanısın bi-ihtiyi.c ü taht ü t&.o . .. .. 
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Harf-üd.-dil 

Mefailün Mefa.'ilün .F'EfUlün 

Gönül mülkine 'ış~ ı;;ıaldı bünya.d. 
Diler bu şeh:r-i viran ide abad 

Apa.rdı gönlümi bir hüı-peyker 
::Beşer-şüret melek-sima. perl-zad. 

L Acebdür J§üsreva şirinlik ile 
İder Leyll: şaçun Mecnün Ferh.M 

Sana sü:fi yüri ş eyhü:Ü tariki 
:Beni İ>h-i !}.arabat ... i tcıi irşii.d. 

DehB.nuii goncasını )s:and.a gördi 
İder yok yire bülbül ~ ü f'ecya.a. 

Cihan ~a.ııp.n 1Ful idüp lfadd-i dilber 
Ne ~ôş bagınd.an itdi servi azfui 

Güzel sevmek senüii ~dur A.{lmed 
Kim oldun mihnet ü derd-ile mu'tiid. 

21· A.28a, B.42b, C.48a, D.32b 

~.f-üd.-dal başlığı B,C,D'de yok. 

idez ola A,D. 
hür: hü'b :B. - .. 
Pek ma.na. çılaıııyor. 
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:FB:ilatün ~diıatün Mıün 

Dürr-i asdif"-ı ma'Bni sendedür 
'İzzet-i her dü-cihanl sendedür 

ZB.hir ü batın o H.ayy-i Zü-ı-eeıa.ı 
işik.8.ra vü · nihinİ sendedfu-

KÜh-ı Kaf' oldun seraser <fil.eme 
Bellü ~1-mürgun mekiinı sended'Ül.' 

Şüretülldür muş~e.f-ı ~·dan ni~an 
Süre-i Nür ü Dühanı aendedür .. 
Kev~er ü ab-ı zülal-i selsebil 
~ür u gılman u cinB.nı send.edür 

6 CArş-ı a'-ladazı d~ı a.' lad.aaın 
~be-~vseynüll nişanı aendedür 

7 Şüretüzi levJp.ndedür esına.-i küll 
Ayet-i seb'ü-1-illeaani sendedür 

8 l3a);ır Ü berrüli ae.r-te-ser aul~iinısın 
Cümle eşyanun ~abanı sanded.ür 

9 KB.:t ü nün emrinden old.ı bu cihB'n 
Dü-oihanun ciaın Ü canı sendedür 

ıo Vii.J;ıid-i mut;la,f özüildür AJ;lme~a 
Şol ki. şe~Eindur gümanı sendedür 

22 A.28a, B.46b, C.5la, D.32a, E.43a, F.?a, 0.7a 

3 .Bellü si-mürgun: belli bil aimurg A,D. 
5 Kevger üı göaterüp B. 
8 ~ ü berrüÖ: berr ü baJµ-ü:D 13. 
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Uorttlü Mef;&lü Mef'~lü N~ün 

1 çoşmüme benüııı nür-ı ~-ı yS:r ~olupdur 
Dil ~§nesine pertev- i d.idii:r ~olupdu:r 

2 Yir ~lmadı agyara benüm (..a.lbüın içindo 
Oönlüm gl:Szüın eglenceai dildli.r ~·olupd.u:r 

3 Her şeyden işit nu~l_cını kim söyler 11ena,-l-~11 
Al( kulagunı dünya bu güftiir ~olupdur 

4 şo~i.zm d.iyenürl tac ü ~basına. insnma. 
Aç ~lpunnı gör beli zünnir ~ol~ur 

5 Ten g\ırınm içinde yatan ı:ıürdeleıri gör 
Kim s:lıoleri a.JFreb-ile w ~olupdur 

6 ve." iz bize esrar-ı ~~ d.ico t yo~&. 
Ol söylodilgi söz ile b&.z~ -;olu.pdur 

7 M.agrür-ı cilıin işidimez ~ür ~adiisın 
Kulaklarına. penbe-i pind.Ar tolupdur . . . 

8 Öa.:rf itdi beni nÜ?:'-ı tecalıi-i i!lhi 
ı<:evn-ilo mekB.n gör nice esrar ~olu,pdur 

9 Oün gibi 'iifuı oldı bugün lpıd.ret-i Yazdlin 
At; gözüxli gör künbed- i dovvlr ~olu:pdur 

10 Sı:r işine mal;ırem olıms.z her kişi ~od 
Ma.~rom olanun sinesi esrar ~olupdu:r 

23 A. 29b, B. 45a, c.51b , E.43b, F.9b, 0. 9& 

'B,C , D,E,F,O'cie ~f-ür-ra başlılı yok. 22 . sayfa. başı 
daha uygun. 

1 cÜd.ar: cnvir J.. 
3 Her şeyden ı mi.irşidden A. 
6 E,F,O•do 6. beyit ile 8. beyit yer değiştirmiş . 

7 penbe-i: peTde-i E,F , G. 
8 oorar: envir E,F,G. 
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24 

ı İy nig&.run hadd ü hal in var iden pcrvcrcliıZ:ı· . ., 
Oice ~ulmet gündüzi envir iden pervo:rdigii.r 

2 Cem' idüp bag-ı ~af'ada enbiyü oom'ıyyotin 
çür-yü.rı Id~~afa•ya yar iden pervardigi&.'r 

3 Ot.<:ıyu,p mi~raca ~~an bül kelümı atiyleyü:p 
'%ilbo-f.avseyll"i ana gü:ftar iden pervorJ..iaôr 

4 Rem mübirek ar.lfe.sınd.aki reeülun gUn gibi 
Ol risilet mührini i~ iden pervardiglLr 

5 ll~-ı zibBd..an gaberd.ar eyleyüp bı.r 'abdini 
Rom kemer bendin aiia. zümıfu- iden perverdigiir 

6 :Bend&-i '~ile.re 'i.le:d.e sul~i.ınl~ vireıı 
"A.ıp.~-l. difuını bar-d.ir iden purverd.igii.r 

7 Erro-i hl.er ile biçdürüp birin ocr-t~um 
Dirinürl elde ~~a.s~ car iden perve:rdig!ir 

8 J:Ca'r-ı deryida. semek ~ınd.a birin l1Öş ~utup 
:Bir ~ın eflwme bi--0.i:r idon ]X)rvordieür 

9 Mihr ü meh yı.lduzla;ı-ıla zoyn idüp hor burcını 
:Bu ınu~a.bbal_<: gökleri devviir iden pôNOrd.i gil:r 

10 Sons-i ~aria.an bitü:rüp ıa~ı-i yroçüt ~yloyun 
Verd-1 ~inuii yirini :g_fu. idon porvo:rd.i(Jü.:r 

11 Hom imfüninüıi cemi'in pişv& itdün bizo 
Çlit'-1Jlo.• ~üını bile heo-vC:r iden pervordig&r 

12 ~ı "isy&ndan ne gam 4tned. k:i. r~ot ido.r ol 
t:Culları.n.a. lu~f'l.nı her bar iden porverdi.gM.r 

13 ~urto.rup niı-ı c~en il~ ~ıl l}&l~ 
Nirı Ibr~e iy gülzfu- id~ pervordizar 

24 A.29b, B.17b, C.16a, D.33b, E.16b, F. 52n, c.57a 

9 B,E,F,C 1de bu beyit yok. 
ll Çiir-ma·~üını bileı çardeh-i ma~oümla B,c,E,F,O. 
13 Narı İbr8Jıim•e iy: ateşi İbril:ıfm • o gülzar :B,C,E, F,C. 
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Feilatün Feııatün Fe"iıatün Fel.ıün 

~yret aldı beni bu ad-ıla bu ı:;an nedür 
'İzzet ü devlet olan bende vü sultan nedür 

Zülf ü ru!faar-ı nigi:r 'Aş ~-ı i.şüt'te vü zar 
Leyli Mecnün-ıla hem ~op-ıla çevf.[a.n nedür 

Evvel ü ab.i:r olan zfilı.ir ü batın d.alıı hem " . . .. 
Rüz ü şeb mihr-ile meh gerd.i9-i gerdün. nedü:r 

Düt[üJzünnar-ile n~[üJçelipii ne imiş 
li:fil.- ü mü .. min olan kü:fı-ile iman nedür 

Mescid ü meygede vü ka4 be vü büt-hane nedür 
'lıim[üJcilil olan div-ile insan n;dür 

Od.[u]ışu yil-ile ~opr~ adın ad.em d.id.iler 
Gel ~ it bana. bu cism-i-ile bu can nedür 

Et deri vü aüiiügi afulük iç:iııdekiilik 
~isiiii:rle ~ama:r andan~ fazı nedür 

Kibr ü kin mülk i~e mal and.a. nedür manıp.b u cruı 

Müflis ü muhtesem il "filo.1 ü nadan nedür 
• 1 • 

Zebr il ti:ryik nedendü:r a.oı vü ta.tlu neden 
Gam ü şfidi da.hı hem girye vü ~dan nedür 

~ w 

Di bana cennet ile d.a.g.i cehennem de nedür 
:F\ırkat ü vüslat-ile küJ.lliın ü gülistan nedür . . . 

25 A.29a, B.46a, C.20a, D.33a, E.44b, F.6a, a.7b 

.. ilim Ü : 'Skıı 'U :s. • 
mülkile: mülket ile B,c,E,F. 
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Çeman [ üJ ab-ı revan şerbet ile oU-ı ~arab 
Çeng ü ney bülbül ü gül bag ile büstfüı nedür 

Cüm-ı Cem rezm ile bezm eyledi.iJinüii hem sebebi 
DaJ:ı pervane ile şem" - i şebistan nedür 

Çeşm-1 ~vel bire iki. didügi bea neyiki 
Remz ırmiz ruınÜ2 k:ıssaı--ile destin nodür . . . 
Yi.r ü gök ine ile oinn div ü melok Ç-'ilr ü peri. 
Ademe secde neden itmeye şe~iıı nod\.lr 

Mür ü mir ile meges cümle ~üş ile ~uy\ır 
SÖ.k:in il seyr ile yi:r gökdek:i. aayriirı nedi.i:t-

:Bilmezem özümi ban yanılur old\JJl sözümi 
Oöynedürem kend:üzümi ateş-i süzB.u nodür 

Mahrem olm.a.k di1eriseii harem-i muhtereme 
~ad'.& dime. sakın bu in· ile bu Ôlı . nadür . . . 

Vozin aksaklığı var. "Jia:ııP :fazla. 
ruııüz: henüz :B. 
kendüzimi : bu özümi. ::a,c,E,F,O. 
1n ileı in il :B. 
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26 

Müfto.ilün t!e:i&iıün l.fü.f'teilüı:ı Mef~ılüı:ı 

TiS--ı. gamuiila '8.ş~ sinesi p(i.re paredür 
sineden içerü urur gör nioe y-8.re yiredür 

c rş~ e!er itmese sana şü.fi ta•a.ccu"'b itmezam 
Zerk u riyid.a yüregüii mermer ü aeng- i harodür . .. 
Hande ide:rken ol sanem katresi agzı ya:rınun .. . . 
Derdine cümle 'B.lemüii y$.t da'Va vü 95.radür ... 
sinemi 08.k c&k idüp zahm-ı.la ~ı. ol sanem . ' . . . 
Oördügi 'ı.ş~ lp.lıcınuii ya.:rwn. özge y~adii:t-

Yanea kül olsa ~an degül ateş-i 4ı91?1 şev!c eri 
Çünki w:ıuD. ne ~iiresi pertev-ı ~ilsn-i yii.redür 

Zült-i nig8.rı kill1 görüp şü.ti çevir diae yüzuıl 
~üroti bellü bil Sllun iki oihünda pedü:r 

Cevr il cef'8.sı ğamzenüll cenl.llla. ~ôş gelür didüm 
RaJ.ka dııyılma.aun didi bu el.ahı bir ne2~edür 

'il# • .., • 

Devr-i ruhında ol sanem gönlüıııi aadı ~ül:ti.ne - . . 
Koınadı o.am~ıla gör ya!aııa.ga. kaadı ni.ra.d.ür 
.. # • • 

La.4 1-i lebüiiden ı.mıdui,run şafiyi ~Üfi anlamaz 
Cidd.;.le cehdüıııüz 'oizüm ol mey-i bi~uıniradür 

Riştelarini oanumun zünnir id.ind.i bu göiiül 
Dey:ı-i felek.de secdesi sen büt-i gül'i~irad.ür 

26 A.30b, 'B.47b, C.2la, D. 34b, E. 44a, F. 8a 

1 içerü: içgerü 'B., urur: gel A. 
5 •ış}f.a: şov~ 'B,C,D., sevJ::: 'ış~ A,'B,C,D. 
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11 İgigüno felek direm ay-ıla. gün eücüd ider 
Kımo nnsibdür bu dem bu dııh bir si taredür 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

. . 
118.'ı---ı. ~ı:ılda baiilerüll yaıuııaao. bu ~o.ceb ızı.id\h
I:lü.-1 ke:rimet olanun işi bu roamo ~ad.ur 

Kim ki ~avit-ı ~ idüp görmedi şa.klc'.ı dlıidi 
Merve ~a.p. ~ı>Baı. yo~ aeodeoi bir d.ivi.radur 

~ı. oeh.iletüii ~ap.n ğar~ vi.rUr vüoüd.un:ı. 
Ko9ti-i oiome bin yüri llüJ?. gibi 9ak kenLi.ro.du:r 

~urtuluraııı diyü bugün yirına l,coma. f\ır~atı 
Derd.ürio çiire iste kim 9are bugünld. çiredilr 

.Ateş-1 ~ış~ c8nunı yandurıgör son iy gô~ül 
Kim ki bu oda. y-c:ınmadı. ~amet mür u mira.dur 

RÜz yapı..şoe. zar al ağla. yüzuDi yiro oür 
Rahmet-i Hakki. bellü bil aShi.b-i i.b. ü zii.rcdür . . . . 
Murğ-ı. dil öldürüp gezer ~ülti.ne ol '!oııc:ıı gdrup 

ilıoı 9ih.in olanun meyli cıüdi:rı şilciiredü:r 

c .lrZ-ı cemil id.üp bu.gün eyle tecelli !h:ned • e 
Devr-i telek.de ~ver un portovi bU' ijııblrndur 

11 :Bu beyit .B'de noksan. 
12 yanmw:uı.ı ynnmadu8J. .A.. 
16 oanuih ı oiamüiii A. 
17 ~beyit D,c,n,E,F,G'de yoktur. 
18 öldürüpı a.vla.yup :s., şahln olnnun ı la çin olıı.n A.. 
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Tu:iıatün - -Fctila.tün Fd°il-;,tün ful ün 

1 Göz yaşıyla levl;ı-i dil nafşın 'ifUYCirl merdanedür 
Öay:ra. yir yo};c anda. zl.ra kim ~~ :ganedür 

2 :si-bakadur ._alem-i süfliye dil virmez h.i:red 
.Aldan~ viraneye ~lu degü.l divanedür v 

3 Gel vüciidun baJ;ı.rınun ğa.vv~ı ol iy teşne-leb 
Kim anuii her güşesi pür la.'l ü pür dii:rdi.nedür • 

4 Terk-i teori.dem bana cennet cehennem Wd olur 
Dünya vü '~badan a.noa.fc :p.acetüın canana.dur 

5 Cami'-i J;ı.üsninde ehl-i 'ış~ olınışdur imam 
Gör bu ::Beytu' llah içinde gözlerüii me.stanedür 

6 Bu l;ı~t b*ı içre anla. iy şi.'!ıi~ar 
Bir ~ade:fdür bu cihan inam ana. dürd.Snedür 

7 s~-i bezm-i elestun sagarınd.an b~ olur 
Ol mey-i ca..>ı-b~a cana leblerüii me~anedür 

8 NaşılJ.un pendi e~er itmez nigira Jü?med' e 
Va:r iken 'ış~ ~gi f!a.y:rı söz efsanedür 

9 Ademe gendüm yidi redd oldu diraen zfilıida 
:Bunca. müdd. bu8day yiyü:p cennet unarsın ylı. nedür 

27 A.30a, ::B.47a, C.52bt D.34a, E.45b, F.?a, G.8b 

5 içinde: içre A., gözlerüıi': göz gerek A. 

1~7 

6 :Bu beyit B,c,D,E9F,G 1 de 8. beyit ile yer değiştirmiştir. 
9 müd.d.: mevt ::B,D. 
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Met7tiıün Mef~lün Nclün 

1 Semendin biter yafiagun iy semen-ber 
Yüzüıi cennet dudagun ab-ı kev~er 

2 Dü-'alem büy-ı ~-ııa 101updur 
Mu'atta.rdur mu'a.ttard.ur mu'atta.r 

3 Şeb.a zülfinüil ölçüp kesme dökme 
l3eraberdür beraberdü:r beraber 

4 İki 'alem cemalüÖ :pertevinden 
Münevverdür münevverdü:r münevver 

5 Utanu:p fBınetüiiden ~aga düşen 
Sa.nevberdür sanevberdür sa.nevber . . . 

6 Cemalüzi ka' besinde zülf ü b.B.lüıi' .. 
1.fo"a.nberdür mu'anberdür mu'a.nber 

? :Bi-J?.amdi'llB.b. vi~aıüii he:r zamanda 
Müyesse.rdür müyesserdür müyesser 

8 Lebüıi camı şehi kam leşkerine 
Muza.ferdü:r muzafferdür muzaffer . . . 

9 Lebin şorduın şeker midür didi yar 
Mükerre:rdür mükerrerd.ür mükerrer 

10 Ruhuri ma.b.iyyetin her şeyde gördüm 
Muşavverdür muşavverdür m~avver 

11 Yolunda can ü ser virınekd.e ~ed 
Dilaverdür dilaverdür dilaver 

28· A.3lb, B.48b, C.52a, D.3.)b, E.45a, F.16a, a.17a 

2 ~-ııa: ~JAB1c,E,F, a. 

4 Bu beyit B,c,D,E,F,G'de 5. beyitle yer değiştirmiştir. 
11 ser: dil B,C. 
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29 

1 ~ hayran ü eergerd.2z.ı iden bir hüb-ı mohveşd.il:r 
aör~oz bana bi-miıınet ~ayhlıyla." gönül ı;c;şdur 

2 Ölioek ?-brümüii ~aşın ~ iy dôatlar yn.7um 
Ya.qumle 9ob.re-i zerdüm ana lov!1-i ınün~dur 

Nice cem' eyleyem ' a.'ltlum ki. gönlüm. th-1Jlti:r old.ı 

Perişan aünbiilüıl gördüm 'i~ö.rundı:ı. mü.~evvoşdiJr 

4 Yano.ğuTi pertevi nüı-ı IJüdii'dür ıy l_aıtııor ~al' at 
Yüzuii şem'ini bi-id:rak olanlar dir kı atoşdür 

5 ~yfü:lot ~etüii cana nice şer!ı oylooi.in Al?zned. 
İrem ~da. bir ba.ı&-:bW.end il oorv- i eorko~dür 

29 A.3lb, B.49a, c.sııa, D.38a, E.47b, r.ıoa, o.ıoa 
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30 

u .i"ru.ı·· ~.e... un F9ilün 

Cül 'izarında hatt-ı yar ola.nur - .... 
"Yülicü'l-leyle fin-nehlı.r" o~ur 

Yazdı çehrernde katib-i eşküm 
Kıasa.-i derd-i zer-nigar okınur . . . . 

'Ali ha.J?.:ı :gay=aı-i zülf- i nigar 
Lov:p.-i sinemde ;ü-1-fıf~ oJ:a.nur 

"Vo-ç.-Ç.'4ıi11dur ~ui ~a.çuii va.~f'ı 
Süret'il-1-leyl-i bar-kenar ol,a.nur 

Şev~ u ~ev},c ile he.r sözüÖ ~ed 
llıl-i ~ışk içre yadi~..:.r ok:ınur . . 

4 va.şt'ıı remzi A,D. 
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31 

Fa.'iııitün ~ıatü:n F-°"d3.1ün 

Çeşm-i giry8n giceler ta şub~ dek bidar olur 
~lu ye.şuın hemdemüm eglencem ih ü z.ar olur 

İy ya.şunı çı~ aradan ~lvet-sa.ray-ı dldeden 
Öayra. yi:r yokdur hemM ancruc ha.yil- i yL;:c olur . . ... 
Dilbera zül:t'üii havasıyla. bu ben dil- ha.stanüil .., 
~a.n.unı içer her ~aınar cismümde gÜyi mar olur 

~a.ldı düşnöm-ı lebüıi agzwda ç~aııa.z le~~eti 
.Allah Allah nice şirin-ter şeker-güftar olur 

Dürr dişünl.e leblerüil yad itse .A};ltııed d.ilbarO. 
Ağlayup :iki gözüm la' lile gevhe:t'-bfu. olur 

31 A.3la, D.50b , C.54a~ D.39b, E.47a, F.17a, C.18a 

1 eglencem: her demde A. 
5 Dü:rr-d..işüiile : de:rd- i şev~-ıa A., agleyup: agla.sa :B. 

111 



1 

2 

3 

4 

5 

32 

Her ~an görsem r~bi !Jii~ırum ~gin olur 
Nice bl-talic mukassi nekbet-i bi-din olur 

• • f. 

çin-i zültunde perişan olsa gönlüm bi~eb 
Kim diyar-ı gurbete düşse kişi miskin ol\.U' 

şa.ıµ.a.:rurn dilde ~a.çuri. sırrın a.çarsw:ıı ~erre-veş 
Müşge yir ~lma.z nigara cümle "alem Çin olur 

YÜSu.f-ı Mısr-ı melAhatsın gurü:r-ı hüsn-ile . . . 
:Bakma sen ayineye cana bakan hod-bin olur 

• • w 

R-un-bahasın lı.hmed' u;( bir büsaye cünanenüil 
Lebleri sulh ~yledükçe gamzesi pür-kin olur . 

32 A.3la, B.58b, C.63a, D.39a, E.55a, F.l?a, G.18a 

1 görsem ra.1$:ibi: ağy'i:r görsem A,D. 7 
mukassi: ma .. iyyeti A. . . . 

3 sırrın: büyı.n B. t kilfrini c,E,F,O. 
Bu beytin 2. mısraı şöyle: 

Çin içinde miske yir J::.a.lmaz cihan pür-ç'in olur A. 
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33 

~iıatün Fa:ilatün Fiüıitün ~ilün 

Zülf'-i yarı iy ~aba ~ağı tma dil na-şad. olur 
~ılca. falma.z :1?-aşılı 'ömrüm benüm berba.d. oll.U' 

sa.na. şirinllg ile şirini kimdür benzeden 
Görse şirin lebleriliii J!üsreva Ferhad Ôlur 

:giin-~ı 'ış~ ~ull~ eyleyen merdıineler 
'lıemüii sultanlıgından kurtılur a.zaa. olur . . 
İncinür sanma. beni cana lebüii düsnamına . . 
iaidüp anı beni.im riih-ı revanuııı şM olur . . 
Hüsni.illi yad eyleyüp zülfür"ide Ahmed B.b. ider . . 
Kar-ı bülbül giceler ta ~ub}?.a. dek feryad olur 

33 ·A.32b, E.50b, C.55b 1 D.39a, E.47a, F.l?a; Ovl8a 

5 eyleyüp: eyleaün A. 

113 



ı 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

34 

~i1atün ıni'iıatün :iuıatün :Faiıün 

llezm-i gülde salp.-i gül-çihre kim saia.r ~utar 
Cennet içre benzer ol !3-avra;ya. kim kev~eı- ~utar 

Benzer ol la-bende ezhar içre bu zerı·in lfade:J;>. 
ŞS.yd içi.in ma.l>-bilbını ağz ınd.a. gÜya zer ~utar 

SÜsenü:ci tiğın görüp I;tükm- i lfa.Zaya raZıdur 
Kim benefşe diz çöküp gerden uzadur ser ~utar 

Silfr-i ~ahir görmeyen n11Üfere ~ılsun na~a.r 
Kim miyıin-ı abda :par paı. ya.nar .4er ~uta.!' 

lleiizer ol 'a~~ira. li.l.e bu çemen şehrinde kim 
Al ü elala.rla ~olmış gözde müşg-i ter 1utar 

~ idersin goncazıun razın d.iyü gillşende gül 
:Bülbülüii ~tline her deLll ~ardan 8-ançer ~uta.r 

Şasret-i la.'l-i lebüı1'le iy şan.em kühsard.a 
Leb-be-leb ~ün-ı cigerle laleler sağar 1uta.r 

.Bir ayag üzre ~urup şem'-i şebiatıin her gice 
Süre-i ırür ü Du:!fanı ~ub~a. dek ezber 1uta.r 

Cami'-i gül.zarda bülbül ~ -çibet i tm.ega 
Gül bUJiakm goncalar ziynet idüp minber ~utar 

34 A.32b, .B.5oa., C.55b, D.40b, Ev48b, F.14b, G.14b 

3 diz çöküp: ser çeküp .B. 
5 Bu beyit .B'den alınmıştır. 
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35 

:Fa:iıatün - -Faila.tün FEtilün 'Fiti la tün 

l Ehl-i meclis zülf'[ü]la.<-1-i eerv-i nii.zuıı andı.la.r 
:Baiia bu di.rlik yiter 'öm:r-i d.irazum ar"J:dıla.r 

2 Ateş-i endişe par ~ şem' ya.lpiı dün gica 
Meclis içre lp.f?şa-i sü.z-ı niyazuın andılar 

3 İtlerin y8.d itseler cananenüıi z·~ eylereın 
Nioe dil-şad olmayam. kim d.il-nüviizUill andı.la.r 

4 Seyr iderken cami'-i ~üsn-i dilarayı geçüp 
Valili oldum irtesi geçmiş namazuın andılar 

5 Goncanun f.an ~oldı ba.Çı gül giriban itdi çB.k 
.lfülbül-i şürideler gülşende ziiruın. andılar 

6 :Büse in'am eylemez dilber hakikat Ahmed•e 
' . . . 

Var ise ef'sane-i "ışl;-ı mecazuın andılar 

35 A.32a, :B.5oa, C.55b, D.40a, E.48b, F.13a, G.13a 

2 süz-ı: sü:r ü A. 
3 itseler: eyleyüp :a,c,E,F,a., raJr...s: ~~ B1 C,E,F,G. , 

eyle.rem: iderem E,c,E,F~G. 
5 zarum: razuın :B,D. 
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36 

Met'iilün Mef~lün Fe .. ~ün 

}5':açan zülf'ine dilber şane eyler 
l3u sevd.a.l.ar beni divane eyler 

~urup dil murgına. zülf'i ~uzagın 
~oibüm benlerini diine eyler 

Şel>-i zülf'J·nda bu gönlüm garibi 
Perişan iy perişan şC:ııe eyler 

Gönül kim. masividan olsa. ~B.l.i~ 
.Anı Hak kendüzine hane eyler . . .. 
"erağ-1 hüsnüılüil hasıyyetidü:r 'S • .. • 

~ ... iş~arın pervane eyler 

~at bildüm anı 9eşm-i mestun 
CihB.n.ı ser-be-ser meyhane eyler 

"' 
Nig-d.run genc-i 'ışJ:cı ~~amaga 
Bu gönlüm şehrini Virane eyler 

şaral>-ı cür'a cB.m-ı lebinden 
Dil- ı;aıem halkını mestane eyler . . 
şarf.i:'b-ı ~ışfa. olsan ~a.ıc A!ımed 
K.a.puşup ehl-i cışk peymane eyler . . 

36 A.32a, B.44b 1 C.49a, D.40b, E.4la, F.12a, O.lZb 

4 olsa ~li~: ~al~ ola :B,c,E,F,G., 
kend.üzine: kendüsine B. 

6 A'da. bu beyit eksiktir. :a,c,n,E,F,G1 de vardır. 
7 şehrini: mülkini A. 
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37 

?.!efe:ilün 11.ef'aflün Mefi'ilU:n .Woiıfi.ıün 

1 ~an kim 'işve vü naza. o dilber ibtidii eylor 
Fer~dıın ~aş ~-ı ~Sel~ dil Ü o&ılar tidii. e:rler 

2 ~t rüze vü ~c ü namiz\hi me.'niein aiila:r 
No olin kim niyyet-i !:fili~le 'ış~a ildidii. oylor 

3 " Eloetü Rabbüküm., şa.vtın nidi Hdülcda ma4 9'Ül?'-
Hemön ol demde 'aşıJclar derün.ındnn bela eyler 

4 '.Aoopdür zihid.a b~ıyyet-i <ışl$-ı dilir~ kim 
F.ger bir şemmesi irse gedayı pQdşB.h eyler 

5 Leb-i cinine düşnamın ?çan yiid eylese .IJ?med. 
Künö.cat eyleyüp ~~ u ~af~le dil'a eyler 

37 ~.33a, B.5lb, c.56b, D.4lb, E.48a, F.l)b, C.12a 

2 allla.r: bildi B,D. , ~idi: ibtid.ii: B. 
3 Rabbülci.in: bi.rabbikü?ı A. 
5 yad: gÜş J.,D. 

ll7 



1 

2 

3 

4 

5 

38 

Fiili.tün ~iıitün ~~ıitün :rfü.li.in 

lhı dil-i divaneye bi:r yare söylen dôstln.:r 
Rahm ide şB.yed ana dildii.ra. söylen döstl&.r 

Dil l eb-i canandan art1* ~~ini terk eyleaün 
'Şilet-i nez'a i:ren cimira. söylen döatla:r 

Oöz uoıyla. halüme kılsun na.zar lut:t' aylesün 
Oamzesi celiiid.uma Yalvara. aBylen döstlar 

CBm-ı la.'li cürcasından dilberüri mest olmışa.m 
~w:1 görinü:r çeşınüme agyera söylen dostlar 

A};ımed • e n 1 ola. naşil;ıa.t i tsenili!ı d.i v'inedUr 
PandüfiUz güş eyleye yalvara söylen d.Öatls.r 

38 A.33b , E. 57b, C. 62a, D.56bt E. 54a, P.12a, G.l3b 

ı divaneye: bi-çareye :B. 
4 çeşmUme: gözüme :n,c,E,F,G. 
5 eyleye : eyleyem A., yalvara: elvara. B. 
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39 

Mefulü Fiiıitü Me:faiıü Fililün 

lh-ı derünı ehl-i dilüii 'fuı~edür 
N akrl.-ı dü-kevni oynama.ğa. 'ii.ş l.kB:nediir . . 
ıra.en itme z8hid.i bize kim ma'ni-i f?lll&Ç. 
N'*1 ü şar&b ü şahid ü 9eng ü çeganedür 

si murğ-i ~-ı "ii.ş :ıJs::a. 'a.:rş-ıla. ki.irsi hem 
~:f t&-b~a:f' cihan B.:ş iyônedü.r 

süri' riya vü zerk-ıla. tesbihden sakın . ' . . . 
'Aklun var ise fuieme ol dam ü d&ıedür 

Şol kim dü-kevni ı;ıa.td.ı vü bir cürc &. eyledi 
!'1eydiin-ı 'ı.şf anufidu:r o me.rd-i yegfuıedür 

l>ünyeya vi.rme göfilüii'i kim ~'dın a.l~or 

idrik irişmez ana 'aceb kfirhiı:ıedü:r .,, 

Terk eyler ise canını .Allmed •aoeb midür 
Kurb-i bisata. ara.da ol bi:r bahanudilr . ' 

39 A.33b, E.48a, C.53b, D. 35a, E. 46b, F. 7b, 0.7b 

1 "dü-kevni" , "dügüo.11 olarak: da düşünillebilir . 

5 eyledi ı almadı. .A.. 
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!Jü:ftrSilün Uef&ilün J.füfte'ilün Uetô:ilUıı 

l Derd ilo ~o~bet eylesem ~lu ytışUll ffJ l'~b olur 
S\izi9-1 9ev~-i ilı ile sined.o dil kebt.b olur 

2 Nüı-ı. tecelli isteyen cismini eyleoün fonii 
Oenc-U def'inenüii yi.ri bellü bilüil ha.riro olur 

--
3 'I9~ erinüil nişiineain kim ki ıısora.rea. ben d.:i.reı:ıı 

Denzi aa.raruban aola:r gözleri tolu ttb olur . . . 
4 Şü.ti. bu 'ucb u kibr ile dimen- 1 ~ı.9)?ı. 1..rmez el 

'"Aqı.k-ı. sadık olancii yi.rde y\J.zi türiib olur . . . 
5 Fail-ı "innyet-i !fi1da iraıeee bund.4 lcişiyo 

lllırl?- vü ~ayle.awi ile ~anma ki ~ey~ ü 91b olur 

6 ı~ocli&-1 W.'Z zfilıid.8. al. sG11üii olsun mutle.lcii 
•iıı? derdi ;ar~ i.dan çeng ü ney ü rebi.b ~lur 

7 Zült- i ç~i dilberüil gicede ~osnı !J ı:.ıı ~or 
'Portev- i hüsni zer.resi 'C.le:ıe af-tüb olur . -

8 gil "at-i };ıüsn ile gelüp seyrini niila 'iil-itüll 
Tork idicok vüoüdm.ı ~la.ta. :te~-i b4'b olur 

9 J\l:].med.'e la"lüÖ iy filanem aüro-i kov~er op.dur 
Ciim-ı. eloati andurur gör no 'aoob 9or® olur 

40 A.33a, :B.58b, C.63a, D.36bt E,56b , F.17n, 0. 19b 

l dil ı dilüm A.. 
4 Da beyit » ,c,E,F,G'de 8. beyit ilo yor dol!i.ştirmiş . 

~lpl- ı ~ıı A, D. 
5 kişi;ye: kimseye 'B. 

6 mu~l~ı "iıt~ :n., ·a.şılfa derdi: de:rd-i do:rün »., 
id.en : id.er B. 

7 Bu beyit B, c,E,P,O'de 8. beyit ile ;yer değiqti.r'Jliş . 
8 \\ilan ı oiam J.. 
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41 

Fa.~ıatün Fa'ilatün ffiıatün ~iıün 

1 ~d~i la'l- i leb-i cananda. can gizlüdü:r 
Ra.k bilür kim cümle deı-d ehline derman gizlüd.ür 

2 ~üsnüôe cana n~b olmış perişan süo.bülüii 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

Ol sevad-ı küfi' içinde ı:ıür-ı iman gizlüd.ür 

Kıik:ülüii devrinde tuymış dil debinun sırrını 
Bilmedi ol ?"ulmet içre S.b-ı l;tayvfuı gizlüd.ür 

Seı-be-aer afiilfı gar~-ı nür iderken ~üsn-i dôat 
Ka.nğı gözsüzdür diyen kim m?m.-ı taban gizlüd.ür . 
şev~-'i. la'lüiiden ~uhü:r eyler gözümden ~lu ya..ş 
Du 'aceb derya degül gör la.' 1 ü marcan gizlüd.ür 

'kızun mih.rinde agzuii dilberi. bir ~erredür 
Kim anufi remzinde yüz hurşid-i tabiin gizlüd.ür 

Nice yeksan olma.ram hQk-i reh-i cfuıöna. ben .., 
1Cim anufi her ~erresinde cevhor-i kfuı gizlüd:ür 

l~ür-ı Rakk~ süı•at-i hÜband.a görmez oi-baaa.r 
Ol eeb~bdend-ÜZ. ki ~ler nür-ı Yezdan gi~lüd.ür 

lfoş~a.f-ı ~üsnü:lide yazmış dest-i ~ud.ret iy şancm 
Ol k.itab içinde gördüm aırr-ı ~ur>in. gizlüd.ür 

Süret-i za.hirde kalma. a.ldanup iy bi-ha.ber 
~alib ol. viranel~rde genc-i pinJıan gizlüd.ür 

Oüşe-i f~ ü fenada ehl-i J:Ia.lf ş~lar özin 
İste bul her şeyde anı ehl- i 'irfan gizlüd:ü:r 

Oö:rmeyen ~ıdmetde ~ırdur bugürı ci'intinesin 
Bende-i m~bilde 'arif ~anma. sul ~bıı gizlüd:ü:r 

:Bahr-i hayretde vücÜd.l. Ahmad 1 üi1 bil:- katredür .. ... .. . . 
Lild..n ol bir ~~rede biii baJ;ı.ı-ı '" uruni:n gizli.idih· 

41 A.33a, B.48a, C. 53a, D. 36b, E.46b, F.9a, O.lOb 

3 llilmedi: bildi :s., ~et içreı ;ulme'tde ~ihi.r B. 
5 la'l ü mercanı ab-ı J;la.yriiı :B,E,F, O., bım.d.a. ~ü.fan C. 
6 taban: rag.şan A. 
9 ~ur 1 iııı Furlcin :B. 

10 bi-:1Ja.ber : bi-b~ar A. 
13 J:.ay:retde: JFudretde A,D. 
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iiülitün ~iıntün %iıitün F'Uuin 

1 La.tz-ı ciin- perver ki dürc-i la.'l-i afuıö.nd..ıın 9ı.kı.ı.r 
Ma.•den- i nutk-ı t.!esilıa•dur ki ciinÖnd.M çl.k:l.r . . . . . 

2 Bu !}emer devrinde ~üÖdür Jp.yi'imetden eş_er 
Fi tne-i ~ir zoman zülf-i :perişand&n 9:ı.~ 

La~;'loten li-ç-şaribin lıı"l'!.hi ftaribı remzidü:r 
S\i:re- i ixına fete}?na vechi ~ur'iin'den 9ıl,taı' 

4 ~larun gene ~ burc-ı şeb-külB.hund.nn ~o~a.r 
lılo;pa" -ı o5ndur gil"ibanun rul].uii iindru:ı çır..a.r 

5 "Arıiun devrinde cana nice lciifirdür tıa~un 
llıı'9 çeküp din ~dma göz göro imatlcı.an 9~ 

6 Rah-ı 'ış~ ~etin güş eyle z&.hid ovvolA 
Vuqla:t-ı yar ısteyen serden geçer ciind.an ç~ 

7 Oenc-i 'H}~ künc-i dilde l}.ı~ iderdUm n' eyleyooı 
4llomo riiz-ı derünw çeşm-i gıryindan ç~ 

8 ~ed' üı:ı eş'irını aüş eyleyüp dilbor didi 
Dü:r:ı-i govhord.ür m~a.f'fa b~ı c Cl'ıuııan 1 don ç~ 

42 A.34b, B.49b, c.54b, D.37b, E.46n. F.16b, 0.16b 

4 ~oğıırı 9ıJ:ar A. 
6 lfiilotin: ~iletürl B.> eyleı eyleyen D., 

evvela: ola 13. 
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43 

ı lh'.iy-ı 'o.nb~a ki her de:ıı zült-i pür-çinden ç~ 
11 at&-i mili} \ti.Dl llı't a. • dur f'i ' 1-me~ el Çin ' dem ç ık.ı.ı.r ... . . 

2 Çı.!aJıadı dUşn&m-ıla. d.ilderı gayiı.1-i eül:f- i döat 
Gerçi dirlor ya.Mı söz ile yalan inden 9ıJ:.ar 

3 ~Aaker-i kilffi:r i le ba., \coşdı Rüm 1 ıı ~ıı~d id.Up 

ga~~-ı dilber nice ~alimd.ür görilfi' dinden 91.fo.r 

4 sinom üzre liileler benzer şehid-1 'ışk.a. kim 
ı;tıışr olu.p ~u kefen geymi9 gal\ir oınderı çJ.l!Ar 

5 Yile virm.19 nergisüil tacın alup ~ed ~abi 
Du oilıindın- niçe şehl.er t&c-ı zorri.nden 9~ 

43 A.34a, ~.480, c.52a, D.)'fo, E. 45b, F.lSn, 0.15a 

zilimdürs ki.:f'ird.ilr 13. 
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44 

~iıatün FS.l.ıatün ~ıatün :Fi'iıün 

ı 'Aş~-ı şürideler 'alemde şa.h.id-baz olur 
Gördügi kebk-i e.ırrunı ~ayd ider şah-baz olur 

2 Rey med.ed s~ cihanda. 'iİ.ş~ eglencesi 
sM.e-rü m~büh ile herdem şa.rab u saz olur 

3 "Aş* dil-şiid. idü:p her dem gıd.a-yı :rfü;ı. olan 
Dôstlar dilkeş nevalarla .bülend-ii.vaz olur 

4 Gülşen-i l;l.üsninde naleııı ~ id.ül> ol gonoa.-leb 
Gül gibi güld.i did.i atı itme keşf-i raz olur 

5 Gördügür'i m~büha .AJ;ımed aldanup d.il virme kim 
Dil-rübalar içre lii.-büd. pfüc-dlimfu:ı. a.z olur 

44 A.34a, B.60b, c.65b, D.37a, E.57b, F.18b, G.lS'b 

2 herdem: cam-ı B. 
3 '.Aşıfı:"irifi A,D. 
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4 na.lem: yarun 13. t dil: ol J3 • .A'd.aki metinde ra.zla. olarak 
"d.i" var. 
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45 

FW.ıD.tüı:ı fuGtün ıı)uı&tün Fıtilün 

Kıinc-ı kOlJl ben '"iş~ •a.yş itmogo me•va yeter 
Tii.zo ~ gül fi.gSnuıı billbül-~ güytı. y&tor 

Şo}fbot-1 a.gyirdan divane göiilWı ı;ı.~g:~ ider 
Una 19\ln bl.-çare Mecnüna. eeg-i Leyla yeter 

Toldu:rur dil k:Aseain hün-1 oigerlo leb-be-lob . .. 
Dem-bo-deın niiş i tmege o&r-ı. moy-1 f!lul,\bit yeter 

lC.imııonüri reşk i tmezem ~8..\t u oeri.y ü ~rlJ\O. 
:Baiio. bir~ günlige bu kubb&-i mi.na yo-ıar . . 
Atlaa-ı zeı-beftına dünyi--yı düıun balmı.a~ . . 
Tor~-i tttc.ridem vücÜlum "iı.riyct dib~ yeter 

Soy:r-i ~ajır; eylesem çet~i htimi;rün anc1au . .ıı 
Djk-i gülgÜı:ıuu ~bil>ı . ~yme-i vülii yet<?r 

DilrÜbalar gem olup igcnd.o ra.'nilCıll.l:!AOun 
'A.ş~-ı d..ivineya c.8J.em.cle J.sti8ni yeter 

~ı düzıyin\.ii but:,'>'ÜD şeft'ilunıı:ıa ~ışı;.:zı 
Alma.zom mınnetlü almayı bMe. u.yvö. yeto:r 

Tekye.gih-ı. dilde her dem ~o~bat-i oa:rUı- ile 
Şöylo ~y:rii.n olınışam kim ğenı. bmla ~eı.lvü. yeter 

Do:rd.-i ~ışk ile gözümden dökülen lıün-ı oigar 
Soy.r i9iln kuıı-ı belid.a. lale-i ~il yetar 

AJ;ımod • om se~are-i gord.ündan ğam 9okmezum 
.Anı ib~iil. itmcge bu n~l;<uıı ejderb~ yeter 

45 A.344, B.59a, C . fuıa, D.37a, E.56a, F.l4a, 0 . 1.4~ 

2 2. vo ) . beyitler B,C,E,F,O'de eksile. 
4 itmozomı itmedüm B. 
6 gillgÜn\D: I:Urıinem B. 

10 dökülen: ~açılan A~D. 
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Ci.hiiııun aslı. vü f er&i baıdkat bil ki Uieııdih.· 
11.eaiıı • a. ~~yZ olan Hak ; ~ • bus\m üdomdeki d.cJOdür 

Qöztıme ~ 'dan a~iln görinmoz her oey\l b~aıa!ll 
Mul;ı.11-i " küllü şey'in, , olduı· bunün 'beo bu llh.~ar namdür 

Yob"imiş ~a.1<= ' dan ay.rulc hiç vü.cü.d:ı.. oümlo oşybufi 
Şafın bir nesneye ayru\{ dimoii 'i4lemde bu. komdür 

Ra.yit-ı oavidi.nidür elemden korkma. i y 'nriI' 
Cihiııd.a cünle şadlnüll bilürsİıı ~ı..ri gwndur 

Ni~ lu~f u ~uıd.an beeö.7'1t l?Jı~; ıdar oinu:ı 
R~ nüş eylere.m anı ege:r şehd ü ccser sc:r.:ııd.ü:-

Easaronn divini nefsüıi SüleymÜA-ı. zc.mim olcıuii 
Vücüıiuıl miilke'tin a..ld.uii.sa. oldo cıt.ihr il lJ.ii.tOQdur 

Ponii cnmın içen bu.ldı ~ı.nu.~ aoı;ıbetin eliyi.o 
Sözi.!mi güş idüii ~nman did~ ci:m ile Cc3 1 C.t:r 

Şalp.n 'aJ.lime-i 'aşram diyU liiı" Ul'!lı:::. iy vii' i~ 
llioo yüz bii aenüA gibi bu 'ilJr.üil:üıd.a. millze.md\.i!-

BlJ8Ün DOl'.l6"-i melametle 'imö.rot oyl~ dil millkin 
Yılµlmo.z bcllü bil .. fujık uiniiı-yı '1.Qk muhkccıdür . . . 
Ma.\ıtı.bbet :ri,teaidür 1d.ın "f ıı.l_a.J.mı9 boynıno. 9engea1' 
Çokerlar dest-i çenberden anua9ün .kiııııeti h.w'ııdur . .. 

46 A.35b, B. 49a, C. 22b, D. 38b, E.47b, P.lOb, o . ıoa 

2 9ün ı hiç B. 
3 hi9 1 9Un B., nesneye ı k:i.Jııooyo E,c,E, F,C. 
8 mülzemd.ür: mÜbhemdür B. 

10 B, c ,D, E, F,C'de bu beyit 11. bo;yit ilo yo~ değiştirmiş . 

Çekerler : çalarlar A., çenberdon ı "1:11: ilo A. 
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11 Nice başlar keser süf'i bugün halvet buoağ'ında. 
Velila.n ~üreta gör~eii san İbr~i Edhem'dür 

12 :aıılrüm her kimi görsen ~~tle na;ar !alma. 
Cihanı sanma. h8J..idür neler va:rdur bu c'ileatdür . ~ 

13 Dilürsin kenz-i maJıfiye hazine oldui,'°ll'l i.d.em 
.Anl.liiçün cümleden a.~lem m;l1n.kden mükerı·emdür 
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14 lluyurmışdur Reaül ~ üll'Sh. ki :f'~ oldı benüm f'atırum 

.Anunçün f'~ ile ~ed cihan içre müaellemd.ür 

15 JJüdii var eyleyüp yo!Oian. keramet virdi insana 
lli.lürsi.n 'alleme' 1-esma oJ.<:u,raın iam-i aL ~amdur 

46. gazelin son 7 beyiti (9,10,ıı,12,13,14,15) A'da (35a'da) 
eyrı bir gazel olarak görünüyor. Etc,D,E,F,G'de ise 46. go.ze
lin devamı olarak· yazılmış. Doğru olan budur. 

12 Finirüııu ~bibüm .A.. , kimi görsen: neye b~an A. 
13 D,c,n,E,F,G•de 13. beyit ile 15. beyit yer değiştin:ı:.iş. 

kenz-i: genc-i :stc,E,F,a. 
14 :Bu beyit :B'de 13. b~yit olarak görülüyor. 
15 :Bu beyit :B'de 14. beyit olarak görülüyor. 



47 

Fe'ilatün Fe'ilatün 
(Fi 'iıatün) 

Fe<iıatün .Fe~11Un 
(Fr:'ilün-~ 'lün) 

ı l'atlüıııe kamzeyile y"B:r işaret eyler 
Şad. ol iy dil seni < ~~~ ziyirc}t eylor 

2 sinemi seng--i ce:fay-ıla. pUr itdi yino yar 
Gönlüınüll şehrini benzer ki 'imi:ı.ret oyler 

~l ü e,a.1i~uii çerisi bu dil-i viriinomüzi 
Komad.ı yıkma.irs. ye..8ma ile Siret eyler . . 

4 :Boni gördükçe aöger a.ğzurna. lJ.szıdeylo 1'!-abib 
~te göilıüme leb-i la'li kefarot eyler 

5 Mışl'-ı ~üsnüiide ljaridar olu:p iy Ylisuf-ı cWı 
cin virüp büsene ~ed. ne ticaret eylor 

47 A.35b, B.51b, C.56b, D.4lb, E.48a, ~.13b, 0.12a 

4 la'li keti.ret: la4 li şazıki kefaret :B. 
A'd.ı:ıld. "sanki" kelimesi çı.ks.rılıro:?. vozin dwulir. 

5 bÜDone ~ed neı büsen al~ ~ı :B,C,D,E,'F,O. 
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Mefulü Me:fmlü lı1ef'if ıu Fti"uıün 

1 s~ yali.aguil ayİne-i ehl-i safM.ur 
ZD.hi.r gö:rinen anda hemfuı nür-ı Rüda.1 dur 
• .J 

2 Canuma. bela ise y:Lter nergisüll emmi 
Eb:rüıa.rull iy döst bela üz.re bela.dur 

3 B&ran gibi d.inı:ııez gözümüii yişı görelden 
Ral-i ruhunı bildi ki bu tohm-ı oefiidur .. .. .. 

4 Dilşiid oluban l;ı.~~ idererıı cevr ü ce:f'adan 
Her cevri ki canin ider ol 'a.yn-ı vefidur 

5 Ce:r cıim-ı lebüii cü:r' asını nüş ide AJ;uned. 
Ölmez ebedi zinde ?lur 'ömri ba~ur 

48 A.35a, :B.5la, C.56a, D.4la, E.48a, F.lOa, O.lOb 

ı anda heman nür-ı ı ~~ enviü-ı .A,D. 
5 'ömı-i: 'aynı B,C,E,F,O. 
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49 

Fdiıatün ~ıatün fuıatün Fliıün 

Çün şaba cin iline nükhet-i yfu:-ı.la. gelür 
Rüın • a san hnco-i çin miak-i ~'atir- la golfrl> . .. 
Heves itmiş 1d. döke kanını bülbüllerinüıl 
Gülşene gcııca seJ;ıer ~ançaı-i ~a.ı-ııa. gelür 

X:üy-i yirı -t;olanur ~Üfiyi teabllt ile gör 
Eeiizer iblise kim ol cennete mii.r ile gelür 

RÜbla.r aüretini büt g-ibi d.ivare. tutar 
~ . . 
Her ~an ol büt-i Çin n~-ı nigii.r ile gelür 

Devr-i gülde mey içüp '!ı:.ı..rlça ile ~ed • i ~r 
Her ae~er gülşane bir lii.le-'i~ar ile gelür 

49 A.35b, B.44a, C.5oa, D.4la, E.4la, F. 16b, 0.16b 

ı Tatar: hıta n • ... . 
2 Heves: süsen ::B. 
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50 

Metltiıün Feilatün Mefilllün Fa'ilün 

Cihin yüzuh güneşinden c:aoeb münevverd.ilr 
Kim anda mih:r ü meh ayine-i Sikender dür 

Çü gördi m~J;ta.f-ı l}üsnü.Ü gö~ül lci tabı hemin 
Va.rs.f var~ yile virdi ~ag~ldı ebte:rdür 

Di:l-i şikeate-i naz ile gel dürüst eyle 
Ki nii.zun ile gönül i?ıfl-ı n&.:z-perverclür 

Şeb-i gamunda nigara hayal-i hab itsem. 
Gözüme gamzelerüıi ha/ali ha.nc;ı·dür ., .. . 
Cihanda 'ii.şı~ gayret yiter bu kim 'ari:f 
Hamir-i dÖat eliyle ezel muhamme.rdür 
~ .., -

Göreli halüiii cana yüzüiide hayranuın 
Gözüm ~asına. benzer 'a.oeb.mü.d.avverdür 

Gönül çün eski \culundur d.idüm ki azM.. it 
Ef'endim 'ömri ço.;,c olsun didi müdebberd:ür 

Diliyle cana şata.rkan i zi tozın dilber 
Tebessüm ile didi bey"ümüz muhayyerdür .. 
'İ~ar-ı ~~~ını yarü:ıl'a.oeb midür görsem 
:Ba.şuında ol J;c.ara. yazu btmüm m~rardür 

Göreli zül:f' ü ruhun ş &m' gicele:r ta subh 
Dilinde sü:re-i NÜr u Dülıanı ezberdür • · ., 

Libis-1 merd 'aba vü nemed-d:u:rur Ahmed 
Cihanda a-;ıa.s ü dibi zenine zivardür 

50 A.J5b, :B.51a., c.56a., n .. 41a, E.49b, F.ıoa, o.ıoa. 

:B,c,E,F,G'de 2. mısra şöyledir: 
Kim anda. ii;rine-i mil:ır ü nıeh Skender'd:ür 
gönül: gU.lüil B,C ,E,F,a. 
Dil-i şikeste-i nazı ~ı:fl-ı dil-i şikeste-i naz A., 
~ı.fl-ı naz: naz-:perverdür A. 
Vezin aksaklığı var. 
'aş11? ~et yiter: ·a.şıı;a yiter :B,c,E,F,G. 
7. beyit ile 8. beyit B'de yer değişti.rmiş . 

Gönül c;ün: çün gönül 11. 
Dil ileı dil ü D. 
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hattını yii.rüıi':r hatt-ı yir :e. 
;m.~ üı ş~i l!:, · Şem .. giceler ta ~ub~: giceler ta ~ub~ dek :B. 

'aba vü nemed-durur: 'ibSdetüm-durur A. 



51 

~ıatün F;uıatün - Fiti.ı;~ün Filiıün 

ı (.Arızuflda. zül:f'ülli takı tma. kasd-ı din ide.r 
Hey diıııezain döst~ ol bi~ yeni ayin ider 

2 Hey kıyimat l<imetüÜ vaslın ıımu,p kılsam du'a 
Sidr~en ~ &vi"is-ı ~i. na L raı-i ~in ider 

3 

4 

Yi.d.larla zevk ider ılıo.n bu ben bl-<ıareye 
- • 1 

Oördügi.nce ol ~an.em ebrüla.rın:ı. çin ider 

Lu1f idüp S;yineye cana m~bil olma. kim 
S~t-rüdur ~r~am bir gün seni ~od-bin ider 

5 Bezm-i gamda 'i~ Ü nüş itmek dilersen Al;ımed' a 
La" 1-i nabı ~ikriii it eş" iruriı reDgiu ider 

51 A.36a, .B.52b, C.57b, D.42b, E.49b, F.13a, 0.13a. 

2 vaşlın: ~luii A. 
4 bir gün: nageh B,c,E,F,G. 
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52 

fuıiıün ~ı;.tün ~ıatün ~ıün 

Oörmek istersen gönül yiru'ii cem&linden eucr 
Öay:rdan ~af eyleyüp 8\rinana gel )fı.l n~u.r 

Y~ı didirın görürsen pik olursın iy gönül 
:Bil sen ol a.yinesin dilberdür anda cilvogor 

Çün ki dild.8.run senüii hiç ae.nden a.yru olnııı.dı 
Ool ır~ gitme yine aen kendüzüöo ~l seter 

IW.b-ı din p~ür il şer oldu8ı yigdür döstla.r 
Her muhannes i tmesün bii.ri bu menzilden gi.izor . -
Oard-i riilıun ~erresin aldun !Jabide.n o&ıı virüp 
'l'Ütiya,...yı oin- fezadur hazz idor andan bıwo.r . . . . 
Döst\ID b~~am n•ola. baj:rı,na gamzon o~o.rın 
clşı.ka vuslat dira.:rındruı viren oldın- habar . . .. 
~e:i' e:ıı kim gayrıdan ~ olanşsm ~iloıı.de ben 
Oörinen nüı-ı tecellidür gozı.l:ı:ıo sor-bo-oer 

52 A.36a, B.52b, C.57b, D.42a, E.49a, F.15b, 0.15b 

ı ~ene ı iş-in efil A. 
6 diyarındanı nişanından A. 
7 OBrinenı gözüme D,c,E,F,o. , 

sözüme sex--be-aer: görincn eex--be-o~r D,C,E,F,O. 
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53 

Kai"ir il müşrikdür ol kim ehl-1 tov~ddetı ~u.r 
llu cehennem ehlini gel gör ki cennetdon ~ar 

Oüse-i !'akr ihtiynr idüp oihii'zıı terk ider ' . . ... 
Ehl-i ~ış~ 4 ad.etidil:r tii:o ü dovlotden l_<:Aça.r 

Seode i tmezae n ' ola. inniina. ŞoytD.n-ı rı:ı.cl:ın 
La.' nete la~ olan elbotte r~otden ~ar 

İ~tıyir iden melimet gır~ını dôotlc.r 
Şanmailuz ' ilemde anı derd ü mi~otdon ~ar 

'Arit-i Rakk aldı ister ten hicnbl.tldan halia . . . . ... 
Lezzet-i vuslat duyan e lbotte tur~tden ~ar 

53 i.)6a, B.52b, C.57a, D.42a, E.49a, F.lSb, C.15b 

5 oldıı olan~. , ister ı .A.bmod A. 
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54 

~iıatün Fa:iı~ıün Fa:iı-;tün :Faı1ün 

1 Y-ar işigi.nde şu lci.m seng-i meliınetden ~ar 
Yo~-durur başında. devlet lci.m selametdan ~sçar 

2 Dil virüp dünyaya. zalı:i d ha.şr anup agla.r m·i.idiim 
Eb.1-i tev~id olmayan r~ı ıp.y&nc.tden ~ar 

3 .Ah-ı ~aşJ.~dan ~arsa. ~an mıdur kifir r~b 
J3Ü-Leheb<iür g\lyiyi aamo- kerametd.en 1_ca.ça.r . . , 

4 Cami' -i l_>.üsnüilde çeşmüll güşe-i mi~abd.a. 
Her zaman meatanedür galip imametden ~ar 

5 AJ?med'e ~ayb itmenüz ma.!1-bÜb ü meyden geçmese 
Her işi.$ ~onun anar ~iih.ir nedametden !<=açar 

54 A.36b, B.52a, c.57a., D.43b, E.5Qb, F.15a, a.ısa 

3 ~~b-: ehl-i D,c,E,F,G. 
4 m*abda.: ~abdur B. 
5 ~ihir: galib B,C,E,F,O. 
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55 

Mef"Ülü Mef~il\h:ı. Me:f""Ülü Mef'allün 

1 Für~t şebinüzi' ~ir cana se~eri vardur 
:Bu nal e-i şebgirüii bir ~ub~ 0f10l'i vardu:r 

2 sinemde ı,ca.ra.r eyler ki.rpiklerüii iy dilber 
Cevr okı.na 'uşş&kuii ya{ı.şı siperi va.rdur . . ~ 

3 gişiyyet-i 'ış\rui1dur bu d.ide-i ~ün-bfu>un 
Payuff a ni~ar içün dürr ü güheri va.rdUI' 

4 Dil ~inea:i.ne oin~ ~ond1*?a gnmun her dem 
:Bir m~za.rı bişnıiş göynük cigeri va.rdur 

5 dam.zen o~ı deldükçe dil kü;yuÜa meyl eyler 
Canlar vi:rür uçmaga lJ.oş bal ü peri va:rdur 

6 YB.ruii deheni sırrı gülşende anulmışdur 
Gül kulı:ı,.;.ına. gizlü gonca. haberi varduı· • -o .. 

7 Zerrin l_<:a.de~i gör kim şebbüyı kenar itmiş 
~duoa.ğını a.lur a;..,.cında zeri va.:rdur 

8 .ş:a:k-i rehüii'i nergis te~bih ideli ~le 
:Bir ~erresini görmez ya."ni b~arı vardur 

9 şirin lebüiiüii camın hiç kimseye i:uy~a.z 
"'Ari:flik-ile 'ömrüm anuıi emri vardur 

10 Yetmek degül artar da. ga.ınzen dil-i ~uşş~a 
Öldürmez 'azab ile da.hı neleri vardur .., 

55 A.36b, B.42a, C.20b, D.43b, E.4oa., F.5a, G.5b 

7 Vezin aksaklığı vardır . 
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11 Senden şanema d.idüm 'uş~~ el~m irmez 
İnsana. zarar itmez d.idi ki peri-vardur 

12 Red.d itmese agyilrı ol yar 'aceb midür 
'İsi-i mücerredclür hıdmetde harı va.rd.ur 

w -

13 İy ba.d.-ı şaba y3.ruil 1a.iP.tma. izi tozın 
Her ,;erresinüil yüz bi.ii li'~b-ruı.~arı va.rdur 

14 Ten ç&.hına. dti.şdükde cin YÜSu:f'ı l,<:an aglar 
Ya.(,.lFÜb-ı dil eydürler bir ~oş pederi vardur 

15 Cana seg-i k:ÜyuÜ uş ya.rup yü:regüı:n d.idi 
Şad. pare ise n 1 ola. anuii da yiri vardur 

16 YB:ruii işiginde a.ğya;r 'uşş~-ıla. ceng eyler 
davğii.dur ürür durmaz ~ôş derd-i seri va.rdur 

17 Al)med yoluna. 'ömrüm can virdügi budur kiın 
Er ola.nun 'alemde bes bir hüneri vardur 
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15 B,c,E,F,G'de bu beyit 16. beyit ile yer değiştirmiş. 
eeg-iı ser-i A.,n., uş: veş B,C,E,F. Vezin aksaklığl. va:r. 

16 lhı beyit :B' de vardır. 



56 

Mütteilün 1.tet'iiilün ltlüf'teılün ?~e:t~ıhın 

ı ŞW:ın ile ol şaııem bugün pençe-i iti.tabı. !Jır 
l_(aqlarınuii işareti gurre-i mih-tabı. ı;ıır 

2 Ab-ı ~yö.ta ~a~n ider }?~reai ııBzı. ya.rınun 
Kev~er ü aelaebil ile cam-ı. şar&."b-ı. nitbı. ~ır 

Meet-i şlU'ib-ı naz olup eylaae d.il-rilbii. n~a.r 
Leşkeı-i zühdi 1;ağıdu:p tavbe-i 9eyl} ü 9ü.bı. ~ır 

4 Ôonoa.-i nim ~e-veş l;alsa tokellüııı ol ~a.nom 
oevheı-i !bdardur dürr ile lıı.'-1-1 nö.bı. ~ır 

5 Cevheı-i cış.lpı ~~iyet ano~ olur kim ~acUr 
Dilde hayi.J.- i gayrı yı.ır gozdo olı.nca b.ibı. eır 

v ~ 

56 A.37a, ~.43a, C.49b, D.44b, E.4lb, F.l7b, 0.18b 

2 ka~rooiı ~si A. 
5 yv:r:ı yüz A. 

1.38 
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Feilattin t!ef&:ilürı :Feııün 

ı Öaaızen ol_a ıcaşun kemane yeter 
Aiio. can Ü ciger nişane yeter 

2 Yonle.rin şey~ lp.~altsa fayide ne 
fili uzunlıkı cihana yeter 

3 Şeb-i hicranda. Wı-ı 'iişıfBndan 
Key pa~n her ee~er nişane yeter 

4 F.gme ~uii bahanesüz öldür 
Toğru b~uii d.iyü bahane yeter 

5 Dol~lulı~ itse ol dilber 
.Anı ~l&tmağa zamane yeter 

6 Dil ü ciin murğı.na şa.çuii dim it 
:ga.ı-i mUşgÜıüll ana d.Ene yetor 

7 ~edüfi' ciııuı aldı didi nief4r 
~te dervişe dervişine yeter 

2 
6 

7 

57 A. 37&, B.43a, C.49b, D.44b, E.4lb, F.15b, 0. 15b 

kısal toa.: la.satsa .A.. . . . . 
düne: d.izı:r.ı dine B • 

.Ahmed ' illi ı Ahmed .A.. .. 
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Fiiıatün raııatün Firiı~tün Fi'iıün 

1 Bşk-i !J.ürÜnüm !'apuiid.a ci.-b~i üttö.dedür 
Ol garibi dôstU!ll redd. itme merdümzüd.edü:r 

2 !(iimet-ı dilcÜyuİia şol ciin ki oand.an bended.ür 
Biğ--ı gamdan döstum servi gibi ö.zfuiedür 

Zülf-i dilberden kesilmez nıeyleyem dlvWıe dil 
Du hava ile yiler miskin 'a.ceb aevdid.ad.ur 

4 Miek-i 'anberle ~a}un yazmış lebüö cWııınd.ıı k:iııı 
Yol,c tekellüf nüş idüii cennetde dov:r-i bidedür 

5 Kendüzümdeıı geçdügüm 'ayb itme onnô. AJ;ıaıod 1 e:ıı 
LeblerüıT ~ayranıyam iki gözüm helvii.dadur 

58 A.37b, B. 58a, C.64b, D.44&, E.56b, F.8a, 0.7& 

l l?Lpuildaı ~apuilda B,c,E,F,O. 
2 ~ı ••• dostun ••• gibiı bii.r-i •• • riati ••• veş A,D. 
4 Misk-iı müşk-i B1 C,E,P,O., !18-~unı ~o.çun D,C,E,F,O. 
5 "a.yb: 'a.ceb B. 



59 

Mofılilün Ue:rii:ıün ?-!eidiıün --Me:tılı.l\h\ 

l lliJ.ciibın ret~ idüp dilber ~an ~sin-ı cÜd eyler 
O şev~ 'Sş~-ı sM~ b.emin terk-i vilcÜd eyler 

2 Riyayı terk idüJ> zfilıid işit tesbi~ini çengüıl 
:BUkilüp ~eti diim nida.-yı ya Vedüd. oylar 

4 

5 

6 

IJ.a.y~l-i ~aliln iy dilber dilşelden miomor-i o'!lna 
~Q.9aıı alı eylesem cümle oihanı büy-ı .. Üd oylar 

Içüp pir-i ha.Ti.bituii elinden oür'a.-i camı 
Dem urup er~anünı. gör derünınde.n oilrüd eyler 

'fuYuJ.maz tir-i müjg&nı. dil ü ofu:ıd.an güzer eyler 
Cefa vü şiveden dilber ~an kim reb-giı.7üd eyler 

Cemaluö 'a.kaıni .:Jpıed görür ofun ıçro iy a~ 
Şü:rilı1-veş ~e~ şuı:ısaii hemiiıı ol dem oücüd. eyler 

59 A.38b, :S.44a, C. 5Qa, D. 44&, E.42b, P.12a, 0.12a 

1 o ş~anı şa~bdan :s,c,D,E,F,O. 
4 sürüd: ğun\ıi :s. 
5 Ceti vü şiveden dilberı oeta '}~tından ol A,D. 
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60 

l.füfte'ilün Meffilün Milf'tei.lün Hetil.lün 

R~larınuli işareti ol ~anemüii oemiledür 
Niabet- i zülfini gör~ dilberüınü:ıl oeliledü:r 

llokka.-i la'l-i teı:.durur top:lolu dürr-i abd.8.r 
Ôo~~a.-i nim hande kim leb-be-leb a~ı jiiledür .. 
şev~-ı gül ile 'andelib iiilese eylemen <aoeb 
Şub~a dek •aşı~ işi Wı ü figan ü niledür 

Saye-i zül:t-i dilberi 'arıi üzre hat aanup . . . 
F.gr-i e,a.yale düşmenüz Devr-1 1F8merde ~ledür 

S~ ile cad.u gözlerüii mihri zevil.e ugradu:r 
Mah-ı neve kemend a.tan zülf degül killaledür 

si' id- i aim-s~ al lfad.elıi yüz ine b~ 
Gül gibi gel çemende gör zev~ ile devr-i laledür 

ô~~a denızine düşüp kendüıli gar~ vırme kim 
~ı ğamun necatına keşti bugih'ı piyiledü:r 

Mu~rib-i 'ış}fa dem-be-dem dürlil niyaz idüp direm 
Derdümi a.rturur menüın 'ışk kopuzını çala.dur . . 
Mülk ile mal ü a11asa mültefit olma .Af?.med.& 
D:ı.1-i dilüil ri'ayeti bas bir "aba vü şaledür 

60 A.38a, B.52a, C.58b, D.45b, E.50b, F.8a, o.7a 

l Niabet-i zülfi..ni: niyyeti zilltünüıl :B. 
4 ~anupı 9izüp A. 
6 gel: sen A., gör: gül 13. 
9 ri•~etiı l?ma'ati .A,D. 
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Mıatün Mefiılün Tu<iıün (Fa'"lün) 

1 'Iş~ mülkine ola.-gör server 
Cehd eyle bu yolda sen ee:r ver 

2 Dıl-i 'ış-lcun cihanda wis-usı yol;t 
Ci.laıla 'alem olursa zir il zeber 

3 '.f'utuşur k:igıd ü f:alem ya.zu:naz 
''Işf ki tabını kim o!cur ezber 

4 Döyimez sılziş-i derüı:ıın şem' 

~tuşupdur dili yc.:na.ı- par per 

5 Cüş idüp mevc urur gözüm yi.ı}ı 
l3ah.r-ı hün oldı gör nice artar . .. 

6 411.cıbet bu cihanı kar~ vi.ri.h
Oözümüii yişı durma.yup artar 

1 İıh-ı. '~ ılpia. çof keramet var 
Leşker-i gam işid.icek ürker 

8 Göz açup ~ururam izüii tozına. 
Ya i lih1 o günleri göster 

9 Künc-i ~illetde yaşda.nup -t:a.ş ı 

:gak-i miJ;ı.net idinmişem pistar 

10 Sözümi şanmali.uz şik8.yetdür 
Piid.işii.hla.rd.aıı olmışam bihter 

61 A.38a., :B. 53b, C.22a., D.4Sa, E.Soat F.16a, G.16a . 
3 kim: gül A. 

4 deri'.inunı dütünine :s,E,F,o. 
5 gör nice artar: gel beni }?ırtar A.. 

6 ~urm~p ı durmadın :B. 
7 .Ah-ı "'ô.şJJ?ia: ehl- i '"ış~ A.tD• 
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11 Füla-i ~er ya:ncda mihr ile meb 
t'and.a ~ı c;a.rıı-ııa. ÜJ.ker 

12 Ziı-i piyı.İııdedür bu ça.r\!-ı kebÜd 
~lemişem mafB.muını ber-ter 

13 Ciiııle yarana bi.ii du'i vü qeni 
Peyk-ı alnım se~er se};ler ilter 

14 .?akk senüfi 'ömrülii uzun ~ılsun 
Dönd:ügince bu çarB--ı pür-a9ter 

15 Ol.ınışam 9ii.r--Ç.arb-ı ~af tırAş 
Rer ~ıl olurdı c:ismüme tıançer 

16 Küşe-i ~ene düşüp ~ed. 

Bil.mezem lıC.m döşene ~&kister 

17 Cin u baş terk ider bugün 'ıiş~ 

!C&'ıdai'ı bu yolda sim-ile zer 

11 çar9'-ıla.: yidi girü B. 
14 pür: bed E,c ,E,F,O. 

144 

15 E,c,E,F,0 1de bu beyit 16. beyit ile yor değiştirmiş, D1de 
12'den önce. cismü:ne: çeşmine :S. 

16 Du beyit E'de 15. beyit . 
17 :Bu beyit sadece C' de va.r. 
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62 

l4eMlün Me:f'iiıün Mefıtiıün 11.efatiııtn 

cemil.un şem c ine 'ömrüm bu cin po.rvine olau9dur 
Umid- i genc-i vaşlulila. gönül vI.rano olını9dur 

Bugün •iş ıJµ.aruii cana senüii mest-i i lA-hi dUI' 
Iüı.k.ika.t bezmine ziri lebü:ri peymône olmışdur . . . 
.Denün' tohm-ı ma.habbetdür ezel d.ilıkiüuna. hasıl "" . . . . 
Dü-'ilem küşte zarından )lem ol bir d.il.oe olmışdur 

Şu kim n~a. 'işılpiur görüp her nal;cşo. dil virmez 
}'ezii.-yı "ış)f-ı !-ievlaya. ci.hiin peymaııo olmışdur 

llomEn zlil:ıirde bir sürat görüp lc:il.trino hillm itme . . . 
Bilüre1z ~b-i mü• min lci.ın IJüd.i.' ye. tıi.ıne olınışdur 

Bo.f}ılı::ıaz o.ive vesvaad.A i.J}i'tl:10Z bellü bil ~ll;l 
Şular lcim r~-ı 'ış~ içre bugün mo.rdine olmı.qdur 

Ölüıtd.en kurtulam diyü vücüdm terk ıdo:r Ahmed . . 
aaEülden 'iş~-ı dldi:r ü hem divino ol.mı.odur 

62 A. 38b, D.53a., c.58a, D.46b, E.Slb, F.12b, 0.12b 

3 Den-un': bo;ruxl A.. 
4 n~a.ı şey e A,D., peymaneı büt~iiiıo A,D. t moyg_üne c. 
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63 

Mefi~ıün Metailün ı,ıetaiıün Mef~lün 

Seraser cümle :Qiıbanuii bugun mö.hı ı:ıu.~.arremdür 
Hili.l ebriiları anun hemin mih-ı mu};larremdür 

:Bnmm i.yine-i nür-ı Hüdi1du:r hüsn Ü zibaaı -o- " • 
CUzoldür ~ür ü gılmanda.n meliikd.on mUkerreındür 

Çtin ı.ı.lduh naz Ü "işveyle ~ü.blbüm can Ü dil mü.1.k:iı:ı 
Seri'.:r-i mÜlket-i hUla safta. "ömrüm mUaellomdilr .. 
N'ola meydin-ı l;lüsn içre Süleymwı'isen i y dilber 
Degüldiir bik:i aldanma habibi.im hüsn-i hitemdUr . . . .. 
?.fü;>enden aine-i A.hmed nigi.rG. çak c;ik oldı. 
cnuımaz derdine çare >;tabibüm bu no morboındür 

6) A.38b, B.5)a, c.58a, D.46a, E. Slb, P.llb 

nÜX-ı: ?UD" - i A., D .. , ~ümı ü r hilı:ı:n-i :S. . 
hW>ı , hüs:nun 'B. 
~ - . 
l;ıabıbüm: tabibüm .A., bu noı fa.J.bi .B. 
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lıfethlü ~ıitü Met'iiıü ~'3.lün 

ı Ôamzen o}fına ı,carşu durur dil gönüllüdür 
Bili o}f urursa yB;re d.imez l;öş gönüllüdür 

2 .A'b-ı ~a.yat içinde ~urur la'l ya.şdanur 
Lü ~ lü, dişüii'e di:rler anunçün gönüllüdür 

3 ljat~-ı nigirı gördüil ise candan el yud.un 
ildun beratuiiı yüri miskin göü'üllüdü:r 

4 Furı.catde :\canlu yaşumı. her kim ki görse dil: 
Dilşmiş diyir-ı gurbete miskin gönüllüdür 

5 Ôanı leşkerine virme gönül lµı.l' asın ~a.l;cın 
:Bekle gedigüfi' er gibi ~ed gönüllüdür 

64 A.39a, B.54b, C.59b, D.46a, E.51b, F.9a, 0.9a 

4 görse: gördi ::s,c,E,F,o. 
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65 

Me~iıün Me~iıün f~ulün 

1 ~P gözgüde gördügi.iıl yüzüiidür 
O fi' 1-i gayrı şanına kendüzüiidür 

2 Gören nür-ı Hüd.a•dur zat-ı Hakk'ı .,, - . . . 
.Anı şanına ki sen iki gözüfidür 

3 Meger hiç şuya. saye salmad:un sen 
Ki cümle fitnenüô' başı özüfidür 

4 M~1; oldugı gibi Jii~ cihana. 
Senüff cismüffe can olan sözüiidür 

5 Şıfat Ü zatuii 'alemde mişali 
Na.~ar ~ıl bu giceyle gündü.züiidür 

6 'Aceb dery8,-yimiş derya-yı Kudxet 
o derya.da. şad.af 'alem özüfidür 

7 Bugün cehd eyle ~ed ~'ı gör sen 
Ki yarına ~lan iş gözsüzüıldür 

65 A.39a, B.54bt C. 59b, D.46a, E. 51a, F.lOb, a.9a. 

3 Meger hiç ~Üya s~e: nıekr-i nefs-i çeh-i ~uya. hiç .A. 
6 ~udxet: va.}?.det B,c,E,F,G. 
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Mef'Ülü ~natü Meiaiıü Tu:iıün 

Züb.d ile zab.idün' yeni küteh büridedür 
oı dest-i dırazun o höd damen deridedür .. 
ZB.hid S'urür-ı züb.d ile bir derde düşdi kim 
Gören ~anur o miskini başı büridedür 

Da&v'8,-yı saltanat ider ol bi-nevayı gör 
Züb.d ile f~a. irmed.i dahı beridedür . "' 
göş 1aylasa:ı ü ~ı.rlpi vü misvak ile ridi 
Jı.ncal_<: cihanda. ~ılleti bas bir müridedü:r 

Hal ü ruhun hayalini dilden gidermezem 
.,, - "' -Merdümüii oldı biri biri nür-ı d.idedür 

Nife l?a.çuiia. öyküneli ~öş ~abı var 
Miskin zavallu F;Jaxılu bir ham deridedü:r .. 
:Berg-i gül-ile zinet olur eanki Ab.med'a . . 
Kalbüİide hün-ı dide ki yir yir çekidedür . ... 
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66 A.39b, B.54b, C.59a, D.47b, E.51a, F.7b,G.6a 

d.ırazun: razun B., o hod: öni ho :B. Vezin aksaklığı var. 
'V .... 

fakra.: ka"ra. B. . . 
misvik: tesb~ B,c,E,F,G. 
~ı Ü ~uiiı ~Bk-i rehüô.' B,c,E,F,G. 
öyküneli: öygüneli A • . 
~büride: gülbüiide A,D. 
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~ıitün F=a::i.ıatün Mıatün Fıııün 

1 Canuına r~at benüm sol cevrdür kim yar id.er 
' Lik men bi:-t}ili'e cevr eylemekden 'ar ider 

2 Pertev-i ~üsnilii beni 'alemde meşb.ür eyledi 
~erre-i nii,...çizi ~urşid-i felek izhar ider 

3 Ne keramet va.rdurur zül:fi.nde ol ~İsi-d.eınun 
Niçe bili zÜhd ehlinüri tesbi.J;lini zünnar ider 

4 Şer~e ~ıBıııaz söylesem derd-i derünumdan ~aber 
'Aş~ kim her sözi bi.fi' defteri ~umar ideı-

5 Zülf-1 .. anber-b&ruıiı yüzden götürsen iy f;18nem 
Eıl-i kü:tr ol demde parmak kal.durup ikrar ider . . . 

6 Dilberi gillz&ı--ı hüanüllde ruhun evra.ıc.ını . .. . 
~ikr idüp can bülbüli her l~oda tela.-u ider 

7 ~üs.nüıiüıl gencinesin pinhan idüp bed çeşmclen 
K@d.U-i püı-tabuiiı sihr ile halka mar ider . . . 

8 Cevri hadden asdı bilmem ah.iri hi.lüm n'olur 
'~ıbet. ba.yr oldı Ahmed san~ kim· ol yar ide:r 

4 
1 

8 

.. - """ - ,,..; 
Aş~ kim: ki~~ :B,c,E,F;O., h.erı bi.r :n,c,E,F,G. 
pinhin idüp bed çeşmden: JU;ı.ıııed. &alJ:-c1an pinhiin idüp A., 
gencinesin: gencini Jı.. . 

.Bu beyit sadece D' de va.r. 
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68 

-~e:rtılü Mef~ilü lf...efa:i.lü te~ün 

cin murğına bu cism ~tde ıp..teodür 
~urtarma.ğa cehd eylememek anı 'abeedür 

Oer kevkebe-i şSlı-ı ~ti göreydun 
:ım küo-ı eelii.~Ine d.iyeyd:üıl ki ooraadür 

şoı kinıao kim 'ilm-i ~a.rabata. i.ri9di 
:Ou "ilm Ü hfuıer cümle ana. biid-ı hevoadür 

Oer ~ayU.-i gaybi sana bir s~e ~alaydı 
Si.mürğ--ıla '~ diyeydüÜ kı mogeedür 

J.ld.aııma şııJ?n bag-ı cihiııda gUl ü eerve 
»üstön-ı b.e.kiyı.,'ltda bular hi.r ilo heodtir . . . .. ... 
Ten cübbesi çün cariyedür b~ degüldür 
Terk eylemeyen 'ariyeti özge neıcesdür 

'fa'n idene inci.ı:ıme vü sen olma d.il-iz&r 
Oüş eyle bu pend.i yüri Al}mod sana boedil:r 

68 A.40a, B.55b, C.60b , D.47a, E.52a, F.llb, O.llb 

5 ~~l$Xl&ı ~tde B,c,E,F,O. 
6 özgo nokesdürı özine kim rıSkoodil::r A. 
7 pondi : aö~i B,c,E,F,O. 
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Mefdilün Mefiİlün MefEtilün Mefa°ilün 

:Bugün meyd.M.-ı . .,,_ş~ içre şu kim merd-i melainetdür 
Ta'a.llukdan halas oldı yi:ri anun selfunetdür . ~ . 
~ıyamet'a.rz idüp va'i~ beni ~or~tma bill~ 
Kişi yarından ayrılsa. heman ol gün l_cıyametdür 

şaıaı:. u zülıd Ü t~anun riyasından ~~a.zaali 
Çürütdüii' 'öm.rüüi za.b.id sonı anuıl ned.ametdür 

Melamet hırka.sın sü.fi anunçün ihtiyar itmez "' . . ~ 

Degül her kişiye la~ bu bir ~aıi ~aıametdür 

Qözüıl yaşın görüp AJ;uned senüliçün cümle '-alem dir 
Ne tıöş deryaya iar-lc olmaz meger ~~ib-kerametdür 

69 A.4oa, B.55b, c.6ob, D.48b, E.52a, F.ııa, a.ııa 

4 SÜ:f'i: zahid B,C,E,F,a. 
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70 

Mefülü Meta'iıu Me:r7liıu Feb:ıan 

ı Zeyn itmegiçün cennete insan iledürler 
~ullığa. ana ~ür ile gıımB:n iledürler 

2 carı Yüsufını Mışr-vücüa.uil.a.a bulursan 
Ken~azı iline ismüxl'i sultan iledü:rler . 

3 

4 

5 

6 

Manş§r olanı bend-i mel&ınetle sürürler 
Tahkik fena d8.rma. gi.:ry'fuı iledürler ... 
İy ka'be-i vaşl isteyüben dünya sevenler 
'işıµa.r ana. canını ~bin iledürler 

Va'iz bizi korkutma cehennemde od olmaz 
Yanm~a odu'ı h~r kişi bundan iledürler 

Merd.aneleri :t'iir~t ile bunda ~ına.rla.r 
V~la.t iline lu~f' ile andan iledürler 

7 AJ;ımed ~~ a.ld.aıuna bugün ta.o ü \tabaya 
'Ucyan getürüp dünya.dan 'uryiin iledürler 

10 A.40a, :a.45a, C.5lb, D.48b, E.42a, F.14b, G.13a 

ı :tıür ile: J;ı.üri vü :a,c,E,F,G. 
3 fena ••• giry'inı bal_ci ••• andan :a1c,E,F,a. 
4 sevenler: ~ovanlar :a,c,E,F,G. 
5 Yanma.8'a odın her kişi: her kişi oda yanmağa. :a,c,E,F,O. 
1 ta.o ü: tac-ı :a. 
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işi..k.ii.ra. ~um içre şi.d il ~em ol püsor 
Sone.om ld.m l'lii-i maderdü:r ~ul mfil-i peder • T ~ 

Göz yumarsa. ~an mıdur zih.id cemil-i yird.aıı 
ıtoylesün layık degül nür-ı Rud.i. •ya. ol naze.r . .. . 
NCı.bed.id oldı raki.büın didüm ol ı-l\.Zı 'ben 
Öonocv-veş ~~ olup d.idi ld. "f1 ' n-ni.ı-ı ~~ .. 
M~\uıt-ı J;ıüsn-i dil-az.Sd.ur na~arg'iıhm benUm 
Li-corem artar KeJBm-ull.8lı •dan nüı-ı ~a.r 

J.Cond.ı Aı;ımed ~Bz:ıe-i dilde Qayil-i l;ıaYl-i d.öat 
Bir oige:r büry8zıi var hayrüt-to.' ömı ~ar 

v • • 

71 A.40b, l3.58b, C.63b, D. 48n, E. 55a, F.17b, 0.17b 

ı iç:roı içer 13,c,D,E., ~\xiı yi ki ~od ~. 
3 rliı bcnı dilber didi 13,c,E,F,O., dildiro ben D. 
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Fiııatün ~iıatün ~ıatün Fe:iıün 

l Görmeyen o.in YÜSu:fın Ken'cill'i bilmez 1!=8nda.d:ı..ır 
öz vilcüd.ı Mışrına sul-t;anı bilmez ];canda.d.ur 

2 Cehd idüp ~a.vr-ı beşerden çıl5mayan z'S.h.id bugün 
Jfaldı nisyB.n içre vü insanı bilmez ~da.d.ur 

3 Cism ü cin.un sırrını f'ehm itmeyen avareler 
Gerçi "aş*ur veli cananı bilmez J:;and.a.dur 

4 İçmeyen vw:ııa.t şarabın y~ elinden her zaman 
Benzer ol mib.iye kim '-uınman:ı. bilmez ~dadur 

5 Sır.r-ı canı bilmeyüp se-yr eyleyen aer-geşteler 
Devr id.er devran ile devranı bilmez kandadur 

6 Oenc-i "ışka. gönlünüii mi.ilkini viran itmeyen 
~ldı, ma.'mür olmadı viranı bilmez l?ndadur 

1 Mi.ibtelB.-yı 'ış~ olup cananesini bilmeyen 
Derd ile de.:rmandadu.r dermanı bilmez kand.adur 

8 Can ~agıyla işit Apmed M~ed nu1~ıdur 
Kendü nefsin bilmeyen ~anı bilmez ı::and.adur 

72 .A..4Qb, B.55a., C.60bt D.48a., E.53b, F.19b, G.19b 

l Ken"aniı cananı B,C,E., mı~ınaı mülkinüri' :B,C,E. 
2 zBh.id:'ari~ :s,c,E., ~il.ib F.G., vü: ol D,c,E,G. 
5 ser-geştelerı avareler :s,c,E. 
6 B,C,E'de 6. beyit, 7. beyit ile yer değiştirmiş. 

D,F,O'de 6. beyit eksik. 
8 Ra.lıman: süb~aiı :e,c,E., sul~azıı D. 
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73 

ii:iı&tün :Filıitün ~ıatüıı ~iıUn 

1 Bıı.kka ku.llık itmeyen cinanı. bilmez kıand..adur . . . . . " 

lCondüzini kul sanur auı tanı bilmez le.anda.dur . . . " 

2 Oülşen-i k:Üyında yarun olmayıınla.r oılveger 
Şüreta tavüs ise cevlanı. bilmez k:andad.ur 

' 
3 ~il.moyen <ilm-i ledünni dBrt kitabı. okısa 

Zillıira 'alimdür ol ~ur•anı. bilmez lglnciadur 

4 tcurtılıu> emmiireden levvameye meyl eylemez 
lie:fsin idrak itmeyen şe~anı bilmez l?md.adur 

5 Ten libasın ç&k idüp terk itmeyenler J.!ımed'a 
lCalıbı fersÜdedür kim cönı bilmez kmldsdur . . 

73 A. 41a, B.55a, C.6lb, D-49b, E. 53b , F.Bb 

l ~: 'ışlf.a B,C,D,E,F,O. 
4 şe~fuııı süb~ B., sul~anı C,E1F10. 
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74 

Tuııatün ~iıatün Tuııatün ~ıün 

Yanına.yan pervane tek dild.8rı bilmez ~d.adur 
::Bülbül-i aüridedür gül" zarı bilmez ka.nd.ad.ur ' . 
Deyr-i 'ış\ca girmeyüp bw, egmeyen her şürete 
Zülf-i yarı bilmedi zünnarı bilmez ~dad.ur 

'futuşup şem '-i ~-ı canin ile nür olmayan 
Sa.nmanuz pervanedür ol narı bilmez kandad.ur . . 
Görmeyen ya'..-ruıi yüzinde nür-ı ~· ı zih.iai 
~ulmet içre :ıcaıdı bil envarı bilmez Jpındad.ur 

Tekyega.b.-ı 'ış~ içinde pi.re ~ıdmet itmeyen 
Süreta abd.il ise esrarı bilmez kandad.ur . . 
Zülffuıüll di:rında. ber-dir olma.yan dil ~ed'a 
Ol nice Mansür olur kim darı bilmez kanda.dur . . 

74 A.41a, ~.55a., C.6lb, D.49a, E.53a, F.8b, G.8a 

ı pervine tek: pervanenüıl c,n,E. 
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3 Bu beyitten önce 72. gazelde D,FtG1de olmayan beyit var. 
ŞöY:leı Geno-i 'ışl:a gönlünüll mülkini viran itmeyen 

Kaldı ma' mür olmadı ıui' mirı bilmez ka.ndedu:r . . 
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75 

Fe'ilatün Mefa'iıün FB.'ıün 

Seyr iden yare dilrübadur dir 
Sidre faddine müntehadur di.r 

Kevkeb-i ?~~ın ofı.duın yfu-fui 
ıpik-i r&ıına. tÜtiySdur dir 

Dil-i a.Ivanemi gören her dem 
"IşlF mülkine pM.işidur dir 

Ka. 'be-i kUyı..nl yol ına '8.ş ıfla.r 
Merve hakkı begüm Sa.fSdur dir . . . . 
Göz uoıyla na.~a.r ider ma'ş~ 
Dıl-i 'ışk ana merhaboour d.ir . . 
Vasl-ı ma"şüka. sebep ne her "8.şık 
Dü

0 

cihan ana. kim ba.hid.ur dir . 

Rok:kar-i ıa.• 1-i dilberi sordum . . . . 
Cümle derd. ehline devid.ur clir 

Dil-i mecnün olCırd.ı ''velleyli., 
'Arizuii gö:rdi ''ve d~~ .. dur d.ir 

Ahmed'e cazibe eser ideli . -
"' Iş~-ı o anana. keb:ruö8..dur di.r 

A.4lb, B.56b, C.6la, D.49a, E.53a, F.l4b. 

1 yire: yB:r B,C,E., yarı F. 
2 Kevkeb-i: Kebkeb-i B,c,n,E,F., o~dum: o~dum c. , 

hattın okıduın: a.kd.em-i evvel D. 
'ı# • • • • 

4 Ka~ba-i: Ka~be B,D,F. 
5 ma. .. ş~ı m~bÜb ~,c,E,F. 
6 sebep ne her: sine bir D. 

6. ve 7. beyitler B,c,E,F'de eksik. 
9 9. beyit B,C,E,F'de eksik. 
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Me:fa cilün Mefa 'il ün Me:fa "'ilün Mefa 'ilün 

ı Rumüzı ~a.ııeme ' l-esma beyanı sırı-ı insandur 
Kim anı febın iden ... arif haıd.kat ehl-i "'i.r:t"andur 

2 Cihan halkını k:atl itsen yazılmaz zerrece cürmüii 
Kirama~ K~tibk cana ~uii n~ ın~ ~ayrandur 

3 J3a.lcuP ına."ş~ın '8.ş* temişi 19-lsa. her şeyde 
:Bu ma"ni yafı.şı ma.' nidü.r bu seyran yab.şı. seyrandur .. .. 

4 :Bugün meyd.Sn-ı :p.üsn içre gör imdi ol hilal-ebrü 
Ser-i •uş~~ı ~op itmiş mu"anber zül:f'i çevgandu:r 

5 Ribi~ı köhnedür A.'çuned gönül vinne bu dün,yaya. 
Niceler kondı VÜ göçdi cihanuii ha.lkı mihmindur . ... . 

A.4lb, :B.44b, c.50b, D.50b, E.42b, F.6a 

2 ru!fun n~ınd.aı ru);:unda n~-ı B., rtJ!ıunı yüzi.tti F. 
3 :Bu beyit B,C,E,F'de 4. beyitle yer değiştirmiş. 

~lsa: itse B,C,E,F., y~ıı niçe E,C,E,F. 
4 içre: içinde B,C,E,F., gör imdi: gördüm E,c,D,E,F., 

~op: ta vaf F. 

lŞ9 
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Fi'ilatün Fi'ilatün FS. ~iıatün "FU'iıün 

Şi'r olp.rken ıpimet-i dilber hevB.dan ırganur 
Ol nihal- i serve benzer kim ~abadan ırğa.nur 

Jmselik ' a.rz eylese J:.üsn- i :Ş.a.san ' dan Şiih Ş:üseyn 
Zümre-i 'u.ş~~ ney gibi nevCi.d.an ırgamll' 

Kubbe-i eflii.k.d.e hurşide sanman f'er viren 
.Pertev- i ruh.sar-~ canand~ ki mMan ırğanur .... 

sinem üz:re iy keman-ebrü. müjandür duta.rın 
Tire be.Yizar kim nişanda. q.arb-ı yidıın ı.rğanur 

İy keman ebrü bana r~ eyle kim a.b. itmeyem 
~bbe-i efliki bil tb-i du' adan ı.rkanı..n-

"Anber-e:fşan zül.füıii ~ni:~uiida. cana dir gören 
Aba. düşmiş saye-i sünbül ~af'i.d.an ırğsnur 

İy güneş-~aı~at rulJ.un devrinde ~ed ı;.a.ste-dil 
~erre-i na.çize benzer kim zıyid.an ı.rğanur 

Zült'e gelse deprenür şanman leb-i cö.n-b~-ı yar 
La"l-gÜn cam-ı muşa.f'fa'.dur safıidan ırğanur 

A. 42a., :B.44a, D.50b 

l hev&d.an: nevadan 13,D., Ol: O A. 
2 Zümre-i: Zebre-i A. , J;Iüseyn: çin D. 
4 g.a.rb-ı: }?.üzn- i 13. 
5 :a,D' de 6. beyit ile yer değiştirmiş. 

6 ~a~1uiid.a.s l;ıad.düiide "»,D. , 1:1a.fiidan: haviidan "»,D. 
8 :Su beyit A'dı:ı. eksik, B' den li.lındı. 

Bı - A, -C , - D, - E, - F 
3472 ' de a.rğınur: ı.rğanur . 
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78 

l D~t itdükoe dehiinın sörmogo mıı•dün olur 
Kim hario olan meseldür döetum mahrÜm olur . . - . 

2 Oer9i yo~ur ~errece cini dehiinund.an eoer 
Du 'o.cebdür söylesen ğiyibd.en ol ına'lUm olur 

3 N~cd.-ı 'ış~ı dilbera der-k.lao itd'Uın mihr içün 
.Arzü-yı. ı:&tem-i la.'lüiile gönlüm müır:ı olur 

4 Cö.m-ı 'ışlı:ı. içmedin gel ~o\ıbet itme zÖ.l:ıidÖ. 
Çün bili.irsin fas~-ı m&J.ırün olan me?lııı olur 

5 Cin göziyle bunda ~ed görmeyenler )i.rını. 
Yarına ~ursa ol dldird.an m~iın olur 

A.42n, B.S7b, c . 62a, D.5Qa, E.54&, F.170. 

l olanı ol A. 
2 aöyloacii: eoyleee C,E,F. 
3 mihrı .. ı.ş~ B,c.E,F., J:8.tem-iı ~i.temi :e., mtD2 mur ll. 
4 A'd.a boytin 2. mıaraı, 5. beytin ı. mıarı.u. i le yer 

değiştirmiş. A' da bu beyit 9öylo: 

Cilm-ı 'ı.ş~ı. içmedin gel ~o~bet itme z8.hida 
Yarına. }?ı.lursa ol a.Id.fu:.daıı maJ;ı.rüaı olur 

5 ol didardan mal;ırÜm: anun ~ali~i koy şüm D,c ,E,F. 
A'da bu beyit şöyle : 

ÇUn bililrsin :fas~-ı ma.ı;u-ü:n olan mezm\i:ıı olur 
Can göziyle bunda. ~ed gc)rmeyczılor yarını. m~Ün olur 
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79 

smp.ya dev:r eylesün cWı:ı-ı şarab-~ lJÖ,""'CJÜVİir 
Lik ol meyden ki vi:rmez '8.şıfa bir dem ~ımıür 

Zôlıidüll ferd.id.a.d.ur fi.k:ri 'aceb ~let budur 
'~ ı,f-ı ~adı\c. olan ma' şülµn i tmişdür konii.r 

Her ne kes kim 'ışk-ı oii.ninıyla. go9ı.no2: dUnyW.l.arı 

RÜZ-ı mal;ı.şerde };ı.esi.bın yanılur ol bi-9iiınıi.r 

ya.ne~-ı 'ış~ içinde az olur esrir-ı 'ı~k 
Zölıidi gel ehl- i 'ış~ nu~lp..n oylo g\iş-vU:r 

~a.'n-ı zÖhidden dil- i 'uşş8fn irmez hiç k&d.or 
Kim ı;ı.aoerden 'arş }?md..iline irııloz i.nkiuir 

OülJ}en- i dehr içre gördüii her gül.ün bin' hii.rı var 
ÔOnce.nun ı;c:an ~ol.ılı ~ı oineoın çik itclı yar 

Zülf' ü rulısiruii hevisıyla şebi. 'i.qıµıı.rUn 
Ooçdi ' emri ni.le vü. .fery5d ilo leyl il nobii:r 

oüşo-1 gamda hat u hilw b.&Yii11y10 sônill 
Benzer ol bi.mk~ lli üst~o ü;ımi9 mür u mir 

:Bend-1 zültunde görenler d.ir d.il-i cÜvWıoyi 
ş1.ro benzer gerdenind.e zeyn i9ün zonoi'.ri VOl' 

Dilbera leyli ~açun şevlp.ylo .Al;ıJnod ~u.ato-d.11 
"I..ı]~ lil~iaınd.a zencirin sür\Jr Meonün-vA:r 

AlFned ' e lu~f it bugün göster ce.ıııalüfi bi~icib 
~leme yarınki gün ya Rabbi anı 90.nıı-tliir 

79 A.42a, B.58a, C.640, D.SOa, E. 56a, F. lBb, 0 .18b 

6 gördüll: görd.i B,C,D,E,F,G., 
sinesin çlı.k itdi yarı sine-çaıc oylar oni.r ı... 

8 ~aşi.ıiyle : havasıyla ll,c,E,P,o. 
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Fil.ıatün Filı&ıün ~ıatün 00.ıUıı 

l İy meh-i nwihribanum ~ü.snunürl dsvrfu:ıı.du:r 
dırra olma a.ld.azıup bu cievre kim devrW\ıdur 

2 Oi..in yüzüxi devrincie 1}.ilw zülf'Uri içro d.ilberii 
Siye-ban-ı 'anbe.rin dutmış ı;ra,beş aul.~üiııdur 

3 Kütr-i zülfüô.'dür se:r-&-eer ehl-i küf:ruii rolıberi 
'Arızuii din ehlinüil hem din ü hem imfulıdur 

4 Cilve ile hüsn meyd.Snı eenün'dür dilberi 
Ôabgabuiiciur 1'ÖP-i simin kbkülun çovgünı.dur 

5 OülşGn-i );ı.üsn iç.re ~üsnüD d.i.r göran iy gonc&-leb 
~ürotD. ins&n veli ma'nide 00.em o&ıııdur 

6 Lo!ıet-i dünyaya ~ed a.ldarıup dil vi.rcle kiD 
KAr:i.re cennetdür a::::ııa mü•mindii zindli:ııı.dur 

7 zem iderae ~ed'i a.i!;yir lu~f' ıt dilborii 
Pendiııi güş eyleme ol kifirun ~oryiinıdur 

80 A.42b, ~.600, c.65a, D. 510, E.57b, P.6a, a.5a 

l ald.Anup: aldanan A., devre: devrüno E,F,a. 
6 »,c,E,F,O'de bu beyit ilo 7. boyit yer değiştirmiş. 
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81 

:ii\ı&tün Fiüıatün Finıit0n Pi:ııün 

Tir-i B.huın ça.r~a. durmaz her gice b.hw:ıg ıde.r 
~teı'-i eergeşteaiyle şub~ olıno~ oong ider 

~Arız-ı gülgÜnı.nı 'ari eyleyüp ol gonoa-lob 
Al giymiş ehl-i 'ı~~ aı ile ne rong idor 

Oerm olup meoliade la4 lüil öpııek ioteraom n•oıa 
Enl-i "ışkı bi.-tekellü.:f bade çün gül-ırong idor 

Deet-i hicranun 'aceb ]fiııünı va.rdur 'iiş~ 
Diil-"leş k.arldin büküp bezm-i beliidıı oong ider 

Dl.lzd-i dil ~deyledi ciiııa meti.'-ı. ~üsnüılo 
Anı dutdı kB.külüfi bend eyledi avon.g ıdor 

Al}med • Uii nilişlerinden gel ~~ iy goncn-leb 
Düd-ı ihı ~üs:nüıiü.ıi ayinesitı.i jong i d"r 

81 A.42b, B.60b, c.65a, D.sıa, E.57a, F. 14a,, O. l4b 

1 ö.b.eng ider: iheng-i Q.y ider A. 
2 ~ınıı gül.günesin .B,c,D,E1F,O., ne rcng: nireng 

.B,c,D,E,F,O. 
3 Bu beyit :s,c,E,F,G'de 4. beyit ile yor değiştirmiş. 

bide 9ilnı bide gülreng :a,c,D,E,F,O. 
6 gol ••• konoıır-leb : key ••• lal~ad. »,o,E,F,a. 
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82 

:Faiıatün Faiıatün ~iıatün P-~lün 

Tir-i ğamzen baş çeküp bağruını her dem ~ fılur 
Canuını cana keman-ke~ ~larun fu:rban ~ılur 
Ha:ne-i hicranda. dilber bir ziyafet itmege 
i~met-i ğam yimege 'iş ~ı mihman l;o-lur 

Düşde gördüm asi tanın yaşd.azn.u-d.um dilberü:ri 
~ Ta 6 ala ben garibi var ise sul"t:a;'.n fılur 

N' eyleyem bezm-i belida. naylardur hem-demüm 
Nileme ttıfa.t getü:rmez zir olup ef'gan If:ılur 

Ben garibe yii°.'.r ider n•eyla:rae agyi.:r eylemez 
sinemi rüınh-ı cefaya. her zaman kalkan kılur . . . . 
Döatlar cev:r ü cefasından şi.k:B.yet eylemez 
'iş~ canına ?:oşdur anı kim canin ~lur 

~ed1 üll canına. yıllarca.eylemez nir-ı c~im 
.An.kim bir demde cana ateş-i hicran ~lur 

82 A.43a, ~.56b, C.6la, D.52b, E.53a, F.15a, a.15a 
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2 dilber bir ziyafet itmege: dilber ziyafet eylemiş B,C,E,F,O. 
4 olup: idüp E,C,E,F,G. 
5 r~-ı: seng-i n,c,E,F,O. 



83 

F&iı&tün Mıatün Fdiıatün FSJ.ıün 

l Dilrübila.r ehl-i 'ışlf.a E-oş ter~uııı itd.iler 
gışm ile düşnam idüp bi-lµıdd tekellüm itd.iler 

2 Gördiler küy-ı melfuııetde bu ben dl.vaneyi 
Nazenİnler naz ile Jaayli tebessüm i tdileı• 

3 'Altluını cam' eyledüm yoldan aa.vuldun bir yona. 
Uğramazlar üstüme gördüm tevehhüm itdiler 

4 Cem' o l up gülşende bülbüller nisi."rı çin•se~er 
w:e.ud.an uyarma.ğa vif'ir tereanüm itd.iler 

5 ~-ı hicre da'vet eyleyüp d\hı Al;ımed ' i 
Hiin-ı mihnetler çeküp hayli tena~ un itd.iler .. . .. 

83 A.43a, B.56a, C.62b, D.52b, E.54b 1 F.13a, C.13b 

2 İkinci mJ.Bra. 13' de ş.öyle ı 

Geçdiler zancir-i zülfe çün tevehhüm i tdiler 

E,F,O'de ikinci m~ra şöyleı 

Oonca-lebler gül gibi iy dil tebessüm itdiler 

3 tevehhümı teral:J?.uı:n B,c,E,F,O. 
4 9in sel:er ı J;ı.i'n sel;ıer :S. 
5 eyleyüpl eyledi :s,c,E,F,G. 
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Dilbera ger çi benüm 8..lı-ıla za.:t-ı.ın vardur' 
~·a. minnet ki senüıi gibi nigiiruın vardur 

Dagla.r-ıla nicesi sinemi zeyn itmeyeyüm 
:Bağı-ı ~üsn içre beni.im lale 'i~&ruın vardur 

Lu~f' idüp eyle na.~ar seyre gel iy iki gözüm 
sine dagından ~ iki :püi.a.ruın va.rdur 

~a~~-ı sebzüli göricek ben nice gam çeloneyeyüm 
Şanema ay{ne-i dilde gubarum va.rdur 

.Ahmed•üii 8.hın işidüp seher incinme şeha . . 
Sanma. kim zerre kadar sabr u kararum va.rdur . .,,. . . 

84 A.43b, B.6lb, c.66a, n.52a, E.58b, r.6b, a.s~ 
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2 nicesi sinemi: sinemi ben nicesi c,E,F,a., nicesi:~ı A. 
3 seyre gel: seyreyle gel :n,c,E,F,a., ::a,c,E,F,G'de "iyt' yok. 
4 çekm.eyeyüm: çeloneyeyin ::a,c,E,F,a., 

Şanema: iy ~anem B,c,E,F,G. 
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ı.tofa1.lün Mof;filün .Nulün 

l Ne can kim 'iş~-ı eabit ~emdür 
Oörür did8r-ı yarı m~te:rcmdür 

2 Cetür s~ şarab-ı dil-küqiyı 
I9i.lr 'ÔŞ~&ra kim dem bu dcmdür 

3 Oiger lpuıı şara.buın dil kebabuı:ıı 
llu moolisde bana hemdem nedemdUr 

4 Uşatma. seng-i hic.r ile }:c.ana.d.ın 
ı.r~lleiide gönül murğı >;ıe.reaıdür 

5 Oörinmez ~errece "aynuına i!;a;r.rı 
~b '~ıl;c lF&tında. ke'l- 'ademdür 

6 Lebüriden püse vi.r al cinu:ıl iy döot 
Xe.re:J fıl kim kerim işı ksre::ıdü:r 

7 Dohiınuii va.r ise yo~ QiymıDi 
Bularuii icmi var resmi 'ade::dür 

Sog-i lcü;,yui\ .ai:t'il.in cam idenle:r 
Oed.ö. sanman siz anı c8m-ı Cem 1 dür 

9 Oörelden ~üsnüıli ~ a.ğlam~ 
Elümden 9~ı cana dide ncmdür 

ıo Nig&run Lu~f u ~ı bu·dür J4ınıod 
Roman şad. ol yüri andan ne gwndur 

11 ~urıldı bezm-i vaJ;uiet işret ile 
Şarab ü şö.b.id ü şem' ü neğamdur 

85 A. 43b, B.60a, C. 66b, D. 52a, E.57a, F. 11~, O. llb 

4 hicr : cevr B,c., ~et E,F,O. 
5 ;errece'~uı:ıa: gözü:ne ~errece ~,C,E,P,O . 

8 D' de bu mısra eksik. 
ıo Lut! u kahrı: k.a.hr Ü lutf'l. B,C , E, 'F ,o. . . . . 
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86 

Fitiıatün ~iıatün ~ıitün Fiiıün 

ı Mal).rem-i esr6.r-ı 'ış~ olan kişi divanedür 
'Alµ ü diniş nice va.rsun azıda kim biganedür 

2 Re:r perinüil süretin si.nemde tasvir eyledüm ' . 
Dir gören dil hanesini şimdi bu büt-hö.nedür "' .., 

3 :Ben ğulamum can ile ol rind-i şihid-baza kim 
Dag-ı 'ışlp. sinede pinhan ider merdanedür 

4 Zruudi meyd.an-ı 'ışl<: içinde bi-perva olan 
A.teş-i şem'-i ruh-i canana. ol pervanedür ., 

5 Sergilzeştüm güş iden Ferhad ü Mecnün ~ı~~asın 
Dililemez Ahmed bilür anlar kuru efsfi.nedür . . 

86 A.44a, B.57a, C.63b, D.53b, E.55at F.80, G.8a. 

2 bu: bir B,c. 
5 anlar: ol bir B,c,E,F,O. 
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l La.f~a ciiı:ı-perver kim ol la'l-i gühel'-ZBd.an gelür 
?fürdeler ~ ide.r n~};c-ı ?.fosi'1?n'daıı goltir 

2 !!a.yr u şeni çeşm ü ıa~ıürlden bilü:r clıvbno dil 
»üy-ı ~la.t canu:na zülf-i semen-oid.an golür 

~cı.çma. lu1:f it dldemüil y~ı.nd.an iy gill-çihro kim 
Dii.ğ--ı debrüri güllerine reng ü bü ııüidtln golür 

4 Dimeeünler uymamış ~üsnuOe ~ul,\aii d.ilberii 
'kJı.? r• oyle kilII bu );ıilim-i zibidaıı gelUr 

5 Aı?med'ün şirin kelamın güş idüp didi g:ı:rod 
Nutk-ı ~·dur fi 1 1-me~el ld.m 'a.rş-ı a~ lü.dı.ı.ıı golür 

87 A.44&, D.53b 
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88 

~ıatün Fiillııtün ~ıatün FÖ.l.ıün 

Kim ki delk:iyle mura.k:ka"dan una.r zovk u hu2:ür . . . - . . 
Dilşdi ğam kişverine görmedi bir dem sürür 

zihidi zühd ile so~etde ba.qun 1:10.lma. 1?~ 
Rüze vü ~a.co Ü namaz oldı viran oano. guı-ür 

nırk.a. vü tiio-ıla sü.fi bize sen oatmu riyA 
İd~Gzoin bu ta.:ri.k.-ııa. aırô.t üz~o "ub'ür . . . 
ölicek heJ.- i ha3ilin bize iltü:r bu gönül 
İlodi.ir ~lı-i ~eıııine bulıcak dfinoyi mür 

Ahmed' e 'ıt:r-ı kef'en hik-i rehüıiden lutf' kıl . , " . . 
Ölicek :B!ri anun ya.tdujp. yir pür oln nür 

88 A.44a. :B.54a, n.53a, E.52a, F.l6b, 0.16b 

l dem.: lalı.;n B,E,F~O. 
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2 l3.ı.ri.nci mısra :B,c,J>,E,F,O'den alı.nmıqtır. A'd.a şöyledir: 

ZD.hidi ~u.cbuiiı koy sohbete gel virı:ıo keder . . . 
3 sena gol B,D,E, F,a. 
5 ~l: it :B,D,E,F,G. 



89 

F&1ıatün ~iıatün Fiiiıitün Fiııüıı 

l Rer k:imüÖ ba.a--ı ci..hind..a bir gül-i ro. .. nisı vo.:r 
Bülbül.-i şiirided.ür başında. giU eo\fdiı.oı vur 

2 T~tgih-ı kişver-i 4:ışlca ç~p eul~fuı olan 
ller zaman y8.r-ıladur 'alemde iatiğn~aı VD:r 

Nev 'a.rüs-ı dehre aldanman ki piri zi!ld.ur 
Kim f}a.f~ her aeı;ı.er başında e.l vü.lô..oı var 

4 'J.'İis-bD.z-ı çarlJ. gör kim al idüp her ş ob l;,capar 
Çın eeJ;ler ~8.lıir ider dÜŞında lp.zınış ~iiaı va.r 

5 Al;ımedüıl m~bÜ.b u meydür her zomiıı eglencoai 
Z8.hidun gol gör başında rüz ü şob ğa.vğüoı var 
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Har k:i.müii kim bir peri-peyker molok-oimü.:.n vo.:r 
'Aşık-ı şüridenüii •aıe.mden isti19'ıfun vı.ı.r . 

.. • - ':" - #111/ Iy müselman kasd-ı din eyl or komıı kö.fu hatun . . . " 
01 oebobden gönli.iınüfı' ayineainUii pii.aı VD.r 

U:ı.1-i 'ıfll~ her zaman didii:t-dUl" oglenoooi 
Zllhidüii halvet bucagmda uyur r\.P yfüa vu.r 

"' 
lill.1- i dthlyanun seray ü ~ı va.rdur ·~ııs:un 
Doat-i l_cudretle yapılmış ~bo-i minnsı vaı· 

Cülşen-i dehr içre ~ed bir gülüil vo.rdur ocnüii 
Ol gillün her gı3şede bi.İi billbül- i eü.Yiioı var 

90 A.44b, l3.45b, C. 50b, D. 54b, E.42a, F. 6b , O.Sb 

l 9\ıridenw: şü:rid.edür 13,C,D,E, F,Ci. 
2 ty: hey »,c,D,E,]\G. , hatunı ruhun». 
5 gülilıt her k:Üşed.e biİi: ğw. ucınclı'ın haziran lJ,C,E,F,C. 
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91 

1 Ra.1cka 1.krii.r ehlinüll her dem tevellisı. nodilr . . . . 
!hl-ı inkAruı'i 1?1çuJ> andan teborrii.oı nodür 

2 Kim mecaz-ııa hakikat ka'besin fohm itmedi 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

. . . 
Pes Safa vil Merve •nüii haccında. eovd.füıı nodür . . 
Oonoalar eyler tebessüm gUJ.şen i9ro gül gülor 
Dülbül- i şüridellüii yok yi.ro gavgnaı nedUr 

OÜSe-i meyh.Bnede 'aşık müferrih cam içer 
' " . . 

ZW:ı.idüÖ halvet bucatı?ıd.a 'a.ceb y'W.sı nod.ür ... 

?dünkirüii ziihirde görmez gözlerinun nürı yok 
~ArifUÖ ba~ın yüzinde 9eşm-i binası ned'Ur • 

Zeyn iç ün ta subha dek o~ kevi..'d. b çün habab - - -- . . .. . 
.;.aunaııım gicele:rde mecv-i deryusı nodUr 

Asitönlii oecdesinden itmese cöıı.'i oaor 
'iş~ vechinde ~ahir rcng--i akis~ nedür 

Çün ki 'aq~ ma.ıı:nide znaaşuk-ıla bir ;iit imiş 
Bu ikilik perdesinden :pes tomüşfua nedUr 

~1-i ta.hkikun sözi 48.ıemde vahdetdür hemin 
Rüz ü şeb şirk ehlinüil 'ilemde' go.vi,{f'Ulı nedür 

l!üsrevU:fi şf:t.ın ile Ferhid • a ~ngllll:' k~odürüp 
Vô.ııııf u 'A,p-a ile Mecnün u Leylisı nodUr 

91 A.45a, B. 58b, C. 23a, D.54b, E.544, F. 12b, O. lla 

2 Ki.mı 9ün B,C,E,F,C. 
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4 11eyganede: viranede B,c,E,F,O. , ·acep f..aaıı bucağın~ 
ru,yüaı E,F,C., •acep rüyisı D. 

6 kevilc.ib çün: kerikibler B,c ,D,E, F,O. 
9 "il.emde ğav8ası : y~ yıre da"Vnaı B,c,E, F,O. 
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12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

11 
12 
13 

14 
15 

16 

Görmeyen münşi-i kudret hüsn- i hattından e~er 
'ArıZ-ı {lübana b~ım gör~ün inş~~ · nedür 

Pire-zen dirler 'arüs-ı debre w:nma !'JUb!ı u şam 
.Başına. örter şat'~ al valaaı nedür 

ZB.hi.r ü ba~ ında. çün kim ~'dan eyr:u nesne yo!c 
Kesret-i esma.cı.an a.nun kim müsemması nedür 

Vahdete irdi a.b.adden vlillid.i fark eyleyen . . ' . 
~ed'~ m'imindeki 'ayn-ı mtlammaaı nedür 

İy hakiıcatden h.a.berdA:r olma.yan bigane el.il 
öz ~üd.uii bilııedüii' süretde ına.'naaı nedür 

Ne sebebd.en gamzesi 'ussik-ı yarüll katl ider 
- ' ı . - . 

Mürd.eler ihya idüp nutk-ı Mesihası nedür .. .. . . 
Yir neden sak.in olupdur çarh-i gerdim aubh u sam 

"' ... . \ 

R~a. girmişdür döner başında. sevdası nedür 

~ed' em dil vi:rmezem dünyi vü "uk.b8. ka.srına 
P8diş8.hı 'alemüii tak-ı mu'a.118.aı ~edfu. · 
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'.A°rı.Z-ı ~Übana.: ~üret-i insana n., ill-'}isıı i.nşi\yı ::a,c,n,E,F,a. 
deh.ret çerea ::a,c,E,F,o. Vezin aksaklığı var. 
Bu ?eyit D)C,E,F1G•de bir sonraki ile yer değiştirmiş. 
ayruı özge :B,c,E,F,o., kimı bes D. 
vü.hidi fark eylayenı Ahmed'i ~k itmeyen :B,c,E,F,O. 
haberdir o:İ..mayan bigfuı~: haberda;am diyen divane :B. , . ~ 

bigane: divane D,c,E,F,a. 
idüp: ider D,c,E,F,O., idüpı idan E,c,E,F,O. 



92 

MoGilün ı.~ef~lün ı.ıet"llılün Uotİfilün 

ı Demlidem 'işı.lpıii k.2.rı ~~~~ • ı.ş~-bazı.dur 
Son anı ~anma kim zah.id meoa.zr •ı..ş~-bızzıdur 

2 Siyiisetgiilı-ı ış~ iç:re ~t ohlinüii ~i 
Ne bilstin degme na.-m~em ~am.lr 'ış~-ı ınocilzidür 

3 Şu dil şehbiizı Jr.im şayd-ı dü-kev:ni '!ıabbeye u.J.mı:ı.2l 

İri9di dost-i sultana. o şehlor 9ôlıbii.zıdur 

4 Ter~um eylemez !'3anman beni ~~l itse ol iU'et 
lligÖ.rufi 'işı)?. cevr ü cefii.sı 'izz ü nazı.dur 

5 C1hiid.-ı ekbe.ri bil.'.nez ~utuj> !'11~1 it.aıeeo nefsin 
Dımoz meyd&ı-ı 'ış~ içre erenler aii'a gazid.ür 

6 Yüri ta'n eyleme zih.id riya..-;y-ıla ntAaıazuii lFıl 
Derün-ı (aş~ B.hı namazı.dur niy'izıdu:r 

7 Keeoraeii başını cana nice şİl.ı:l olmasım ~od 
DiyÜr-ı ~la.ta anı bilür kim çi.ro-aC.Z.ıdur 

92 A..45b, l!.45b, D.S5b, E.42a, F.9b, O.Sa 

2 ~ili: ~in B,E,P,O. 
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93 

Met'ö:iıün Mefa'"iıün Mefaf ıün MeieS.ıün 

Cihana. ol güneş-tal' at cemalin ki 'iyan eyler 
Peri-veş vaJ.ct olur gözden yüzini ~oş nihiin eyler 

Keman ebrüla.ruii cana müjen tiz.ini a.tt1*ça. 
Gönülde bir dem eglenmez heman bir bir fikin eyler 

'Acebdür her zaman :g_~iyyet-i cış\c-ı d.ila'..ra kim 
İrişse pi.r-i ~ad sale hemiin-deın nev-civan eyler 

Derünum sırrını dilde ne denlü saklasam turma.z . . . 
Gözümden ~-ıla yaşum gelür her dem'iyan eyler 

Mu~abba.f gökleri.in' :tıalin görüii ~ikaıet kitabından 
Zer-efşan-ı asum8.nı bir vara.tmur ?a!t beyan eyler 

Dil ü can ~arc idüp ~ış~a ~aridir olmayan kimse 
:Bugün baza:r-ı 'irfanda. meta'ınd.an ziyfuı eyler 

Cemal-i bagın ol dilber müzeyyen eyleyü:p Ahmed 
Gelü:r bülbiil zebinumdan 'aceb iih ü figan eyler 

Gözüm kirpiklerin ya.şum müzeyyen eyleyüp her dem 
lf~ar bağında her birin nihil-i ergaviii.n eyler 

93 A.45b, .:B.46b, D.55b, E.43a, F.13b 

ı yüziniı 1-0ll.nur B,E,F,a. 
2 Keman ebrüla:run: keman-keş kaşla.rt.Ui :B,E,F,G. 
3 D'de ı. mısra şöyledir: ~ 

Nedür hasıyyeti ~ışk-ı diı...aı-8.kim anı bilsen· . . . 
4 .:B,D,E,F,G'de 2. mı~ra şöyledir: 

Oöreyin ~ olsun yaquın çJ.1?.r gözdan~iyin eyler 

7 eyleyü:p ~ed.: gülistan eyler :s,n.E,F,a., 
Gelür; döner .:B,D,E,F,O. 

8 her dem: ~ed :S1D,E,F,a. 
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94 

Po:rd&-i can içre her dem ol peri meotür olur 
Çeşm-i fettandur ki geh Wll" gohi. manzür olur . . 
Yıi.rdan ayru degüldür her zamiind& ohl-i 'ışk 
Dir olan ına"nide s iz süretde atı.nman dür oiur . . 
Cüı:nlo •il.lem her zaman vusla.tdadur o!ı.nü.n ilo • 
Dil ki gayra. dil vlıe.n cllnandan nıolıoür olur 

jeng-i kesret kej na.zar ider oihiüı.UÖ halkını 
- • w • 

Yo~a. 'alem ser-be-ser blı nür ilo pür-nür olur 

Vo.sl \llUl.rsa n ' ola Ahmed meclis-i d.ild~a. . . 
Ciim-ı 'ı.ş~ nüş idüp sermest olon m~ olur 

94 A-45b, D.55a 

2 Dır: pir D. 
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95 

ı~e:tG.ıü Fiııatü Uefiılü FiU.ıün 

Ziihidi eöz ile ger çi kişi behr&-illond olur 
Cenlar batışlar ideme meclisde pend olur 

&'t!Jlaz ~ seririne sul~in-ı • a.ıomüii 
Şol bi-flevii ki himmeti anufi' bUlend olur 

Lez2iit-ı deh:t-e kay sakın a l d.a.nmo. i y gfö1Ul 
Yo~ur hüliaa. çare he~in l,ceyd-ı bond olur 

~~ı vişale ç~ak içi.in anla. zWıidi 
OöynUklü &h 'işı.lfa müşgiıı kemend olur 

'Işk ehli bide içdi. sanur ziih.id i.nci.oür . . 
N~ ü şa.r&.b anlara cü118.b ü ~d olur 

V.ocllsde sÜt'i şey:lµ.ni. modh itdi rü-bo-rü . ,, . 
Ögcıek ytizine bır kişiyi r!ş- ~o.ııd olur 

FlJ' iı-1 ~ed o~ıca..~ g\iı]-ı cE.n ile 
OUş eyleyen bu n~~-ı hnkı ercümend olur 

95 A.46a, :B.43b, D. 55a 
ZÖhidaı nÖ.Sıh :a,n. 

' . 
canu:rı ı;umup ]). 
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96 

:Faiıatün Fliıatün ~iıatün :Fa\ıün 

1 Oördügümce ol peri durmaz nihan olmak diler 
Gözlerüınden hün-i dil ol dem revan olmak diler 

~ . 
2 GÜŞ idelden çeşın-i meatüii her zaman kan içdiie~ 

Cüş idüp bi-çare dil sinemde 1f.an o~ diler 

3 Ga.y:ra dil virmez hayali.iri bu vücÜd:uın mülki.ne .. 
Şeh.r.-i dilde kendü:Zi şW:ı-ı cihan olm~ diler 

4 lhuın a:rta.r sır:r-ı 'ış~ı ~aıµa.a.~ça sinede 
:Bildüm anı "Akıbet durmaz "ayan olmak diler . . 

5 Rey ~ıyamet ~tı idü:p .:uışşB.lµ a~ir benlerfui'. 
Rer biri bir fitne-i &b.ir zaman olmak diler 

v • 

6 Çün ki ~ed. güşe-i meye.i.nedür d.a:rü'l-eınan 
~Arif olan sakin-i darü-1-eman olmak: diler 

96 A.46a, :a.59b, n.56b 

ı ol: her D. 

. 
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2 C\i.ş idüp bi-çi.re dil: gözlerümden !ıün-ı dil pes ••• dae.ı :a., 
}fan: kebab D. 

3 kendüzi: kendisi A. 
6 olan: oldur A. 



97 

F{i1atün :Fiiıatün Fı:ti1atün Fiııün 

ı Dest-i ~etle yapılmışdur d.ila d.ildarı gör 
Cehd idüp ol dara gir içindeki d.ilctarı gör 

2 Nu~~ gelsen can yafta;r la'lüİiden iy ~rsi-nefes 
Gamzenüıl mecrW:ıdur gel bu dil-i bimarı gör 

3 Merve hakkı zaJ:ıidi sa.'y-i Sa:f8.dan va.zgel 
Gel ~a.~af..:ı Ka. "be-i ma'n~ cehd it varı-gör 

4 Kü:t'r ü iman zamda bir yirde olmaz d.i.r isen 
Züli'-i "anbe:r-bar ile gel 'arı2'-ı d.ilfuı gör 

5 Her se~e.r ol dilberi k:Üyı.nda. gör iy murg-ı dil 
Gülşen-i cennetde açılmış gül-i gülzarı gör 

6 Aı:; ~a.ğun gül gibi gÜŞ eyle gel iy gonca.-leb 
Carbe-ca her giişede feryüd ü Eih ü zarı gör 

7 Dilde f?a.\Clardum lebüii esrarın amma n' eyleyem 
Razumı taş eyledi bu a.ide-i 9µn-barı gör 

8 ı_r~-ı Kisra•ya. ta.'acoüb itme iy dil aç gözüİi 
Kainatı yoği.ken v~ eyleyen mi' m~ı gör 

9 Yine cismtili göydürü:p ~ed bugün Müai~ıfat 
VB.di-i :E\Ymen' de gel majcaÜd. olan didarı gör 

ıo Gel gönül şehrinde va,;ı.det eyleyen dii.nayı gör 
Seyr ider eşyada ~ 1 ı dide-i binayı gör 

2 

9 
10 

97 A.46b, B.43b, D.56a. 

la.'lüilden: nutku:iid.an B. . . -
Yine: rüı-J. B., Müsi:~İsi D. 
Bu beyit B,D 1 de eksik. 98. gazelin ilk beyti olarak 
geçmektedir. 
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98 

Mefi4i1ün Me:ra:i1ün Fe"clün 

1 '°Aceb bu şaç mıdur ya müşg ü 'anber 
'Aceb bu leb midür ya şehd ü şekker 

2 :Bu şehla göz midür yi nergis-i mest 
:Bu ra'na yüz midür YB.l;Üd. gül-i ter 

3 l3oyuiia secde itmiş şa.b.-ı ~ü:ba 
Lebülle teşne olınış ab-ı kev~er 

4 Şaçufi' bendine gönlüındür m~yyed 
Gözüii sihrine 08.n ü dil musa.b.ha.:r 

• v .. 

5 Feda yoluna yüz mülk-i Süleyman 
Ui~ar ayaguna bm tac-ı ~ayser 

6 Melek misin yib.üd 'akl-ı mücessem .. . 
:Beşer misin YEı:eüd rül;ı.-ı m~avver 

1 Cihana. ~adi ~üsnüii ~ıfatuii 
Zihi ~oş şer!ı ider .A.llah.u ekber 

98 A.46b 
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99 

Faiıatün ~iıatün Fa:iıatün :Faiıün 

Gel gönül ke~retde va.lıdet eyl eyen cıaııayı gör 
Seyr ider eşya.da. Ş:*ı cÜde-i binayı gör 

ZB.hir ü batın yüziniln küfr ü iman 'arz ider 
'kıZ-ı hÜb~a bak bu zülf-i 'anbe:r.-sayı gör . . 
Gerçi zihid künc-i ~alvetde selamet ehlidür 
Gel melamet güşeainde 'aşı\C-ı şeydB.yı gör 

Zab.id.i e:faürde-dil olma iriş ~uın-!ıaııeden 
Cam-ı 'ışl.cı nüş idüp 'ış!f ile hüy-u-hayı gör 

~ı dehrüii key ~~ın alma.sın a lma. i tııı.e il 
Der-peyi.nce destüfie sundugı bu ayvayı gör 

Damen-i gül gar elinden gördi kim :pAk olmadı 
01 sebebden bülbülin başındagı gavgayı gör 

1 

Dnı:--i !!~'dan dönıneyü:p cümle melaik egd.i baş 
Secde itmez .Ademe şeniin olan a.4 m'fi.yı gör 

Aç gözüii zab.id cemal-i yare rüşen ~ıl na.?ia.r 
Şü:phesüz d.idi.ra b~ gel cennetü' 1-ıne' v~yı gör 

99 :s.59a. 
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1 Du beYi t .A.' dald. 97. gazelin son beyti olarak yazılmış. 
:D.T .C.F. Raif 'Yelkenci Kitapları 149 No'lu nüshada. 7lb tara.
:fımdan görüldü. 



100 

Fi"iıatün FD:iıatün F=-~ıatün FB.iıün 

1 Zül:f'üii ansam bezm-i gülşen büy-ı •arıberden ~olar 
La'lilii ansam sahn-l. sabra cüy-ı kevserden tolar 

• • • v ... • 

2 La.'lüriüii rL4:sarını yad eyleyüp l,<:an ağla.sam 
Büstan-ı didem ol dem verd-i ~erden ~olar 

3 Mescide gel ~etüii 'a.rz eylerisen iy nigar 
Minberüii her güşesi "Allalıü E:kber

11
den ~olar 

4 Gamzesine ~şu bir l~a seyran eylesem 
Cii.n iline her 1a.rafdan tig u !tançerden ~olar 

5 La'lüÖ.üii y8.lcütını yad id.icek .Al;mıed d.idi 
.Ahmed d:i.vanmun d.i.vanı defterden tola.r . . 

100 E.52b, F.13a, G.13a 

184 



1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

101 

Merltıü Fiııatü Mei.aiıü Failün 

Eı::-bAb-ı ~ş~ olmaga. k:Üy-ı fena yeter 
Vuşlat ~ayal-i müf'lisi 'ış~ ğınayeter 

Küyuİi ~avaf-ı Ka cbe- i .Beytul- la'.h. •dur 
:Ben muotelaya. Merve ~~ıyçun Şafa ya.ter 

:Bad.- :i sa.baya zerre kadar minnet itmezem . - . 
İzüfi tozı gözüme benüm tütiya y~ter 

Dağ-ı gamıyla tacumı :tı.öş-ziynet eyledüm 
Ol yar gördi didi sana bu fa.ba yeter 

Düşnam idersa lal - lebüfi iy peri~ıfat 
Dil hastasına sıhhat içün ol deva ye:ter " . . . 
lılen kimyayı n •eylerem iy :pa.diş'ah-ı ~üsn 
Tek göz uciyle sen bana b~ kimya yeter 

Mülk ile mala. virme gönül Ahmed ş~ın 
Künc-i feragda genc-i J:cana'at sana. yeter 

101 B.56a, c.62b, E.54b, F.14a 
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Harf' il-z.-.z e. 
102 

MetUıü Fiila-çüı:ı !ı!ei\iıü Fillıitün 

İy ~-ı. p8k- i · e.ı~ ~:tuö zebana. gelmez 
V'oy nürdan m~avver mi!!lüii oi.lıD.ııa gelmez 

Cam-ı mey- i s~um ol la. 41-i ~-perver 
Bir oür'asın kim içse sırrı boyiina. gelmez 

Duro-ı r is&let üzre veohüıl migal-i ~aver 
'Bifi yıl dönerse mi!Jli davr-1 zıımfinn gelmez 

'Uşş~ cum•asına. cami' cemü.luii oldı. 
İy döst ;i.kr-i ıa<ıüii ~ı liaiinn gelmoz 

no.r kim giçe cUıanuii a.g ile ~asından 
Ol l~eriki bildi şekk ü gümfuıa. gelmez 

Serge9te olma iy dil cehd eylo y&.re ir Jd.m 
l3.1r ~orre yoı_c cihanda. ol m.i.hribnnn galmH 

CiinE.n cooıö.ı-i şerıı' in şo 1 c Gzı ki. gördi rüş en 
Porvône-vilx yandı andan nişana. gelmez 

<unö.l,<. zü::nresin.den her kim ki o.y.ru düşdi 
~ldı diyB.r-ı ğçmda. dar'ü- 1-emönn galmez 

Cii.n oynam~ cih.anda merdaneler i9idilr 
Moydan-ı ehl-i 61.şk kım zUhid zonöno. golmoz 

Nefo-1 haoise uyma. terk eyle mü.aiv~ı - ... -Divi-i la' ini gör kim ~~' a uyuna gelmez 

102 A.47a, 'B.62a, C.68a, D. 57b, E. 590. , F. 19a, 0.19a 

ı zebina.: b eyana :B1 C,E,F,O. 
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2 ru};ı-perver : cin-:feziidur D, C , E, i', O. , cilr"o.aın: ;arreain 
B,C , E, F,C. 

3 rioô.J.et: mel~at B,c,E., mi~li: labW:i 'B,c ,E. 
4 oıı:ı "'asına: ıııecme ~ına E. 
5 giçe: giçer B,c,E. 
6 B,C,E'da 6. beyit ile 9. beyit yer değiştirmiş . 

8 ~dı diyir-ı ğamda.~ ğam ıııül.kotindo ~ld.ı 'B,c,E. 
9 • ış~ ld.ııu 'ış~ :B,C,D,E,F ,O., zonaı:uu zamiino D,c,E,F,C. 



ll ?ı!anşür--veş bu dirull ci'rÖ.Cın itmoy'3nlor 
Tork eyleyüp vücÜdı n bu nardübane gelm&z 

12 Yutk-ı Mesiha benzer bu .Ahmed•üil kolemı . . ' . 
Eer kim ki aiilaı.:ıazsa. ol .ıııü:rd.e ci:nıı. golmoz 

13 n j orü:ii beriyyesinde 'aş~ ateşiylo c<inD. 
Va.sluii şarabın içmez her kim ki yana. Jolmeı& 

ıı dô.run tni•rioın: a.aJ:.-:ı. oöiıun uıi c.ra.ouii A., 
itmeyonlerı isteyenler »,E., 
Terk eyleyüp: terk idüben B,C,E. 

13 ateşiyle : ateşinde B,c,E,F,O'de bu boyit eksik. 
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103 

Fa:iıatün .Faiıatün Fiiıatün F.i'iıün 

<.Arıztil rengine gül feryada. benzer benzemez 
Leblerüii camına mül hey d.ida. benzer benzemez 

Külı-i gamda. Jlüsreva şirin lebüriçün ölmede 
Ol d.il-i dl.vana kim Farhad.'a benzer benzemez 

Dilbera meyd.B.n-ı ~üsn içinde c~la.:r alma.da 
Öaınze-i hün-rizüi'iüz cell8.d.a benzer benzeınez .... 

Cami~ -i hüsnülide zülfinull misal-i hırka-nii<:ı 
• - ""' • .r~ 

Güşe-i mi~abd.a. zühhada benzer benzemez 

:Bag-ı ~üsni ser-be-ser gezdüm mi~alin görmedi.im 
Ifamet-i dil-cÜyuila şimş8.d. benzer benzemez 

Gülşen-i };tüsnüİlde cana A;uned 1 ful efganına. 
Nalesi bülbüllerürl fery8.d.a benzer benzemez 

103 A.4Tb, :B.63b, D.57a 

2 o_ı: bu :a,n., divane kim: divaneye :a,n. 
3 him-rizüriüz ı hün-rizün'e :B,D. 
4 :Bu beyit A1 da., eksik. Mfuıa oturmuyoro 
6 Naleai: ·nale A. 
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104 

Me:f'Ülü Me.fB.'ilü Mefa:ilü Fe'Gıün 

I 

ı Bülbül gibi <ış~ ehli figan eylemek olmaz 
Esrar sözin :g.a~ beyan eylemek olmaz 

2 Oencine-i 'uşş~ ziyan eylemek olmaz 
Ser virmek olur sı:rrı 'ayan eylemek olmaz 

II 

1 Recr ateşine canuını cana.ne y~sa 
Pazlr-ı gama sem' gibi iltüp asarsa 

1 

2 Mi~az-ı bela ile ba.şum d.a.1Jı keserse 
Ser vi.rmek olur sırrı 'ayan eylemek olmaz 

III 

ı Canane içün !}a.nçer-i bü.rrane düşersem 
Dürdane içün lücce-i ~ummana düşersem 

2 Pervane gibi ateş-i süz.ana. düşersem 
Ser virmek olur sır.rı 'ayBn eylemek olmaz 

IV 

1 Bülbül gibi ol ğonca beni zar ider olsa 
lcyyÜb gibi derd ile bima.r ider olsa 

2 MazışÜr gibi zül.fi.ne be:I'-dir ider olsa 
Ser virmek olu:r sırrı ~ayan eylemek olmaz 

II- 2 
III- l 

IV- 1 

104 A.47b, B.34a, C.40a, D~57b, E.33a, P.5la1 a.55a 

:B'de bu beyit III- 2. beyitle yer değiştirmiş. 
:B'de ı. beyit ile 2. beyit de yer değiştirmiş. 
içün: gibi :a,c,n,E,F,a. 
beni: mini :B,E. 
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v 

1 Ke.ssam-ı ezel de:rd ü beli kıldı nasibüm . - . 
Dil derdine oldur iki ~alemde tabibüm 

2 Her paremi eylerae ~~ca ~abibüın 
Ser vi:rmek olur sırrı ~ay'fu:ı eylemek olmaz 

VI 

l Cevr itse n' ola. canuma malJ.bÜb-ı zamane 
Dest-i sitemi kaddümi clönderse kemane 

2 Tir-i ğamına canumı eylerse n·İ şane 
Ser virmek olur sırrı <-ayan eylemek olmaz 

VII 

l Sens-i gam ile iihen-i ~büıni 9'*8-rsa 
ıça.11 gibi beni 8.teş-i süzina. yaJ?,rsa. 

2 Cerci.s gibi boynuma. urganı ~~a 

1 

2 

Ser v:irmek olur sırrı •ayan eylemek olmaz 

VIII 

Biz nüş iderüz yicli :felek ~asını bir dem 
Rem-d.eın olı.ma.z bezmümüze cam ile hem Co.aı 

Yo~dur ğamumuz zir ü zeber olsa dü-'alem 
Ser vi.rmek olur sırrı <-ayin eylemek olına.z 

iki: yine :B,c,E,F,G. 
dönderse : dönd.erd.i :B. 
gaııııns.ı m.i{ınete ll,C,D,E,F,O. 
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V- 1 
VI- 1 

2 
VII- 2 

VIII- 1 
boynt.111a urganı ~~sa.: ciinmı bili kerre ç~sa :B,C,D, E,F,O. 
bir dem : pür-sem B,c,D,E,F,C., 
bezmümüze cam ile: be:?.mümüZilil ciiızu ile B,C , D,E,F,O., 
ğamumuz: sözümüz :B,C,D,E,:r,c. 



IX 

l Mest eyleyeli rühı..ımuzı b&d.e-i v~det 
:Sız h8ne-i dilde· id.erüz yi.:r ile sohbet .. . . 

2 Mühr urdı. bizüm a€zumuza hatem-i Kudret .. . 
Ser vi.rmek olur sırrı ' ayan eylemek olmaz 

x 

1 Çün 'arZ-ı ceınal itdi bize lu~f ile ol yü.r 
~em id.illüpd.ür bizi esrarına. d.ilcl.ir 

2 :Sizden ne umarsın yüri iy zi.hid-i h~yi:r 
Ser virmek olur sı:rrı "ayan eylemek olmaz 

XI 

ı Va"iz sözümi kıssa.-i efsane mi saı:ıdun 
Dıl hanesıni -blı ·kurı virane mi· sanduii " . . 

2 :Si~den ne uma.rauı yüri cliv-~e mi şanduıı 
Ser Vi:rmek olur sırrı .. ayin eylemek olmaz 

1 

2 

X- l 

2 
XI- 1 

XII- l 

XII 

şü.fi bize ~a.'-n eylemeyince olımazsın 
Oenoine- i 'uss&.ka 'a.ceb yol bulı.mn.zaın 

1 1 ' 

Ili9 bilmezem bize ne virdün'. alımazsın 
Ser virmek olur sı:r:rı '~ eylemek olmaz 

ll'de I . beytin 2. mısraı ile 2. beytin ı. mısraı. yer 
doğiştirmişler. 

ll 1 de "i~' yok. 
Va•ı~ : z8.hid 11, c,D,E, F,O. D1de XII ilo yor değiştircıiş . 

E, F,O'de eksik. 
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XIII 

1 Mil;craZ-ı ğamun ba8ruını bi.ii pare dilerse 
Tekrar dönüp aüzen-i ~latla delerse 

2 :Ben razıyam i tsün bana. dilber ne dilerse 
Ser virmek olur sı.r:rı 4 ayin eylemek olmaz 

XIV 

1 Ser ti:r-i müjen ainemüzi ça.k: ider olsa. 
Zül:füii' hevesi gönlümi ğamnak ider olsa. 

2 Se:ı-t&-ser ecel y:i.li beni hB.k ider olsa .. 
Ser vi:rmek olur sırrı 4 a.yan eylemek olmaz 

1 ZB.lıid bizi sen alet-i hengame mi sandun 
Fısk ehli gibi sikin-i meyhane mi'ssndun . .. . 

2 Va.r agzunızı arama mestane mi ~azı.dun 

l 

2 

XIII- 1 

2 
xrv- ı 

XY-

Ser virmek olur sırrı 'a:f"axı eylemek olmaz 

XVI 

~ed f}a.çı. zenoirine clivine geçersin 
Bezm-i gama. eer-~a.ll?v-i rindil.n a. geçersin 

Terk-i dil ü can itmede mel:'d.Ene geçersin 
Ser vi.rmek olur sırrı ı..a.yan eylemek olmaz 

dilerse: iderse B,c,E,F,G., 
~la.tla dilerse: ğamzeyle eylerse B,c,D,E,F,a. 
d.il~er ne dilerse: dilşmen ne iderse B,c,E,F,G. 
Ser: şol B,c,E,F,G., sinemüziı canuıu 13,E,F,G. 
B,E,F,G'de bu ild. beyit eksik. · 
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105 

~ıatün F&.1.ıatün ~ıatün :Fö.iıüı:ı 

1 Cür'8.Y1 cim-ı lel>-i canineden nüş itmişüz 
Ol ~ canfeza me~aneden nüş itmişi.iz 

2 Anlad.uk esrarını k:Üy-ı harabat ehlinüii . ~ 

:&ideyi pür-eağar-ı rind.Sneden nüş itmi9üz 

.3 Deat- i aul~irndan içüp mest olmı~uz poymiinoden 
ZWı.id.ii. eonma. bizi b igineden nüş i tmi9üz 

4 Pir-i ' ışıcun cür"asın nüş itmişilz hor oubh u şam 
IAUbiJ.i '~ı~ cliviineden nüş itm19üz · · 

5 Terk- i tecridem :fena mey~osinüii s~ın 
~ed 1 i.iı1 bir baş a.çul;c merdiıneden nüş 1 tmişüz 

105 A.48b, :S.63b, D-59b 
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106 

ıtü:fte'ilün Mü:rtellün Mlün 

1 'Ahde vefa itmedi cananumuz 
Tende lµı.rar eyleyimez oanumuz 

2 Tig-ı cefa i l e ba.şum ~ame tek 
Kat ' idiiben dökse n ' ola k.anuınuz . . . 

3 cazı gelür sineme bii'i lil'tf ile 
Bassa kadem sineme aultanuı:ııuz . . . . 

4 N1 ola eger ham ola şeftalu.sı 
vacde-i ham .. eylemesün hD.numuz 

~ ~ 

5 "İyd-i vişalütlde gözüfi can aıur 
Tek yarasun yoluna lcurbanuınuz 

6 Haydi şeha ~a.ı ü ,e.a~ull' leşkeri 
Yagmaladı din ile imanuıııuz 

7 Cel iriş iy zinde-~ıZr ?;lasta.yam 
Sabra meded kalmadı dexmiinumuz . . 

8 Ra!ıat-i dil rUJ:ıa. gıdidur eözüÜ 
Cel berü iy murg-ı e.oş elhanuınuz 

9 Oöreli dil murğ.ı . ~un gül.şenin 
Didi budur gül ü gülistanumuz 

10 ~ ile baJ.c ~ed ' e ~ışm eyleme 
Döyimez ol B-aznzelere canumuz 

106 A.48b, D.59b 

3 sineme: sinemde D. 
6 leşkeri ı 'askeri D. 
9 gül ü: gül ki D. 
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107 

~il~tün ~il;.tün Fa:i:Latün Fallün 

Öldürür bm ~aş~ı bir naz ile ol d.il-pÜvaz 
:Ben ga.ribe irse nevbet göstertir yüz dü:rlü naz 

~ızun mesken id.inmiş ~1-i 'anber-bar döst 
Nice si!:irdür görüıl ateş den i tınez ~tiraz 

İy letafet büstanı içre kebg,.-i ~ôş-tı-ıram 
Gafil olma. gürbe-i 'cibid !fılur ~anma namaz 

Nice şe:r~ itsün lebüri sır:rin şeha can bülbüli 
V~ı:f'-ı esrar olan 'lirifler itmez keş:f-i raz 

Cehd idüp ~alemde Ahmed bir nigara ~aşık ol 
Kim ha.ıdıd. 'ışka. il tür 'aşıkı "ışk-ı. me~az 

.. • ,, ti • • 

107 A. 49a, ».6ıa., c.67a, D.59a, E.58a, F.20b, a.2oa. 
l yüzı bi.ii»,c,D,E,F,G. 
3 büst!lnı içre keb'g-i ı büstanı.na tezerv A,D. 
4 :Bu beyitten sonra. D'de 105. gazelin 5. ve 6. beyitler i 

geliyor. 
5 'alemde Ahmed: .AJ:med oihanda. ~,c,E,F,O. 
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108 

Mıatün ~ıa.-tüı:ı Fiüıatün Filiıün 

l Pü.dişô.b.un razıyam ben ağ~ aon oyle naz 
~ıomet olmışdur sana naz eylc;ııok ban ıı::u,ıa. niyaz 

2 l:qk- i 9eşmüm rüy-ı zerdüın ~~ıl-ı 'ömrüm-durur 
Devletüfide iy şeh-i 'alem cihan içro nem iz 

3 Oeh ra.lcibüii ağla.dur geh ~rot-i rüyuh. beni 
Bülbiili geh gül gehl ~ar aglo.dur i y ao.rv-i naz 

4 :Bülbül- 1 şıtride-veş hicran olindon aglo.ma 
v~ıa.t istersen yüri 'ileı:ııdc i tmo koş:t-i raz 

5 Sana sengin-dil diıııezdi dilberii 'ii.şıkla.run 
~ idüp ~tl i tdügüÜ " UŞfl@.c i9Un ~lsııii nıımiz 

6 Ah-ı Al;lmed' d.en ~ cani ce:ıru:un g\llşonin 
liAıiş-i bülbül a-:.il:ilil eyler bılurain coı:ırir. C.Z 

108 A. 49a, :B. 62b, C68b, E. 59b , F. 20a, 0.2lb 

2 ~aı.rüm-durur : '1Ş~durur :B,C , E,F,O. 
5 Du beyit :B,c, E,.F, G'de eksik. 
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6 lk.inoi mısra l!,C,E,P,G 1de karışmış (kolimelor yer değiştirmiş) : 

Nö.liş-i bülbül bilürsık gUlüıi oylar 4 0m.l"i.n a.z 



109 

:Fa.11atün Tu:iıatün ~ıatün ntiıün 

l Zih.idi tut rüze VÜ var l;ıacca. \o.l ço"f ÇOf namaz 
'.işı;-ı difu olan 'arifler eylerler niyaz 

2 Rüşen eylerken cihanı ser-be-eer envar ile 
01 kamer-tal'a.t didi ben zerresine mihrüm az . . -

3 Ağla.yup kö:p i.İllerem şer!). i tmeg-içün her zaman 
J3ezm-i gamda. niile vü feryad:unı oldı söz Ü saz 

4 İy mel~at bU.Stanı içre zib ü fer viren 
'Arızuiid.an reng alı.n- gül ıcametüİiden serv-i naz . . 

5 Ş~ama.z sır goncanuii ya:pra.lplı.n- agzı AÇmeda 
ili biilbüJ. da.!;ı 'iş~ur kim eyler keşf-i raz 

109 A.49a, :B.62b, C.67a, D.60b, E,59b, F.20b, G.21b 

3 köp iiilerem: göyn:üklerüm :a., şerh: "arz D. 
4 büsıtanı: gülsitanı :a,E,F,a. 

197 

:a,c,E,F1G'deki 5. beyit bımd.an önceki gazelin 5. beyti ile 
karışmış. 

5 'i.şıl?lı.n-: yana.şuJ:dı.n- :a,c,n,E,F,a., eyler: ider :a,c,E,F,o. 



110 

Filliı0n Fi:iıatün Faııatün Fa:i.ıım 

ı JCikülüıiden d.ılberi. gerçi perişö.n ~~ıruz 
Şibirüz de:rd ü belaya. ?lli.i:ınizdon şikirüz 

2 lkınde-i fermin-berüz biş çekmezüz J.aı~'eyleeen 
PidişB.h\lll tek heıWı 1,<:ull~ buyur biz ~:hruz 

3 Seng-i mihnetle gönül viranın abad itaıogo 
Cevrüiii mi• mi.r ideraen dostum biz n~ıru.z 

4 ~lm-1 ğaybufi sırrıdur cana dehanun no~o.sı 
"Acizilz ol no~a• n febm eylemekde ~ıruz 

5 Oorçi ço~ur dilberi leyli ~a.çuii dlviızıeoi 
tik ebl-i •ışl,c içinde gün gibi biz ~Öhirilz 

6 •AJ.ızullıa ~..imetüô' şer~de ~yrfu:ı olmı9uz 
Ccrçi ra'ni. ter-gazeller eöylemekdo mihirUz 

7 Şanma cinli ~ed' i 'ış~-ı ı::ec~i ~ıdur 
'işık-ı didir gözi suyı gibi sa!' 'tWUrUz. . . . . 

110 A.49a, B.63b, c.69b, D.60b, E.60b, F. 2lb, 0.22b 

4 deb.inunı vi~ilün' D., vicdinuii E,F,O.' 
no!<1a:•n: nükteyi l3,c,E,:r,o. 

5 ~iihirUzı m'ülıirüz :a,c,E,F,G. 
6 B,C,D,E,F,O'de bu beyit 7. beyit ilo yor doğiştiraıiş . 
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5 

6 

7 

1 
3 
5 

ııı 

~ııatün Fi'tııatün ~iıatün ~ııün 

Name-i hioranumı dilfua. taf:rir eylenüz 
Namenüii hattın veli yaşumla. tahrir eylenüz 

... • • 1 

Döstla.r ben hasta.ya. lutf eylen ol oananeye 
öldi dm şay;d gele bu.nev4 e tezvir eyleri.üz 

sinem içre ünsiçün ta haşr olınca. döymeyem 
Ol melek-almayı sinem Üzre t~ir eylenüz 

c.Aıem-i :f'urlpıtd.a gördüm düşde ben b~:..çareyi 
Hey müselmanlar meded 'aksine ta.~bir eylenüz 

M~~af-ı ~üsnüiide ~a.~~ııii yazmış ayet ber-kena.r 
Hüsreva şirin lebünden anı tefsi:r eylenüz .. 
Ôam konağıdur bilürsiz gönlüınüii viranesi 
Se~i m=qmetle anı billB.h.i ta."mir eylenüz 

nöstla.r d.ivanedür Ahmed deva istersenüz 
Ha.lk:aı-i zülfin niga_;un ana. zencir eylenüz .., . 

111 A.490, B.6lb, c.66a, D.6oa., E.58b, F.20a, 0.2lb 

hicranumı: hicranı A., hattr:n: ha.ttunA. 
., • • y •• 

içre: üzre B. 
Hüsreva: Hüsrev B. 
~ ... 
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Fe'iıatün Fe6ilatün Fe"iatün Fe'ilün 

1 Can ü dilden yine sen pid.işehtm bendesiyüz 
:Boynumuz lp.lca begüm k:Bkülun e:fgondooiyüz 

2 Şeb-i zültüiide bize J;ııZr-ı :q,a~uii rehber olur 
Çe9mo-i la.'lüiii gösterdi anun zinduaiy\.\z 

.3 Oöreli gün yüzin '~um ~a.kJ.lttr ocm' olımı:ı.z 

~er:re ıor:re o mehilii şev~i pertıke.ndeaiyüz 

4 Yüzümüz sü:rmege gülşende o se.rv o.ya.lp.rıa 

Pik idüp ~bümüzi ~u gibi cüyend.eaiyi.ı.z 

5 Şom' ile baş ~oşuban yarımada pervi&.ne tok 
Döet\.111 'ış~ odınuii biz d~ı oüzondeeiyü.z 

6 J.C4d.düni 9ong idüben ~ı Y8'}\ID al ld.ri9 
Ahı:ıod'a bezm-ı ğa:nuii biz dahı eizandooiyüz 

• v 

112 A.Soa, B.62b, C68b, D.6oa, E.59b, F.20a, 0 . 2la 

2 olur: olup B,c,E,F,G. 
3 ~atııur : ~s6'ılup B,c,E,P,O. 
5 tek: ~ırat B,c,D,E,F,O. 
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113 

Me:f~Ülü Mef'a.--iıu Me:f7ci:lü Fe"clün 

ı 'Iş~da senüii ah. ü figan eylemek olmaz 
Sı:r:r-ı ğamunı ~a.~ '-a.yan eylemek olmaz 

2 ~l ehli bilür kim nicedür 'ış~ ruınüzı 
T~ir ile bu ~ali beyan eylemek olmaz 

3 ~o:r~ şal_o.n~un yi ti şemşk-i cef'a.d.an 
'~ık hakına böyle gümen eylemek olmaz . .. 

4 Mecnün dimedi sırrını nwab.reıne amma 
:Bir }fı~~a ki fiş oldı niruin eylemek olmaz 

5 Her ~anda ki bi.r ~üri degüldür bana hem-dem 
Ger cennet ise anda meldin eylemek olmaz 

6 Can ister isen AJ;ımed' e bir pÜse bahadır 
Niçün ki bu südda ziyan eylemek olmaz 

113 A.50a 
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114 

uer-a·ı-lün u.e;;,";ıun·· •• f-~~ı·· vı ,. ""QJ. •• _e a.ı un ı.ıe:fdiıün 

1 Ben\.lıı bu göiilümi gör kim yine canWıeuz eglencıez 
Ne çöre va.r bu düşvara ki bu cWı :ınauz oglonmoz 

2 Cönilllor alma.sa 1Falma.z ~örı zill:t"üilün' bir dom 
Ni9e kli:t'i.lldurur YB.-Ra.b bu kim mi.bnıii.nauz oglonmoz 

4 

5 

6 

7 

Ned.ondür bu kim ol mihr ü rakibi id.inür hem-d.uın. , 
Melokdür ol peri-peyker veli ~eY-t:iinauz oglenınoz 

Kesilmez mil:u-i mehrüd.an d.il- i dlvrmoyi gbr kim 
Ood.ô.dur gerçi ~ü:retde diler aul~enouz eglonmez 

Sentmle hem- dem olm~ beni men' oyle:ııi9 dü.1men 
Anı bılmez ki Sul~~ Veys ol..ı.n Solmün'ouz ecıleome::: 

Cehennem gibidür cfuıi bana bı.g.-ı cinful :Jensilz 
Nı9' idoııı n' eyleyem bilscı:ı oyC. n5r-aıihrib'fuı ocnoüz 

'Acobd.ür hulf-i va 'd.e eyler foo Ahmod' o canfuı 
~ . 

'!'ekcllilf'cilz miy&ıa can gelth- cfuliınsuz ogl6:t'..moz 

114 ~.6lb, C.67b, E.58a, F.19a 
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.3 Mihr ı1 r~bi. il olı:ııamalı. Mfuı~ bu 9ekildo oturuyor . V'~zin 
bozuld~ için çı.ka.rıl.uıadı. 

6 K.afiyo do~i!Jikliği var. :Bu beyit c,E,ll''do 115. gazolin ilk 
beyti (Matla) olarak geçmektodir. bilı:ıemı bilmem E,F. 

7 C, B,F'da bu beyit eksik. 



1 

2 

3 

4 

5 

115 

Meta'ilün ı.refctilün Meta'ilün Mefailün 

Cehennem gibidür cana bana bağ-ı cına.n sensüz 
Niç ' idem n'eyleyem bilsem eya n'öı-mihriban sensüz 

Bilümi iki ka~ idüp ~ocaltdı natüviiıı. itdi 
:Bu çerp.-i plıe-zen gayet beni iy nev-civan sensüz 

~oyu.ban gülşen-i kÜyuii. eger gülzara sQyr itsem 
Görinü:r ha.ı-ü-hes gibi gözüme gülsitiin sensüz 

... -
Terahhuın kıl esirgegil meded lutf eyle sultanum . . . . . 
F:ir~ u mi~et adına. ymıa:r durmaz bu can sensü.z 

l3ela küncinde derd ile ya.tur .Apmed za~if' olmış 
Katı tebde durur hali eyii rÜh-ı revfuı. sansüz . . 

115 ~.6la, C.67b, E. 58a1 F.20b 

1 Bu beyit bundan önceki 114. gazelin 6. bayti ile aynı. 
bilsem: bilmem E,F. 

5 tebde durur: bedter durur E,F. 
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6 

7 

8 

9 

10 

116 

8 + 8 (Hece ölçüsü) 

MuJ;ı.abbet camın içerüz :fenala.ruz fenala.ruz 
Mest olup serden geçeri.iz fenala.ruz fenalaruz 

:Biz gülerüz aglama.zuz ~sak da çaglamazuz 
Ôayra gönül bağla.mazuz fena1::ı.ruz fenalaruz 

Gelsün ma'ni bilen dirüz 't,şlf- yolunda olan dirüz 
Terk- i tecrl.d ~lend.e:rüz fenala.ruz fenala.ruz 

Dehr elinden \can yud.aruz yarun i!a'arın güd.erüz 
MüJ.k ile malı n 1 id.erüz :fenala.ruz fenala.ruz 

Yok.dur cihanda yi:rümüz bifi macni söyler dilümüz 
'Iş~dur mücerred pirümüz fenalaruz fen~lııruz 

'Iş~ ile ~· a hü dirüz erenler yolın güd.erüz 
Ifark.a. vü tacı n' ideriz fenala.ruz fenala.ruz .. . 
Ra.kika.t bagına. girdülc vahdet güllerini derdü.k . . . . 
Tecridlik mülkine irdük fenalaruz fenalaruz 

Hümayuz yire inmez üz dünya leşine ı:onmazuz 
Biz bilümüzd.en dönmezüz fenala.ruz fenala.ruz 

~~ d.iyü durmaz gezerüz 'ış~· denizinde yüzerüz 
Cümle cihandan bezerüz fenala.ruz fenala.ruz 

JU;ımed'em ı;ı~~ ' a.dur şükrüm dünü gün 'IJÜ'dad:ur fikrüm 
Dilde virdüm-ile zikrüın fenala.ruz fenalaruz 

116 D.63a, C. 69b, E. 60b, F.2lb 

2 ~s~ da: s.far şud.a. E,F. 
5 m~'ni: ma.~ani E,F. 
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117 

:Fdiıatün ~iıatün ~iıatün Fd°iıün 

1 ~ş~ viran i tdüg"i-n "~ılla.r ab8.d. istemez 
:§.übla.r bia:ad.unufi dadın bilen dad istemez 

2 Ölüdür görmekde la'lüii' cana dermandur veli 
"lşıf öldürmekde gamzen tlı ü cella.d. istemez 

3 Gi:rye vü 8.h eyleme zül±'inde iy cön oyrw.yuı 
Kim kamu canbaz olan barô.n- ile bM. istemez 

4 İy !:alilüm ateş-i süzana pe.r-tab itseler 
J;Ia.Zı-et-i Cibrilden ~ış~ ehli ferya.d. istemez 

5 ~ed idelden temişa ~add. ü ~düii va~fını 
Bağ u büstan seyrin afüna.z serv ü şimsad. istemez 

117 E.6oa, F.2la, G.21a 
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-~f ü-ş-şin 

118 

:F;"riıatün Fdiıatün ~ı~tün Fi'iıün 

1 Leblerüil can bezmine y~d.an ~ imiş 
PasülJ.- i şirinüii iy dilber anunçün ran imiş 

2 Hey ~ıyamet zülfüfi'e m~şer disem ma.'~ür dut 
Den ~a~a d.idüm bu e.od cem' iyyet-i ervE.p. imiş 

3 Sini.im üzre sinemüÜ göynüklerin şerh itmege 
I..a.leler :g.ünI.n kefenle ~aşre dek şerr~ imiş 

4 Can v.i:rü:r gamzen ok-ından yaralu dil ha.zz ider - . . .. 
.Aferin ol ti.r-i müjgfuıa ne hoş şerra.h imiş .. . 

5 Ya.zm~ içün kB.tib-i ~ud.ret rutı-uii mamyyetin 
Ahmed 1 üll bu saf gönli döstum el varı. imiş . . 

118 A.50b, B.64b, c.7ob, D.6lb, E.6lb, F.22b 

l a.!cl-SJ:.: e f'.r ~ B t C. 
4 şerrii.h: ce:tT~ :S, C,D,E,F. 
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119 

Mef-;,.'iıün Meb:iıün Mef7ı.'iıün Mefa~ilün 

1 :Bu göii.'lüııı şehrine düşeli gözümden nagehin ateş 
Ya.1um s~ı irmezse ~olar mülk-i cihfuı ateş 

2 Şerar-ı niix-ı hicrüiiden yü:regUm şöyle yanınışdur 
Ki bir aıı eylesem ~olar zemin Ü azman ateş 

3 Şan İsmail• dür çeşmüli ki ya tur lJ.ançer al t:ı.nd.a. 
Yii. İbraJıjm'dü:r zülttm ki olmış güloitEi.n a"teş 

4 ~a:ratsun gayra zülfini kim müşk-i çin ~fule 
~ıza.rtsun 'arızı E-a~~un ld.m bi--düh.fu1 ateş 

5 'İza.r{u]~~1ını şordum d.idi kim {la~~ degüld.ür bu 
J3uhür-ı bezm-i hüsn i tdüm ki vi:re buy-ı can ate"' 

~ . ~ 

6 Did.üııı ğam gi tdi vaı;ılunla. niçün cY-...sik degül 8hum 
Did.i göçdügi menzilde l;::omo.z kim kar"ban ateş 

7 Didüm çün gönlüm olursın baha vi:r bÜy-ı zülfüilden 
Didi bu ra>yi ~o .JU:ı.uıed kim olu:r r&ygfuı ~teş 

119 A.50b 

4 Vezin ve mana oturmuyor. 
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120 

Milftf:;tlün l.füfta~lün FUlün 

1 Bülbül-i ~öş-na.ğme didi ~öş ~ôş 
J3iide-i gül-:reng ide lüm nÜ.'1 nüş 

2 NÜŞ ideli a'B.fi- i ~det ıneyin 
HWı.e-i dil toptol ud.u:r c'ül} cü:J .. . . 

3 CÜŞ iduôen. bu dil-i şüridemüz 
Si.kıya dir virme kadeh boş boş . . . 

4 'Boşaluban ~e-i dil gayriden 
08\Yl'ı sözi eylemedi güş güş 

5 Cüşına söz girmek içi.in zahidUÜ 

Fçi b~ gözler yürür pUş püş 

6 :Boa olanun gözi bize degmesün • 
'"Arif isen ~dete var p-~ pÜş 

7 PÖst-ı pÜşidür z'ihid- i peşmine-pü.1 
Yolda kalur ancıla.yın lÜŞ lüş 

8 LÜ.Ş olan menzilina i:ruıedi. 
Ri9 uça. mı ~adı yo~ ~ ~ 

9 Kuş gibi uç 'alem-i 'ulviye vv.:r 
"'Alem-i aüflide 1?1-lan müş ıııÜtj 

10 MÜ-9- i ecel "' öın.r ekinin biçıned.in 
.Ahmed. okı can sözini höş hÖ!] . . ~ .., 

120 A.sıa , B.65a, c. 72b , D .6ıb , E.63a, F. 23b 

3 idüben: ideli 13. 
4 eözi eyleıned.iı aözin d.iÜlemeai B,c,E,F. 
5 girmek içün: gi:rmedügi ~,c,E ,F. 

7 PÔ.st-1 pÜ.şidürı pÜşi vil püşide A., vezin ııksakb.~ vnr. 
8 i.rmedi ı i.rmez 13, C. , irmedi' den öne e :ııı:r.na bakımından 

hiç gerelci.yor . Ancak vezin bozulduğu için koymadık. 



121 

1 I1oş ol dildür ki anda derd oluraııl1 
For~ şol can ki ğam-pervercl olurmıq 

2 Bulanla.r 'ışl;>: ~a.b.rasına ~ün 
Dü~lem terkin urup ferd oluı-mış 

Vioaıun ka'beai taliblerine . . 
Rem~ hfu.-ı muğa.ylan verd olurmı~ .. 

4 l3u yolda 'Ü'Jı!C-ı ~~ olanua 
Sirişki sür!ı ü rUyı zerd olurmı.ş 

5 Şu kim can virmedi canan yolınd.a 
DogUJ.dü:r 'aş~ ol n'Bınerd olurmııı 

6 Meıı.znet olmayan 'ışkufl yolınd.a 
?Io deiilü C.b ıc..erse serci olunııı.ç 

7 Dürilş bu yolda .A.llmed. ıı:erd-i 'ı.ş}F ol 
Ki ohl-i "ış1:a derman derd olurcı9 

121 A.51a, :B. 64a, c.7oa, D.6ıa, E.62a, P. 22b 

oiin ki gazn perverdi: cana. o"ön- pervard D, C, E,F. 

209 

1 
2 llu beyitten önce :B 1de 118. go.zelin 2. beyti aynen tak:rar

lanmı:ı.ktad.ır. Onun için burı>.yn. yru:mıyoru:a. 

4 
7 

oi.lrh ü: sürh rüyı B. .. .. 
merd-i "'l.şl_c ol: derd- i 'ışl; al n,c ,D,E,F. 
•ış~: dorde B,c,EtF• 



122 

Mü:f'te"ilün Failün Müi't~ilün ro.ıün 

ı Nefsini bilen kişi ~il insan imiş 
Rabb ' ını bi-şekk bilür gör ne c aceb cin imiş 

2 Iı"'a.\Ct' ü :fena kisvetin tac id.inen bwpna. 
Şüreti derviş ise_matnide sul~an imiş 

.3 

4 

5 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

'AlcmUn ofı;;anesin clinlemedi bellil bil 
<.Arif-i Rabb olanun mürşidi ~ur) 8n imiş 

'Öı:lrüı.1 uzunlığ:um kimne ~ayanmasun hiç 
'f'e.rfetü' 1--0.yn içre ol ~ı b:i.r en imiş 

n:Belb:Um a9-a.la.u:r,, şu ki.ın ~8Jlı.madı kendüain 
Şüreti insan veli eıireti ı;ıayvan imiş 

Ha:ışıb ile cl3.b.ına. şad. olup aldaroııa.sun 
Me.8la~a.sı dünyenüti J:ayd ile hez;yin imiş 

Gevher ile sim il zer olmasa. da. tali degU.l 
Ademe gevher hem'ü..'l bellü bil Lirfan imiş 

ıcepxet-i dünyayı ~o ~a.gdagası çol):-durur 
"Al'3m-i t~~ ba.~ cümlesi bir J::an imiş 
Mf.l.'ri.fetüÜ hntemin halcim olup takJ.llan 
Asaf-ı Tu'.ıfus vmm kendü. Süle~~ imiş . . 
'A'.şık-ı didarı bil hüri vü kılman ned.ür 
Afla.· aya~ b$ .çün ~ennet ü rı?-van imiş 

ŞM-ı vel8.yet ile seyyid-i kevneyni gör 
135.ziçe itd.ir...1.eri ~op _ ile çevgS:ı imiş 

13iilbül-i ma.' na olan ~ısa. terennüm n' ola. 
Gülgen-i ~detdc 9ün bir gül-i ~din imiş 

Münkire ~oğrı sözüD zeb.r gelür .AJ:.med.'a 
Talib-i Ha.ick olana. çeşme-i hayvan imiş . . . . .. 

122 A.5lb, B.63a.1 C.69b, D.65b, E.60t:ı. , F.21a. 

kaınilı kTunil ü n., bilürı bilen :B,c,E,F. 
~üre1;i: ~üz-.stfi. n,c,E,F. 
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ı 

2 

4 
5 
6 

'Ö1\rüii ••• kimse: ... öınr ••• ldmoune B,C,E,F.Vezin aksaklığı var. 

7 
8 
9 

10 

E,F'de bu boy:it 6. beyit ile 1er değiştirmiştir. 
Mağla.~a.aı: me...:J.la~a.a:ı. D,E;F. 
t.o.n; gam D,C ,.E,F. 
ta.bkika: ta.hlukd.a. :n,c,E,F. 

f ' • • 

J;ı.~k"i.mt m5:lil: :n,c,E,F. 
bilı isen n,c,E, F. 



123 

MetG:ı.ü Tulhtün Merüıu ~l~tün 

l !y ~ürotüıi ~li can ıevµne mUruı.Y~ 
Fila-i şa.çuiida göiilüm 8.şüi'to vu ml19 wvoş 

2 Yüzilii gibi münevve:r lf.addüıi gibi mu 'alla 
Kim e()I'd.i mii.h-ı rüşen kim gö:rdi ourv-i oe:rko9 

ç~ k.i.m ~uhüı·a geldi tı.üanUn atıni ~o.bibi.im 
Di-9İiro ehl- i "ışlFun canına. çu.ı.ldı iı.teş 

4 Ool moolie-i bel.Ma. ~ar tıun:.i.J.-:ı ğruııd.an 

Şun bize e~ lu.~f' i "t c2m-ı şa:rüb-ı bi-jl.Şş 

5 Sul~ön-ı. 'ü.ıem eydüp ~ardı M3ivW:lD.n 
Oor .Ahmed' i kul itdi bir p5.d.i~iih-ı. mebvcş . . 

12)• A.5lb, :B.65b, c . 7ıa., D.62b, E. 63b, F.22a 

1 Pila-ı şo.çWda: zfil.füİi ka=ıı.ylıı. D,C,E,F. 
2 cıUz:ıovvar: mücell~ ~,c,E1P., 

B,c,E,F'de ikinci mıs:ra şöylo: 

Kim gördi serv-i ser-keş kim gördi mih-ı dil-k~ş 

211 



124 

ı.ıe~lün r.ıeta7iıün FeÜlün 

1 Rı.ig.uii can ~ırmenine şa.ldı ateş 
Şa.çuıi dil mülkini lf.ıldı mü.-,evveş 

2 Olupd.Ul' resm- i ' ad.et sa.üa. ı;ıüfi 

Geh.i tezyi.n- i riş itmek gehi ~ 
- -3 Ne var aldansa n~l. bu:riyadan 

Sever divane sü.fi münakka.7 . . . 
4 ~omazd.ı ~errece dil de k:ildilret 

Şa.rab-ı bI.-i:rış olsa. saki meh-veş 

5 Bugün. meydin-ı l;lilim içinde dilber 
Semend- i n.B.za binmiş mest ü serkeş 

6 Gönül. tab.t-ı fenida. aağ-ı b~<lıı.n .. 
Coyar suı1anı hilı: a.tler müzerketJ 

7 Gözün yaşıyla Ahmed hfüıe-i dil 
Dar ü div&.r-ı yi.r oldı münak:ka.ş .. 

124 A. 52a, B.65b, C. 7lb , D.62b, E.62a, F.22a 

1 hı:rmenine: hc;remi.ne A.., mülkirı.i: wilkatin DrC,E,F. 
2 ğehi ~ : g~h.i tezyk-i ~aş .A.,D. 
3 bül.'iylid.an: b'Ux·i yaya B, c t E, F . ' 

clivane : . divaneler :a,c,E,'F. Vezin a.ksaklı[!ı var. 
Mıl:na düzeldiği ·için tercih edildi. 

4 olsa: ola E,F,G. 

212 



125 

Uefhlü Metailü Me:riiıü ~ulün 

1 sıi.ki bize ~un cB.:n-ı lebur.don mey-1 b~-j~~ ~ 
?.futrib olo o.l sazunı ı;-ıı nae;:ıo-i dil-k\l~ 

2 Y ıı.&ınnla.dı nem va:r ise 'a.f..1 ü dil ü din iluı 
Dir J;ciWeti ~üb3. yüzi gün ~şla:rı mehvoı; 

3 1Ja.t 9'ÜJ?l. ~cü.b açmadugınuh sobebi var 
Şayrfuı olUbıın dönmeye bu ço.r!,ı.-ı nıünnl~ 

4 '.Anbor çıa.çınun silsilesinden. dil-i m:i.cid.rı 
lllilttô hevesi micz:ıeridür toptolu itoş .. . . 

5 Vi.rmedi oihd:ı a~lasına ş~lunı J4ımccl 
Kim il- i Nebi geymedi hiç hil'ı.ı.t-1 zoı·koş 

v 

125 A.52a, B. 65b, C.7lb, D. 62&1 E.62n, F.22a 

l nc.Bıne-i: nal&-i BtE,P. 
2 dil ü dinü:ıı: d.:il- i cı.ivanem A. 
3 o.çmc.d.uğuıun: açraad.uğıyçün :B,C,E,F., bet diı• B,C,E,F. 
5 al-i nobi: iil-ı'aba ll,C,E,P. 
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126 

Filiıatün ~ıatün ~ıatün ~iıün 

Bitımm şaf' eylegil iy ~ü:tl-i peşıııine-p\Uj 
Cehd idüp meylıane-i va.b.detden it bir cü:r•a. nüş .. . 
Mest- i 'ışku!i haline za.hid gel ink:D.r eyleme . - . 
Sı.:rr-ı tev~idi def ü çeng ile naydiın eyle güş 

Ra.lka. ra.' nalık: satup tenha.d.a. olma büt-parest . . . .. 
Süreta gendüm nümaaın 9ünk:i.. sen iy cev-:t'i.irüs 
• 1 

Cam-ı 'ış~ cür' asınd.an nÜş idelden dilbcra 
~almadı şa.br ü ~arum gi tdi benden '~l u hüş 

Bezm-i ğamda. sinesin ç8.k itse ~ed itme ~ o.yb 
Ehl-i 'işret mey içüp bi-~tiyÖr eyler tıurüş 

126 A.52a, D.65a, c.71a, D. 62a1 E.63b , F. 2)b 

l eylegi.l: eyleyü~ B,c,E,F., it birı idüp B,C,E,P. 
3 nümisın: çünki E,F. 
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4 Cam-ı 'ışlp.ıil cü:r•w:nnd.an: cür'a.-i ciim-ı lebüA'den B,c,E,F. 
5 itse: itdi B,C,E,F. 
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127 

Fi.ııatün ~ıatün ~ıatün Tulıün 

RS.lı-ı ~ş~ içinde gerçi çok belalar var ımış 
Ol balacı.an derdüıne bildüm deva.ıar vax imiş 

Ben mariZ-ı 'ış)fı öl dürmek güzel ~ün ise 
~o~i la' lüiiden in' am it şifalo.r var imiş 

Mülk ü milini dü kevnilii l;ıa.bbeye almaz bU8ün 
Künc- i istignad.a gördüm bi-nevalar var imiş 

l_(anlu ya.şum sırrumı :raş i tmeyinoe bilmedüm 
Çeşm-i gi.:ryanuında ~yli maceralar var imiş 

Nay-veş illıetmeyince dost ı~har itmedi 
sine-i mecr~da rengin nevilar var imiş 

Eıl-i 'ış~ s~-i ~det b~ camın ?unar 
l3u :fena meyaaneaind.e :t:öş ~afalar va:r imiş 

.Ahmed •üii. hicrinde hattın gördi ol d.ilbor didi . ""' .. 
Derde derman istemez hôş mübteliıa.r var im.iş .. 

127 A.52b, D.64a, D.64a 

1 Rih-ı '"ış}F içinde gerçi ço)f belilar ı r'Bh-ı 'ış~ gerçi 
i9inde mübtelalar ~., derdümoı derd ile D. 

4 s:ı.rrumı: SUTınl. D .. 
5 A' da rengin neva::ı..ar kelimelerinin arasında. ıJ var. 
6 b~ı ~a:fa 13., meyeanesinde : mey~anesinden A. 
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123 

:Fd-iıatün Fa:iıatün Fd'iıatün Fi'rilün 

Ol ~anem kim Leyli-i zülfin girihi".ı.r eylemiş 
R~ idüp Mecnürıına tt:dbi.r- i z:ancir sylemiş 

Didüm iy dilber bu hat yüzüiide n•eyler did.i kim .. . -
I.Acive.rd-ile benefşa bagı ta.{l:ri r eylemiş 

Alı-ı caşıkd. an ~~ınmazdun dirikli kim hatun - .. 
DUddur ki a.yina-i ~üsnüDde te~ §il' eylemiş 

Hicabun devrinde hadd.üii hat getürdi canuma. 
• w v • 

İki egri şah.id-ile gör ne tezvh eylemiş 

~af liva.-yı 'ış~ı ~ub~-ı ezelde ~ed1 ilii 
NU:r-ı );ıüsnüli gibi iy m\3h iisman:-glr eyfoıniş 

128 c.7oa, E.62b, F. 22b1 o.22u 
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DÜddur ki 
tereddüt va.r. 

~)):P, ~J>..ı.J> kelilllesinin okunnır~ı.nd.a 
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129 

Tuıı~tün Fi1ıatün Tul.ı~tün Fiilün 

şev~-ı ~sarunla iate:r gi.oa gündilz yana şeıı:ı" 
Aferin ol şem'a. kim olmış ana. pervfuıe şem ~ 

Küt'r-i zülf'üii ıulmetinde nür-ı ru.\}alrun bö:rL.lp 
Pa:rırıagın ~ld\U'd.ı benzer kim galür ima.na şenı.' 

Düd-ı i'ih:ı.dur ba.1 ında her za'lla.:u jÜlidt)-aıÜ 
J3i.r :peri- ruhsara. olınışdur görün alvlir.ıe ~eın ıı. 

" 
Benzer ol hü.sn- i cihan-iraya. hıd.metler ider 
Şub~a. dek ~öz yunma.yup gi.rmiş.=.a.urur mcydöna şeıD' 

l3a.şını ~~' eylese mı.J;:r~ı gam sırrın diırıez 
Seyr idar meclisde dildirı yine rindane şem" 

SÜZiş-i derd- i derüuın .giceler ta ~ub~a dek 
'Ari ider her deın zeb~ı ]?~l ile cünena. şem' 

~ldı eayrin dilde her kim görd.i ~üsnun pertevi.a 
Kim ta'a.ccuö eylemaz viranede çüa yana şeı:ı" 

Tatlu canındôn cüda düşdiyae bir dem. yiridür 
-Her zaman yanoun yaJ.p.lsun ateş-i süzann ~ec' 

Öykihıürmiş ~a.dd:üfie macliada gördi nagehan 
lteş-i !ıa.yretle yandı yana yfu1a. yM.a. şeuı c. 

Oündüzin bir n.ldÜZı düşmiş gaı•ib i.U"'t'fuladllr 
Oicelel"de bir ayag üzre ~urur nıa?"d~e şem" 

:Bir leb-i şirin içün j>ar par tutuşmışdu:r yanar 
nanzer JJ;ımed gibi düşmiş ateş.:..i bicriiaa. şem' 

129 A. 52b , :B. 66b , c.72a, D.G)a, E. 63a, F. 23b 

3 ~ara olmışdur göru-ilı rul!sfir içün. olmış yine :e1 c,E,P. 
4 :n,c,E,F'de bu beyit ıo. beyit il~ yer Q.,;._:iştirmi~ . 

ci.hin: cemaı :n,c,E,F. 
6 A' da bu beyit eksik, :n,c,n,E,F1de var. 
7 dilde her kim görd.i : görd.i her kim dilde D,c,B,F. 
8 ciiııındanı yarinden :B. 
9 Öykünü.rmiş ı ÖVginiirmiş A., baddün'e ı la!lürle :B, E, F., 

~ayretle ı ğay:retle ::a,c,E,F., yana yuna yana.ı ~lınadı 

birdi.ne E,C,EvF• 
11 leb-i ı pe:ri A. 
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I 

l s~-i val;ı.det elinden içmişem ben cam-ı ~af 
Mest-i dünya sanmanuz kim söyleyem bili dürlü laf 

2 Murğ-ı 'ank:B.yam ki 'uzletdür m~uın Küh-ı k.af 
Söylemezem.~a.Jt: bilür tezvir idüp laf ü gü~~f 

II 

1 Ta'n iderse razıyam ben müstemende şeyh ü şab 
• v 

Oeçmişem dünyfuian ~-ufbadan hem itdüın ictinab 

Çün bana genc-i kana1 atdan olalı feth-i b'!ı.b 

Söylemezem ~~ bilür tezvir idüp laf ü g~~f 

III 

1 Hak ·1 da.n eyru kimseye göatermezem ben ihtiyac 
'lşıf-ı dermandenüii derdine nl'ıdarı.d.ur 'ilic 

2 :Bir fw_d'.rem çö:ı;ıçe gelmez ır: a.ynuma. biri ta.&t ü tac 
Söylemezem ~~ bilür tezvir idüp laf ü ~af 

IV 

ı Kimse bilmezse ne var YezdBil. bilür a.h.valümi 
Halka sürat gösteru'ben satmazam a'malüıni - . . . 

2 "'Arif-i ~abi t-l<adem ~lmadı anla:r l].alüı:ııi 
Söylemezem Hak. bilü+ te2vir idüp la~ ü güzaf . . -
130 A.53a., :B.35b, C.4lb, D.66b, E.33a, F •. 5la 
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I- 2 
II- 1 

Söylemezemı söyleı:ııoz ven B,c,D,E;F• Sona k~ böyle. 
ben m.üstemend.e: men derd.me:a.d.e n. ~ dünyfuia.n ·~bad.an hem: 
dünya. vü '4cbiden ıı .. 

II- 2 
III- l 
rv- ı 

rv- 2 

olalıı açıldı E,c,D,E,F. 
a\YT'U ı a.rtul: B, C , E, F. , e.y:t"Uf D. 
Kimse bilmezse ne varı k:i.:ıııse ne var A., gösterübenı gösterüp 
ben ıı. 

A'da. 1. mısra. şöyle: 'krif'-i !abit~em hiç 1?J.1Lladı anlaya 
bu l;ı.Bıümi. Vezin aksaklığı var. 



v 

ı İtmesün d.a.'v8.-yı merd ~alemde olan zen-perest 
Aşin&-yı r% olan olmaz cihanda tan-perest 

2 ~~-perestem itmezam düny~ gayra ben perost 
Söylemezem ş~ bili.ir tezvir idüp laf ü güzaf 

1 

2 

VI 

Terk-i tecridem malciünum l'.1'\\~a--i fakr ü feni • o-:r • 
Ağlamak gülmek ü ölmek ü d.irilmek bir buna. 

:Size dü.şnam idene biz eyleri.iz bi.ll bili @ena 
Söylemezem ~~ bilür tezvir idüp l af ü g"J~af 

VII 

ı Dana vü d.8m itmezem tesb~üm-ile ~a< attim 
Tutılup bir ham uçu:rmasım diyü tek rwtum 
• w • 

2 Şa.l\ca merdüd olı:ıışam ıLa!ebül-i ~a.lş: 1 dut' !tl.YUetüaı 
Söylemezem ~ bilür tezvir idüp laf ü ~af 

VIII 

ı Gözlemez no!tsanını biç ki.uıaenü:!i' merd.-i tamam 
Kimseden reng almayu:p dii.yiın olurlar be:r-deYTutı 

2 .Anı sen fikr itme zanid kim diyeaı bil' llU~~-1 fı6Jn 
Söylemezem Ra.k bilür tezvir id.üp lö.f ü gü.züf . . -

l 

2 

VI- 2 
VII- 1 
VII- 2 

VIII- 2 
IX- l 

IX 

Al;ımed'em ben çekmezem ferda içün J;lü.2.n ü mel~l 
}!:almamışdur bende benlikden dili.imde ~yl-ü-~al 

ICim dökerse ~uııı olsun helal-ender-hel~l 
Söylemezem .~ bilür tezvir idüp laf ü ~af 

eylerüz: iderüz B,c,E,F. 
Dine vü: dane-i B,C,E,F. , "t!utılup ı duyulup c,E,F. 
hizmeti.mu ~etüm :a,c,E,F. 
itme: eyleme B,c,B,F. , diyem birı d.iyeyüm ben B,c,E,F. 
ferda: dünyii. B,C,E,F. 
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roıütün Fiııitün ~ıii~ün Fi°Ulütı 

1 ' Onri nal;aiı zilıidüll çünkim olur ati:r telo!~ 
Siikıyii mey sım ki biz jamdan ol&.lutıı bı. ı·-tı.r!:i . ' . 

2 OUJ.şen içre jaleden gül konca.sına zoyn içuu 
Oüş-v&:r aşmış bi.nagÜşına. bir dilrr ü ntloof 

:Biiı açuban murğ-ı cfuı uçm'* diler har yiira.d.en 
Ti:r-i müjganuii ideldcn dilberi oinoın hodof 

4 1JÖ9 gazel-V.iııdur yüzüÖ moomÜ" llDındAn clır geren 
Merd~-i çeşmüm l):alende.I'-'IG!J geyilp tac-ı ~adof 

5 :Bez.m- i ğamda ~ed' em 'ıyŞ oyleruı:ı bor rüz u ş,jb 
Dil keb?.b u aşk .meydür nilo nü.y il aino dol' 

131 A.53b, ~.66a1 n.67b 

4 dir gören: dürr döke.r ~., .giyiip: giyor 13. 
5 oylc.remı iderem n. 
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Tu.J.-ıatün ~ı1atün Fii:iıatün ~ıütı 

ı Şa.\dadu\{ça. sinede ğamzeii açar canö. şik8.:f 
Kim görüpdür ki 1_cılıç 'b.lcmde ~utınc...zmış gılZ:f 

2 ~aqlarun yayın ~P gamzeli Ofını. gizlemiş 
Kim turur Ya Rabb mukabil niıa. kim eyler ına.saff . . . 

3 Münteha )5:addüıi görü:p baş egdi ~üba ~aşr olu,p 
Ser-nigündur :tıaşre dek ~utma.il bu söz.de i!;-til~ 

4 Niilişümden incinürken lu~r idüp ol gonce.-leb 
Gül gibi geldi didi 'afv old.:ı. ~uçun ol mu' ~f 

5 'Biise vir tek oamJm al cani d.idüm vi.:rmcz oevi'ıb 

Dimemek:likden lpivI va.rdur delil-i i'tir"Af 

6 Da' v&-yı 'ış~ eyleme~ zülıd-ile z&ıid ' arif' ol 
~bini ~af' eyleyenler söylemez l~f il ~af 

7 l·~eın oldı çün ~Lıı-i kÜy-ı. yiı'a mur6-ı d.ıl 
Dir gören eyler kebÜ.ter Ka'be etr~fın ~eı.vaf 

a aayrıdan p8.k eyıa dil nyinesin dildLrı gör 
Çehre-i saıci göri.ruıı.ez olmayınca bAde saf . . 

9 ~ed.' i öldürmege 'e.hdeyledüii öld.ürnıedüfi 
İy kerem kinı kerim 'ahdinde eyler mi !ıilaf 

132 A.53b, E.66a, C.73b, D. 66a, E.64b, F. 23a 

1 görüpd.ür ki J:cılıç -aıemda ~utmB.!:!lıış ı görüpiilr bir l;:ılıç 
'ilemde kim dutma~ ~,c,E,F. 

2 gizle.cıdş: gizleme J3tc,E,F. 
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3 baş egdi. ~ü'ba ~olup: lp.şr oldı ~Üba br.ş eırüp :a 1c1R1F. 
5 vir tek canu.·ıu vir c.iııuı.ıı A.., al: ol 13. , 

d.imemek:li.kdaa ı dınmru:nal;..l~..d!ın D, C, D, R • F. 
6 eylemezı eyleme B,C ,E, F. 
8 a~: ~ :B,c,E,F. 
9 ' ahdinde eyler mi: eyler mi ·ahdind.il :B,c,E,F. 



133 

ı :Bu cihan içinde yokd.ur bana bir bi-siine bt.lc 
Cuıııleyo Adem a.ti ~vvii. olupdur ana b~ · 

2 'iıem-i ğaybuii rumüzın bilmek ie"t.o.ratıii buzüu 
Ool nazar kıl gör neler i~hfiı- ider bir d.I..ne bı..k . . . . 

3 İy Süle;yman'Wll diyen aldanma ~atom n~'şı.n~ 
llÜr bakma. merd isen gel müro. oen ıuerdüno bak .. . . 

4 llioo eergerd.Wı oluı> z&hid goztll'sin 'Ö.l&ıAi 
Ool Vi.1Cüiun şehrinüli talı.tındaki oultEna. bak 

w • • 

5 Tig--ı 'ış~ olmış bUc~ 'i.ş ıl;:J.a.rua ÇGVı'.!Wt i9Uıı 
Daı}unı ~op eyleyüp -~ed hcmi.ıı mc:,rd!ın:ı. b~ 

133 A. 54a, D.68bt c.74b, D.67b, E. 651> , P.25b 

1 btilieı hiç D,C ,D,E,P. 
3 gol müra: müra gel "B,C,E, F. 
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4 llice: ni90 bir n.' Nico :putlar ~ı.ndu-up İbr5.hiı:-i be:- gibi 
A' da. ae.y-fa. kenarında işaret ed.ilc..'l. cöro:ılodi::imiz nü::ıb fa_-.
kı vıu: . . . 

5 çovgiin i9Un ı çevgfuıı çün. :s,c,n;s,11., 
haıniin ı bugün ll,C ,E,F .. 
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1 Oel ~avai' it Ka' be-i ma .. n5.yı vü d.idiru. baJ:c. 
ÇUnki :Boyt 1 üll8.b.ı gö:rdtm nen Cl.ıD~l-i yö:ru. b~ 

2 Arzü-yı ~lat-ı dildir idarsin ıy ~~Ölll 
'f'Ü1'-ı oiamürl yruıdurup Mü:.ıa gibi onvf'ırt~ ba~ 

3 neı· dıra.~tun ya.pragın görsen ld:ı;ü.b-ı ı.r~ imiri 
Dof'ter-i sun&-i Hüdi' dur gel b~ln 3'iilzZ:.X.{l. bak .. . 

4 :oöotuın ~~iyyet-i 'ış~durur lo.m d~m-bo-de~ 
La~ 1 ü yW?it old.ı yaşuaı dlde-i !ıün-bira. bol:: 

5 işifue itmek is~crs&A "frıöl-I;t~ ,. ııu-.rını 
JJı.mod'a ?-!a.n:lÜ!' olun gel ocn !ıD.lÜY..L. t. dira bek . . ,_ . . . . 

134 ~.54A, R.68a, c . 7~b, D.67~, E.65b , ?.25b 

l vll difuaı 'bu envara JS,C,E,F. 
2 onvEra.: d.ifua :B, CsD,E,f.'. 
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Fi:"iıatün ~ıatürı F~ııatün :F~uin 

ı Büstan-ı ~~lemi ser-sebz iden 101ab& b~ 
K""uzesina bak ha.bab içinde bir dür aba. bak . . . 

2 Bilmek istersen melamat mülkinüfı' esrarıı1ı 
Tekyegfilı-ı "ışka. gel boyııumd.ald. ku.llaba bak . . . 

3 Ra.tı-ı 'ış\c içre keramet besdür iy can 'aş l.!_<:.a. 
Bi:r yuına.r bi.il bil! döker bu çeşm-i :pü:r-seyUi..ba ba.~ 

4 :Biz şa.-rib-ı şev!C ile mestane 'ış~ abdalıyuz 
içmez isen ziilıida anı yü:ri sen aba. ba.l;c 

5 Kim ki a.çdı can gözin gördi ı:~t dilberin 
Ten göziyle rüz ü şeb süt:I hemWı var haba. bak 

• v • 

6 Sağa.r-ı vahdet bugün leb-ber-leb olmış dôstlar 
Cümle ca:ıe~ nfış ider eksilmez ol cüllaba bı:.f: 

7 Yalıiiuz bir tevbeye ~ed zebÜn ise n'ola 
Dajp.dur gam leşkerin cı!m-ı şarab-ı naba. b~ 

135 a.54b, :B.68a, Co74bt D.67a7 E.65a, F.25b 
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1 balf ~ababı yol,<: 4eaab :a,c,n,E,F., dür aba: dü:rdane :a,c 1D1E,F. 
4 şev~:'ış~ :B,c,E,F. 
5 açdı can gözin: gözin a.çdı vü :B,C,E;F•, ~aba: cana :B,C 1E,P. 
6 valJ.det: vuşlat :B,c,E,F. 
7 n'ola: ne var B., <iakıdur: ~ır ~ove.r :a,c,D,EtF• 
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136 

~ııatün fuıatün ~ıatttn ~iıün 

Tekyeg8.b.-ı 'ış~a. pür-\ıal olan a.bdiila b.?4t 
Nür-ı -Ş:~ ile ol olmışdur o yal ü bala. b°* 

'.Üero- i tahki.ka baksan birden ayru.,1<: nesne yok . . . ~ .. . 
J3i:rbirinüÜ zıdd.ıdur süretde bu ahva.le bak . . . 
gib-ı gafletden gözüii aç gör ki nalfu-4du.::- ceros 
Karban gÖçdi diyu avaz iden dellale ba;< 

Şü:f'i-i salüsi gör zer}f u riy~uı· ~a'- G.ti 
.ArzU-yı cennet eyler kıld~~ a'm~le ba!c 

Mest ü ıa,....ya'kıl olup Ahmed gezersin ğ'"d111. degiil 
s~-i 'ış~ ·elinde caı::ı-ı maıiimale ba!c 

136 A.54b 1 B.68a, C.74a, D.68b1 E.65a; F.24a 

1 ol olmışdur: oluşmışdur E,C;D,E~F. 
2 birden: bird:i.lr :B, C vEt F. 
4 riySdur: riyiid.an 13. 

5 ğam: ~an ~,c,D,E)F., elindeı elin.d.~ D,C,D,E.F. 
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Fiııatün Fa:iıatün Fa"iı~tün ~ıün 

1 Çeşm-i ~Ü.Oumda cana lü> lü!.i l&laya. ba~ 
.fil.eden ~olm:ı.ş sehaı•geh ~ale-i bamrii.ya balF 

2 ~ları 'aksin leb-i cananda b.e:r k:im görse dir 
lb-ı ~ayvan içre düşmiş aaye-i gan~a ba.}: 

3 Ulle ~anman bu dil-i pür aı.gumım bar I~t'eai 
Oözlerüındezı ~açılupd.ur di'll'3n-i ~atu•aya. be~ 

4 SBJ.cıya la' 1-i lebü:ı1 cak.si düşelden saaa:ra 
.Aö~umuzd.a.n komazuz cam-ı mey-i sahoaycı. bnk . . . . 

5 Çelanezilz ena.i.şe-i defc-i ğaın ~a.ıemde biz 
Mey gibi tiryi.lri.imüz vardur ol ejdeı·h.aya bo.f 

6 Astanına yiizin sürer nigC.ruii her seher 
:Bir zava.llud.ur bugün mihr-i oihen-Q-Zı-ya. b~ 

7 Dün teceııi-i cemil- i !ü-1-CelE..ı. itdun hcvos 
Can göziyle JJ;:unedta bir d.ilber-i ra'n&ya baf 

137 A.54b, :B.69b, C.68b, D.75b, E.66b, F.24-a 

ı lilaya: l}am.raya E,F., .İa.J.edenı la.J.ed.011 :B 1 c,E,F. 
2 genc-Sya.ı gene-aba. :B. 

5 D,C,E,F•de 5. beyit ile 6. beyit yer değiştirmi9. 
ğamı }Jurnar :B,C,E,"F. 

7 Dünı çün D,C,D,E,F. 
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Fiiıat0n FS::i.ıa-çün PB.ıı~tün ~ıür.ı 

ı ~r.J:=ar-i yil;Qıt-ı terdü:r ıaıe-1 ~E:ra b~ 
jaıoden }>'..irdür içind.e ıu• ıu• -i l~li':.ye. l:~ 

2 Dua.tor-i Keşmi.r 'e benzer ıiıon~ gördüın özin 
Zoyn i9ün egnindeki pirehen-i viı.laya. b~ 

3 'l'aze dQkun kim Ipn-ası l_cop.ı.ııwnışdur d.ilbcri 
U.loz&ra benzer ol ainemd.eld 1;1$-A.Yu b~ 

4 wleziir iç.re ya.tur şanına beni iy tr..U- 'İ$1i:r 
~ı gamdan gark-ı hUıı oldıa bu ban şeydiiya bak . " . 

5 Lilezö.ı-ı eşk-i caoı n~ idüp J..?llıod bı.ısün 
BaB-ı cennet servi_si ol ~et-i bnaya. ~ 

138 A.55a, ».69a, C.68a, D.75a, E.66b, F.24b 

2 p'i.rheıı-i: pira.b.en-i ıı,c,E,F. 
3 ~opııaııııgdur; ~opıu.şdur A. 
4 oldum bu ben ı oldut=ı gal bu ben A. 
5 Liiloziiı--ı eşk-i cazııı nüş: lilo=i:ı-ı oşk~Ü:ı nü.1 "B, C ,E,P. 

~,c,E,F'de 2. mısra şöyle: 

ll8.g-ı oomıet servidilr ol ~et-i ra "nayu b~ 
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rne devrind.e ~rrıl.ıuş ~e-1 v~l~:ı b~ 
Şun ~beş sul ~6nı ~onmış cliiıı.en-i f!~Uyn. be.}' 

il duvaglu Leyli.dür ~aJ;ır®ıı ~~ati luledür 
.Ah-ı Mecnün ya.kdı yir yir bu kızıl vS.liiy~ bok . . . 
Dev:r-1 gülde hüb-Tüla:r nı&oliaindu hor gioo 
'Benzemez mi ıiıeye gül ~em' -i oen.' -fu..Ö.y1.1 bol~ 

Doot-i billür-ıla o!ış~ken 'i;lirın ol ~anem 
Itoş-i 11 ınnI ena.-lli.b" ü yad-i buyii4yn ba.!' 

Çiik çfilc oldı gcnül hicrinde berg-i lall' tele 
ıcatro katre ceo' oıen S\.:Jl n!ı.fOO.e hün:bn ba.k . . "' . 
I.ilenun ilına aldanma bu,zütı s an ~.!iladl": 
Anı yol'..dan var "iden ı.un• ioo1 ol t:INlZ:.,Yı... b.:ı.k . . . 

139 A.55a, B.69b, C.75b, D.68a, E. 65a, F.24:1 

1 ~ılmışı bugün şol E,F., Şanı J;ı.ü.::n-i C,E,P. 
2 duvairlu: duvağı :a,c,E,P., yi.r yi.r: r.ıı.r r.c.r n,c, .E,F. 
3 :g.ü.b-rii: mihrü :B,c,E,P. 
4 oıuı.-115.b. üı enallal:ı-ı :B.,C,E1F., yı.:ıd-iı didi E,F. 
5 D,c,D,E,F'de bu beyit eksik. 
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140 

Fö.ııatün Fi1ıati.!rı Fa:iı~ttiı1 ~ı.ıı~ 

. 
l .Aglam~ eine- i cismi.im enr8bor ô.beı. ear~ 

JCıeeasındnn derdünıüı"i h~Iz çeşmı.ı.ıı hlı.be. ga..rk 
# • • "- - ~ 

2 Oill!Jen-i l}.üsnüilde ~al-i mili)kb;ı.un iy ıpnum 
Baiizer ol HindÜ' ya kim olmış gill-ı eir4ba gar~ 

3 Portev-i }?.üanüiideniroe '"alor.ııo bir leın"tA. nfu· 
Ser-be-~e:r il.f~ ol ur 1,ıursıid--i "Ülcıı:ıı-tübtı. ~cı..r~ 

4 Niçe bir ~ aglayam ~ışl?mda. iy loyl~-tlır'fuıı 
Kork.aram dünya.-yı d.ünı eyley~m Silrb-Ö.bo. &ark . . ~ . 

5 Cüqe- i me~ede ~est ü ~~b~t\S bugün 
~ed ' om kim olmışam cfuı-ı şar1Ib-ı n'D.bo. ktu'lf 

6 tala-ve!} men~ ü ~abu::n ~c)-i gcy!Wzıedo 
Old.ı Ahmed gözler'..b cec-ı ŞQX:.b-ı n'Loo tla:rk . . 

140 .A.. 55bt 1>. 67a, D.69\> 

1 cismüuı: 9oşmüm Ji. , lÇı~~!Wınd.nn : ~f!a.sın:l6zı B., 
hünr.iz : hün-rize 13. "' .. 

2 müqkböru:nı oşkbarun D. 
4 "ışı,o.mda: "ışlp.trld.ıın lJ,D. 
6 :Bu beyit D ve D'de eksik. 
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141 

sinem üzre döatlar ~ahirde gvrçi y&..re yo!c 
I;t~ bilür kim ba.~ınu:nda. ya.rnauz bir p."iro yo~ 

Yiidla.rla ol şanem mey nüş ider ş~~nt bulur 
Cilr'a..-i ciim-ı lebinden 'lişı.l,ca bir çiira yo~ 

Çli.ı·a ~ordum la."" 1-i olinö.nfüı.n dil- i bI-çitraye 
Ôonoa..-veş güld.i did.i bifi nD..z ile bi-çö.ra yo'zf. 

İy yüzi :Surşid cihSn l}a~[ın] fer~şid oylodüD' 
}(oyleyem bir ;erra l].ayi'n bu dil- i tcızn-g.öro yo~ 

Ol mehüô' :t'ik:rinde tenhil~ diler gönlüm voli 
ıcondü gönlünden ~uJ> ~ılnıağa bir çii.ro yo~ 

Oorçi çol_aiur dilba:ra leyıi ~~un dl-re'.nooi 
Du dil- i cocnün gibi bedb~ı: u yü:,: i ı,caro yo~ 

Mi.lu-i ruhea.ruii hevasiylc niffa.ra v.er::-c-ıerı . . ~ 

Bir ~ı J4ımed gibi sargeşte vü 5.vü.rc yo!t 

141 A.55b, D.67a 
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l ziihlrde gerçi yare yo~ ı zclıir ger9i yil.·o ço~ D., 
pi.re: yA:re A. 

2 D' do bu beyit 3 . beyit i l e yer doğiıft.iı·tnil} • D1 d0 134. e;~e
li.n 4. v e 5. b eytidir . olı o D. • bulur ı olauıı :a,n., 
- - c- -:-" -" o.q~ bir çare yok;: aş~-ı bl.llla.ra. bale D, D. • bı:ıJ_c: yo~ D. 

3 yo}:c: ço}:c :e,D. 
4 l3 1de bu beyit ve aonraki beyıtle.r ok..lik, onla:rın yerina 

A.'daki 142. gazelin beyitleri yo.zılmı.q . Metindo 11~ı.p.u 

şeklinde gaçmekted.i.:r . "l;!aıı_cuıu şoklindo tamir oihc:ıtine 
gidildi . 



142 

~~ıatün Fa:iıatüu F-::iıatün ~i'iiıün 

l N' idem ol gül-ç:ihrenüıl kim r~ı yo);C azarı ço~~ 
Ôonca-i bag-ı ce:fadur yol': vefası '!;arı çolc 

2 Ol ~abib-i can n ' ola derdüme der.n't':n i tmeee 
N'eylesün her güşede bi-~a.d.d ya.tur bimarı ço!C 

3 _:aağ-ı istiğnid.a her şeb diÜlemez ol ğonc~leb 
lhllbülüti' ta subha dek feryl'i.d. Ü Wı Ü zarı çok . . . 

4 :Bil' ~ılısm itmiş ~açu!t sil}riyle tıüsnür7 gencine 
Kimse el sunma.z ana üotinde bi-had marı çok . . . 

5 61..ll?şa vü derd-i belad:ur lıer zaman eglencesi 
Af:uned l un gam gil,1esinde dil bera. gamJ;:5.l.>ı çol_c 

142 A.55b 1 :B.67ay D.69a 

:B'de bu gazel 141. gazel ile kı:ı:ı:.-ışmış. 

1 B'de bu beyit 7. beyi·t ile ye:ı.- d&ğiştirmiş . 
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çehrenüll: çehre kim D., raı:mıı r~eti A.., b-arıı :ıtara :B. 
2 bimarı: bi:mare :s., sonuna kadar r edifler l3 1de böyle . 
3 D'de bundan sonra (141.) bundan önceki gazelin 2. vr; 3. 

beyitleri va.r. 
5 .Ahmed' üıi: .Ahmed' e 
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Fitiıatün roıatün P-Aıitün roıün 

l ~dü lill&h cismümi r..ndurdı 5tllç-nt.l<. .. ~l.c 
PÜt&-i ııUŞıetdu lp.ı.lbih r.t.ı idufdilr pak .. .L·J~ 

2 Kimse bilmezdi benüm derd ü dorünu:ııJ.ıu1 h~bor .. 
Alı kim taş eyledi gögaümi .l;cıldı 9:1.k: ~ış~ 

3 Zebr-i gam .ni"ış eyleyGn "'Üt} ık.lal' iyç\ln di.r hı ı•od 
Cohd idüp nüş eylesün iı'ino~dür tJ.ry~ •ış~ 

4 Terk idüp •alem hev:Sın 'alem- i ~lo.t unıeı.r 
~lemişdür bu dil- i divbtıeyi bi-bilk "'19~ 

5 Bu hevii.-yı can- .feza zülf- i di:!.~Ürl.tı.n ~olUr 

JJlun-ıçun eyle:nişdür 'ÜŞ~ı çül~ 'ııı~ 

6 Kımyi-yı. ehl- i dil olur ı..yc.ğı ~opr...ğı 
IIer k:i.aıı ki ve.di-i cıi~el;de eylor t•CY. ~.ı.şı:t 

7 Pirdşôh-ı heft ~ işi&ino y~ silrer 
Ahmed ol divnnenüll ld.m kö:p ide ğaır.nC.k "'l.şk . . 

2 
3 
4 
5 
6 
1 

143 A. 56a, D.68b, C.73~, D.69a, E.64&, P. 24b 

gögsümi : gögsini .A. 
'Bu beyit J.'da. eksilcti.r. 

'"Ü.leın ı cennet D1C,D,E,F., bi-bük: biı)"nk n,c D E J?. 
- - , ' t 

dilu:rad.o.n: diliivizden :B. ı· işı.k-u · ülmi E P. 
• I 

ki: kim D,C,D,E,F. 
dlviinenun: divaneyi D., köp: ~ n,c,D,E,F. 
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144 

Mef<tilün J.!ef~ilün FeUlün 

1 Benüm na-illihribanUJl olsa '8.şı~ 

Ne mihnetler çekermiş bilse "iıçık . . 
2 Diriga ~aynına bir çöpçe gol..cloz 

Fger bir demde yüz biri ölse "' iı:şı~ 

3 Tutardı c~ı içre eyleıyüp sir 
lTigiiruİi f'urışatını bulsa "~ı~ 

4 N'ola. iy goncar-leb "a.:rZ-ı cemal it 
Oörüp gü.lgÜn cemaıüll gel se '"fi.'}~ 

5 Vi~nlilii dimenin virs~n l;ıablbüın 
Cozinüıl kanlu ya~ın silse "' ::t'..c:ı ık . " ~ . 

6 !lüdi fur~at virüp irgürse A!ı:nod 
Dıliı::ı dilim r~ibi dilse "'fü/~ 

7 Nam6.zın r~ idüp sen \Q.l !tc.bTbü.ıı 
Şehid olup müjeiiden ölse "Li..ş ı.l_c 

144 A.S6a, B.6'fb, C.73b, D.?Ob, E.64a, F. 24a 

l b!lseı görse D,c,E,F. 
3 air ı yir B. 
5 viroenı diraem ::a. 
6 ~Udaı ~~a c,E,F. 
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1 Ararsaii '"ile:mi cana bir ·aş~ 
Bulımazsuı yolunda bence a8.d.ık 

2 :ga.yal- i ~urra.-i zülfi..iiile cana 
Lebü:rl öpse n' ola. gönli iiolaş ~ 

3 Dir idi aüret-i derd-i derünı 
Zeban-ı şem' üii olma.sa bulaş~ 

4 Oörelden gül-yüzüii gül.şende iy meh 
Olu:pdur nergisüil 'aynı ~aşı!<= 

5 Ne ~Ôş m~bübdur m~bÜb-ı ma' ni 
!IaY'a1iyle döner p.öş 9-ôş yaraş~ 

6 Bilimezdüm nederuiür lp.şm-ı dilber 
Ara. yirde ra.ıcib imiş münaf'~ 

7 Cehennem cennet olur Ahmed'abi l 
Kişinun yari olıcak muva.f~ 

145 A.56b, :B.67b, D.7oa 

2 Hayil-i turra-i zülfüıi'le ı hayil-i zül:fii:Qe t.urra.-i D. , 
~ . ~ 

gönli ~olaş*: oynarken 'aş~ D~D. 
3 ş.Ül'et-i: a~iş-i :n. , bul~ ı.J.:ı dola.7 ~ :B. 
4 iy meh: eyler :B. t olupd:ur: 1$:alıpd.uı· ll,D. 
5 döner ~öş ~ôş: lıüıua n&-~oş :a., 

dön~r ~oş ~oş : donanır ~oş D. 
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146 

Fdiıatün Fa:iıatün ~iıatün .Fitiıatün 

1 Dilbera sinemde ~ahir istesen bir yare yo'f 
Gel na.zar kıl ba.ğruıı:ıa kim yaresüz bir pi.re yok . . . 

2 İy yüzi l;}urşid cihan ~llcın fe:ra.hşii.d. eyledü:ii 
Neyleyem bir zıerre hayfa bu dil-i gam-hare yok 

v v • 

oı mehüii fikrinde ten.hal~ diler gönlüm veli 
Kendüligümden ~up }.curtılma.ğa bir çare yo~ 

4 Gerçi çofıiur dilbe:ra Leyli ~&.çUÜ divanesi 
Bu d.il-i Mecnün gibi bi-çare bahtı kare yok .. . . 

5 1.tih:r-i ruhsarun havasıyla. nigara ~erre-veş 
Da.hı .Ahmed gibi bir sergeşte vü avare yok ._ . . 

146 B.67a, D.69b, E.64a, F.24b 
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.'Bu gazel A'dak:i 141. gazele benzerlik göstermektedir. 
B,D,E,F'de ayrı yazıldığı için biz de fark veraıanin zorlu
ğunu da. göz önüne alarak S\11'1 yazdık. 

1 batruma.: µıüme D • . 
2 ~ayf'aı çı!fa E,F. 
3 Kendüligünıdenı kendü gönlümden ..!. , kendü gölgamden D. 
4 D'de 5. beyit ile yer değiştirmiş. 

bi-çare bahtı: bir bahtı yüzi D. .. .. 



147 

Me:taiıün Mafailün Meie:iıün Uefailün 

ı Kesersen dest-i himmetle bilüiiden bcnd- i zütınarun 
Gönülden pS.k idüp şirki görürsün vochin ol yarun 

4 

5 

6 

7 

Ôam ü e-ndÜh-ı hicranun d:üke-.amez cehd id.ilp talib 
:Bugün merd.8ne merd isen iriş vaşlına. di ld~'Uii 

Ne ~uydun ba&-ı v~de'td.en figan eyleı·air.ı iy bülbül 
İşitmez ~errece ~a.yf'a seni.lii gUlşonde gUlzitruı"i 

Rakibün cevrini çeksem n'ola. dildiir içtin her dem 
Şafi bti.gında gül dürmez ca:f'ii'.sın 9ekmeyerı. ~i:run 

Ne f'ettindur 'a.ceb bilsem ka.mer devrinde ~uşs"S.kuii 
Uğur la.r gönlüni her dem ni~a çeşm-i 'ayyir~ıii° 

Dil-i d.ivaneyi her dem siyaaet~-ı '-ı91fuÖ.da 
Çeker zencire bend eyler şeha zill.:f-i oiyehkaruii 

J3u çış~ l)Ane~ınun 'aceb abd.ilı.sın ~ad 
Yü:ri ha.;yJ;'an olup h.er dem tuyuraıa. haL'ta. es:rarun . . - . 

147 A.56b, D. 72b, D. 70a., E. 68b, F. 28b 

1 idüp: idar D. 
3 gülzfi:rultı gülCi~B.ruii Olursa. mana oturı;ıyor. 
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4 dürmez ı dilrimez olursa mana oturuyor. Fakat vezin akaad.ığm
da.n tamir cihetine gidil.ıned.i . 

sarunı yarun Jl. 
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148 

ı.te:fS!-ilün Mefailün Me~iıün Mef~i.lün 

Meyesser olmadı cana yüzum rayegan görmek 
Didi asan mıdur miskin cihan içinde c?m görmek 

Hilal. ebrülarun :p.~ meh-i nev görmeden yigdür 
Semendüi'i na'l resminden zemin üzre nişan görmek 

Seg-i kUyuii tıayiı.iyle gönül furl[..atd.a ~and.fuıdur 
Kişi gurbet diyarında. ne hoşdur mih:ribün görmek .. 
Dimişler ~ol;ıbetüii tıiişı cihanda s~yi bir dem 
Hemin 'işı,f.la ına.'şülp.ıi! şarab-ı ergav&n görmek 

H.a.yal-i hançerin yiruii basup bağrına. ha.zz eyler .... "'* • • •• 
Bilür ~ed mü:ferri~dür kişi ab-ı revan görmek 

148 .A.. 57a., :s. 7oa, n. 71b 

1 olmadı: oldı A. 
2 Semendüllı aeraend-i 13., nişan: z~an B. 
3 e,andandur: ~a.."11.d eyler B. , ku:l'bet: fur~t D. 
4 macş~: ma."şfüF B,D. 
5 ~~~: ~ata B,D. 
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roıatün iin~tün ~latün ~ılün 

l "işı!F-ı şürideyem hic~an elinde sine çik 
Mülk- i istiğni.d.ayaın bir ~en-e yotc s(>nltlıııda b?ık 

2 Salik- i r'Sh-ı fenayam ş8.d.-minam her nef ea 
şev~ galip ol sa 'i.~ıf eylemez :f'ikr-i heliik 

3 ölmed.in öndin öl ürdüm hô.k-i r1ıhı.nd.arı. dutup 
~ 

Jı:anı ol sa'at ki çe11müm k:üzeain ~oldurt.ı. 9-ü.k 

4 I.8.leler bitse ne var ~Wd.sterUmdan ?aşra dek 
ı;raaret-i !ıAl-i ~-ı yar-ııa ye.ndun ~öyle pak 

5 Meet-i c8m-ı ~ış)F idi .Alımed ezel bezminde kim 
Olmadan ismiyle resm ü bade vü engür il tik 

149 A.. 57a, B.7oa, D. 7lb 

l elindeı elinden B. 
3 ~olduraı ~old.u:rsa B. . 
4 yanduıu şöyle :p8.k: olduın süzmak 13. 
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150 

Mefilü :Fa:iıatü Met~iıü Faili.in 

ı ZBl:ıid yüri riyazetile şatma i.ncolik 
Şığmaz bina-yı 'ış)f te2virine bir 1!:ıl helik 

2 Zülfün' hevasıyıla. ölen c.a,.~~a şehii 
MaJ:şer güninde saye-i :Ş:al~ ola. gölgelik 

.3 Dürr gibi derd-i 'ış~ ile bagrı delinmeyen 
Ol rişte-i m~abbete olmadı münselik 

4 şev!} irdügince çak idarem şa'b~l'a.tin 
~urşid olursa dügme alia mih-ı nev ilik 

5 Ol ~ıfl-ı na-resideye iy a.8.ye-i felek 
l3a.lin olursa mihr n' ola. m"Bh-i nev beşik 

6 Şehd-i lebün' ~ayali ile ~ed1 üri. şeha 
Zenbür evine dönd.i bu gönli delik delik 

150 A.57a., B.70b, D.71a, E.66ay F.27b 

2.39 

l yüri riyazetile: riyazetile yüri :B,E,F., ikinci mısrada. 
vezinde aksaklık var. tezvirine: tarizine ve dürzina şek
linde de okunabilil.". A'da. 0kıl" kelimesinden soıı:ra 0 ka.dar" . 
kelimesi de var. 

2 'ag~: 'a_şl.J?ı. :B1E,F., gününde: güni ki :B . 
4 dügme ana. mM.-ı nev: dügme miil:ı-ı nev D. 
5 mihr: mihre :B., beşikı döşek B. 
6 gönli : gönlegi 13. D1 de bu beyit noksan. 



151 

~!et\iıü ~ilitü Mefailü f..U.lüo 

l Çokdüm nigira. can Ü dili ~ur yem6k 
Rand.iyle d.idi ııaıüiii '"arz it nodür dilek . . 

2 Mih:r-i ~un hevasi ile ~erre-veş 9aha 
Sergeşto oldl. r~~a girüp bu ~o~ f1;ılok 

3 ~urta.rımad.ı «önli.iıni cellii.d eaınzodeu 
Düşdi ~a9ı ayagına çol,c eyledi dilek. 

4 Yil'de ~lın- idi l}ayretile çar~ı um.ıı.iup 

cöna m~bil olsa. yüzüii eyına melek 

5 A'cıa olurdı gözleri Ahmed. 1\.ii şelıA 
Hil-i ruhun olmasa. "aynına. mcrdı.imek . ., 

151 A.57b, B.72b, D.7la 

1 yeaıek: belek 
5 .Bu boyit l3'de şöyle: 

Al;uzıed n~ar lp.lur f'elegün "a;yş il "ınına 
Şom.o ü ~er ~ı~ idimııiş-durur elek 

D1 do ioo önceld.. gazelin 5. beyti var. 
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~iıatün ~iı:a.tün 'F2iıitün li'aiıün 

V~lın umarsam döatuın 'ayb eyleme ben derdnalc 
Kim bir avuc ~opra.ı:.Yı mesken idinür rül;ı-ı p'fı.k 

Vaşl-ı canan şerbetinden gayrı yo:t<:dur çaresi 
Zeh.r-i f'ur:ıcat nü.-ı idüp gönlüm oluı:dur derdna.k 

Yadlarla. zevk idüp yad. itmedüii ben hastayı - . " 
Hay ~alim ben helii..~ oldum helEık oldum helak: 

Nice sakla.yam gönül .mülkinde ~a.klum "askerin 
Tik-ı.hicranun beni cana idüpd.fu. sine-çak 

Pay-bÜS-ı yar ise ma{csüdun ~a.ıemde hemfuı 
Ra.b.-ı •ışka. Ahmed•& cehd it yüzüili eyle hak . . . 

152 A.57b, B.?Oa, D.72b 

l uınaraam dostum: umsa. döstlar :e. Vezin aksaklığı var. 
5 hemiin: tamam :n. , yüzini: özii:ti'i :s. 

241 
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153 

İdüpdür tig-ı 'ış~ sinemi çÜk 

Ool ~ı.r iy ümid- i can-ı ğamniik 

Ycyup gayrı fı.a.yiilin ~omaz eşküuı 
Vücüd.um millkini ey1eyüben pik 

Alup oiinuını tamzeii tuyma.dı dil 
Tı:ı.'ala.lla.b. 'a.c~b ~est-ü-ç5.lü.k 

lıttıhallen itleriyle hemdem olduın 
a~ibanun deride o..amenüm. çak 

Cihöna. ~op~olusın. nice diyem 
K1A yi. rubca sel.men eyııe selııı5Jc 

Yüzüni yire sürüp a.g1a.raııı zir 
oo.hi ':ı.ş~la ~yup ba.şl.DB. !1AJc 
Olursa Alımed'e ceDnat müş-esser 
IAJ 'amrUk. laye~ib ül-~:ıyş levlik 

153 A-5To, B.73b, c.19b, D.72b, E. 69b, F.28a 

1 w:ı.rı ~i :B,C,D. 
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2 mülkini: mtilketini D,c,D,E,F., eyleyüben: oyleyüb ~,c,D,E,r. 

3 ce et-üı cinnet ü E, F. 
4 deride: der in ü E. 
5 sel.men : selma E,c,n,E,F. 
6 Du beyit D'd.e eksiktir. agla.ro.m: eylorom E, F. , 

•ışSp.mla; şev~la C,D,EtF• 
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154 

Müfte'ilün Tu:ilün Müf'te'ilün Fa'ilün 

ıni.de-i 'ış~ içen 'aş~ olur çün peleng 
MÜş-ı gam eyleyimez anun ile hiç ceng 

cBm.-ı şabülpn görüp "ci.ş~ reşk eylemez 
Zruud-i !f.od-bini gör iki eli ~olu seng 

Süzeni ben n' eyleyem olma.ğın cuobe-i tende mi.idam 
Gör ha:ı-ı 'lsi 1 yi kim kaldı bu menzilde leng . . 
Talib-i didar olan ka.lbini plik eylesi..in . . -
Ôa.yrı ile ~utma.sun ta ki ol ayine jeng 

Rast neva nağınesin seyr ider 'uş~1*: ile 
1,(iimetini dal idüp derdini şer~ itse çeng 

If:a.lb-i zaga.ldur şu kim ~a~ndan •ii:r eylese 
'Aşı.f olan gözlemez bellü bilüil nam Ü nene 

'"Arif-i vahdet olan cümlesi sulh ehlidür . . . 
~Aıem-i kesretdedür birbir iden sulh u ceng - . . 
ŞU:rete aldanuban gayra gönül virme kim 
Cümlesi bir a~lımış şahin ü kebg ü küleng 

~ed 1 ı aşü:tte-l;ı.il . valili olup lp.lmadınğ 
Defter-i sun .. -i Hüda her va.rakı seb·ze-reng 

• y • 

154 A.58a, 'B.73b, C.78a, D.72a., E.69b, F.28a. 

2 eylemez: eylemiş D. 
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3 ben n'eyleyem: yenüm olmakın :B., kim ~aldı: kör ~ıldı 'B. 
Vezin aksaklığı va.r. 

5 itse: itdi E,F.t eyle D. 
6 eylese: eyleye Dtc,D,E,F. 
7 birbir iden: birbiriyle f!lull;ı u ceng :a,c,E,F. 
9 Al;med.'iı iy dil n,c,D,E,F. 
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Me:tfuu Fi:iıatü Mei'aiıu i"~ıt1n 

1 Dil-pün il can-fi~~ ü cigel:'-riş il sino-ç:ik 
Cöeter yüzüll'i çek:ı:ıeyem &.h-ı. dordn'i.Jc. 

2 f.Ak-i l'ehüÖden 'ı1:r-ı. kefen istereın şenii 
Lut:f" eyle bu h ava. ile olduın yolunda h~ . . 

4 

5 

Furlp:ıt buçakı aa.stası.ye.ı:ıı Üh Ü z'fu:- ilo 
Dii.r-ı f eniida oldı yirüm piotor-i holi:.k 

Gün yUzlülerle ~olsa ci.hlin aorbesor ~u 
Ve.l.lfilı.i lestü enzıru tavı:an ila uivD.k . . 
Ahmed gö~ülde komad.ı ıiay.r-ı ba.yfil-ı. doat . . ~ 

Ooldugı gibi gör n.ice sildi süpih'd.i pLk 

155 A.58a, :B.7ob, c.76b, D.73b, E.6To, P·27b 

1 çelaDoyc:ıı: çekmey-eyin :B,C,D, E,F. 
4 ~u: qeha :B,c , E,P. , Vıı.l.18hi loatil en~ıriı: vall'iıll 

leynot n~ A,D. 
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Met\iıü Me:f~iıü Me:f~lü l'\iÜlUıı 

Dil ayineein cehd idüban eylamey~n pfilc 
Ruhs8.r-ı dilirayı nice eylesün idrö.k 

~ 

Toymaz nazarum hBk-i rehüıl kUhline cana . . ,. . 
Toldurmo.yıcak iki gözüm kaselerin hruc . . ... 

. - ...... ' "" :Biz do.menin elden lcomazuz pir-i muganun 
Doat-1 ecel eylerse çek:üp yaJ,crunuzı çô.k 

Ter ~utma.ğ-ıçun biğ-ı ruJ;uilda tıo.~-ı sebz~ 
Diirön-ı m~bbetdür ana d.ido-i nomnUc 

Cel 'arZ-ı cem&ı eyle bugün Al}med • i ş'Gd. it 
Yarına ~yup itme anı hicr ile ğamnfu< 

156 A. 58b, B. 72a, C. 78b, D. 73b, E.68a, F.28b 

4 nomnôkı gm:m8.k E, ? .. 
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~ıatün ~ıatün Fiiiiı.tün F;uum 

ı Kikül-i dôat sıdı gönlini ben mahzünuii 
Dir gören kis~sini Leyli ~nmış M;cnünun 

2 Serva aziide dimen bag-ı cihandell çı~az 
:Boynı baglu 1,culıdur bir yanağı gül-g\ınun 

3 :Bize geldükce vefa camı döner gayrcı. şu.nar 
:nlhma 'ak.sinedü.r devri bu 9arh-ı dünun 

~ 

4 Öam-ı cananı gönül can gibi gizlüce ~utar 
Yine tiryaki bilü.r .pymetini a:fyonun 

5 Oözlerümden dökülen );caıılu yaşı gördi nigar 
Didi naz ile heman ~aynı budur CeyJ:urfun 

6 Püse.m aldı diyü borclı çı.lpil'ır ~ed ' i y&:r 
Canın alsUl'l nesi var aııcılayın medyünu:ô 

157 A.58b, :s,69a., c.76b, D.73b, E. 66a, F. 26a 

1 kB.sesini Leyli ~ımış: Leyli ~ıdı ıc..asesini l3,C,E,P. 
2 cihandan: cinandan E,F. 
3 Bu beyit ::a,c}E,F'de 4. beyit ile ye:r değişti.rmiıJ· 

Da'imi: her zaman :B, C sE, F. 
4 gizlüoe: gizlü B,D,E,F. 
5 Du beyit .A.7D1de eksik, l3,C 1E,F'den alınmıştır. 
6 PU.aem a.ldıı n~a:r itdun :B,c,E,F. 
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Fil1aıün roıAtün Fiil1atün ro10n 

Teky&gih-ı dile geldük9e ~~~li Dodooik 
~Aşf olsun didi gör en igbiı ceaı;J.i Dodeoı.lc 

Kirpügüm ç&ru çeküp oldı gül&fşfuı bu yrıqum 
RUz ü şeb ~ıdmet i der şey~um olalı Dod~oik 

1..sitanunda. süoÜd ile niyö..zıım idoroıu 
Den vel ayet e5erin s ende ~uyalı Dodeoik 

.Be~nram tapuila dilde n iyiz oldo piyaz 
~ate. eksiklÜgume himmet-i ~aıi Dedecik 

Leb\h! eeriir i le ~yran oluban dimoyelüm 
Dogişüp ~ö.ıe bugün !dl ile ~li Dodooik 

Röş çeriiğ oldı göril:n yüregü:nun yai;ı yo.nG::-
• -cfu:ıı kurb~ viT"..ır~ yoluna b'iai Dod.ooik 

Kerboli,..yı ğa:::ı-:ı. 'ış~da bu dil te9neaına 
ş6.h 1,Iüaeyn '"l.ş~a vir cfu:-ı zülali Doel.ecü: .. 
'I'ili-ı ğnm çekdi büriş iı;eş-i "ış~ ~odı dôi 
Yo.nıııad.uJ:c bır yır:imüz ~adı 1liiıi Do:locik 

Oüşe-i f~o. düşüp ehl- i pzıa• a.t olnna. 
Qeyd:i.irür ' ışkuil e l i egnine şili Dodocık 

Eaod'üllô.h "Ali hakkı b ugün şü.hum iıu.n 
YolW'ia terk ider~m , ~ülkile miili Doduoik 

158 A. 59a, E.71a, C. 76a, D.73a, E.6Tb , F.27b 

l geldükçe : geldükde JJ,C,E, F. 
2 :e, c ,E, F' do b u beyit ) . b eyit ilo yer du6'19tirta9 . 
3 niyiizlC : ni;rizııii ll,C, E1 F. 
4 B, c , E, F ' do b u be,-it 5. beyit ile y ... r doğişti.r.rl9 . 

5 d..:1.ı::ıeyelUm : ~ım:ıeya.J.un »,C,D, E, F., Lebunr L1k A. 
6 Uo1 ı çün B, E, F. 
B bUriş s pür-ıveş A. 
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12 

13 
13 

Ôıll ü kışdan arınup lF&lb~ piik eyleye-gör 
~·ı JFoy çılpirur ol gayrı ~aylili Dedecik 

SeN. hÖd i tae rakiban bu ta.rikatde n' ol& 
v • • • 

Uünld.re müşk:i.1 olur &.ıdmet-i '"ali Dedecik 

Ehl-i tevb.id olan ./Jımed gibi va~z oyloyimu4' 
Çir-yürı ~ever ol aiııa mevaıi Dedeoık 

:Bu boyit B,CrE,F'de yok. 
liar.k' J. koy 91.ka;rur ol ı 9ılal:rur Ilald<:.ı d.iyü D. . . . . ,, . . . . 
Seı--1 ~~d: aerfürü' B,c,E,F., ser-i ~öd itmek: seri ~ör 
itmek şeklinde alınırsa - zira yan turo..tta göre:ıı&diği.miz 
bir nüshaya dayaııa.rak s~or şoklindo bir noı; vıı.:r.- cıa

na. düzelmektedir . 
~ı<}met ı himmet E,F. 
va•zı b~ B,c,E,F. 
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~ııitün ~iıatün ]\tnatün :Faiıün 

1 Olalı egnüınüze µı~a.t-i mardan kepenek 
Mülk:-i esrara bizi eyledi sul~&n kepenek 

2 Ceng içi.in nefs ile dervişe ne höş cevşen ol UT 
Münk:i.rüll ~a'nesinüli ~aşına ~ kepenek 

3 l3u cihan beglerini ~a.bbeye almaz ne ' a.ceb 
İdinü:r fa.l<r ü fena ehlini mihman kepan~k 

4 jeng--i ğanıd.an şarılup şa.lFJ.ar eşer ide d.iyü 
Cönül ayin.esine oldı nigehban kepenek 

5 Nice biri !:~iyyet.in şer~ iduoen clidi gıred 
l4ü•mine gül.şen olur münkire lcül.!}fuı kepenek 

6 Ateş-i şems-i f enayile yanan ehl- i dile 
RUz-ı mal;ı.şerd.e olur saye-i Yezdan kepenGk 

7 Künc- i gamda. bürinüp yatm~ içün örti döçek 
ga.sta gönlüme deva derdüme dermD.u kepenek 

8 Terk- i tecrid olana. cennet-i me~va. görinür 
Ehl-i dünyi giyecek egnine zindan keponak 

9 cab.iıüxl gönli bugün a~la.s-ı zer-bo:f'te düşer 
!Çanda. var ise giyer ~aJ;ıib-i "irfruı k~:pcnek 

ıo lle hüına ~al' at olur mülk- i fenaya şeh ide:r 
Saye:sin ~alsa. k:imüİi üstine bir an kepenek 

11 Nice cennet dimeyem kıs giceainde aiia ki.ın . ' 
:Beni ~oçdurdı yüiU sa..gışı ğılman kepenek 

-12 Ne.za:r-ı pire iri.ip yüz süriyüp hıdmet içiln 
~ed' üİi canını !tôş eyledi !curbin kepenek 

159 A. 59a, D.71a, C.77b, D.74b, E. 67a, F.27a 

2 ne ~oş : ~oş D,c,D,E,F. 
6 1teş-i: tabiş-i D,c,E,F. 
7 deva: şita D,c,E,F. 
8 giyecekı görioek E,F. 
9 a~la.s-ı: aiilas ü D. 

11 :Beni ~oçd.urdı: Bana ~09a.rd.ı kimi Jl,C,D,E,F.! 
12 süriyüp: aüriyü. ll,C,E,P., ~ed.'oo: Ahnıed.'a. l3tC,D, E, F. 

249 



1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

160 

:ıra.ııatün Fa.ı.ıatün FB:"iıatün ~iıün 

örtüsüz ben görürem d.Östla.r yüzin cfuıanenüii. 
Şem'a irgeç layıfı yanm~ olur pervfuıenüii 

ga.~ı •aıem esrisin dirsen şQI'Ab-ı 'ış~ 
Dilbera ~filcümden itgil sağa.rın peymanenüil 

Had.düiie ıneyl itse bu mecnün gönül tutma t'.aceb 
~ . 
Ota böyle ülfeti va.r dostum al vanenüii 

Es:ridükce '"l.şk-ı cananı gönülde buldı halk 
Oence istidlai ider hasiyyeti vi:ranenilii · 

" . 
Terk idüp '"uşsa.k:ını agyara mi'il olma kim 
AşinB.dan şo:tıb~ti. yigrek degül biganenüil 

Eb.l-i 'ışkı yardan men' eylemezdi dostlar 
Nasıh idrik: eylese keyfiyyetin peynıanenüa' . . 
'"'Iş\t-ıla. canan na~ar )fılma.zsa. AJ:uned ni C:aceb 
Yo~-durur ş5.b.lı~a hiç ~ıymeti di.i:rdanenun 

160 A.59b, ~.7lb, C.77b, D.7ıl-at E.67b, F.27a 

l örtüsüz ben görü:ı."em dôstlar: dutuşur men dostlar 
görgeç B,c,E,F., örtüsüz: otunur D. 

2 esrisin dirsen: di:rsen esrisin B,c,D,E,F., 
peymanenüli: mey~anenüil B,C,D,E,F. 

3 ~utmaı itme :a,c,E,F., ota böyle: od ile köp B,C 1D,E,F. 
4 Esridükçeı istedükçe B,c,D,E,F. 
5 İkinci mış:ra B1 de eksile. kim: sa B,c,D,E,F. 
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Beşinci beyitle B'de eksik olan altıncı beytin 2. mısrar
la.rı karışmış. :Fksiklilc buradan ileri gelse gerek. 

6 yi:rdan: bacı.edin c,E,F., yardın n. 
Birinci mısra. B• de eksik. 

7 (Iş~-ıla: e~~e Btc,E,F., Yof-durur şihlılfda hiç ~ı.ymeti: 
yo~urı.n' ş'f.ıhilikd.e hiÇ ~J.3llleti ~,C,E1F. 
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161 

tiefailün Mefi1lün NÜlün 

Didüm cina esirge ben garibi.hl 
Didi ğom yimek olmışdur n~lburl 

'1ıac itmez lebun dil haste.aına 
" - -Devası pes kime olur ~a.bibün 

Soncllda furka.tun vuslat görini.l:r 
Çokoraom raiıyanı ce~in ~bibun 

Nigirı.Dl küyını ço}f ç~ ~olanur 
İlahl ~ömrin az it it rakibürl 

Oülistfuı-ı vi~~ıüll giişesinde 
Ko nil.~ olsun Ahmed 4 andelibü0 . ' 

161 A.59b, B.72a, c.78b, D.75b, E.68a, F.28b 

) l].aoibüU: yirun B,:F. 
4 o.z it it r'*1bün": az it r~büii B,c,E,F. 
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162 

:Fa.1ıatün lFctiıatün Fa.ııatün ~..:ııün 

Den !?-umfu:-ı v~detem ljlanmalı ki crun-ı Cem gerek 
"Men ca.:ref' remzin bilen bir s5.ki-i mahrem aerek 

\1 • • -

nöstum f;lanmaii' güzafın ağla.ram ta f?ub!ın dek 
Ol gül-i nev-resteyi ter 1utmaga şeb-nem gerek 

Vuşlat-ı yar isteyen 'ale.rı:ıde her dem çeng-veş 
:Bar-ı ğamdan ~etin yay eleyü pü:I--tıam gerek 

Ço~ ~~e! gizlid~ zül:f'üiide derdi.im n'oyleyem 
Halvat-i bi-müd.de'i bir ms.b.rem-i heaıdeın ;rerek. 
~ . -
?ıiülk-i ş'ahi isteyen "alemde bir dem gülmeyüp 
Yar derdiyle demadem ~a~ır-ı pür-ğam gerek 

Terk-i can ü ser yolunda 'a'.şı.!fa sehl iş-durur 
:rayun'.a. I~ar içün ca.rı:um iki 'alem gerek 

:Bir nef'esdür lia.sıl-ı dünya ~ e ukba .Ahmed' a 
Lik idrak i tm~g~ bunı bir Bdem g~rek • 

162 A.6oa, :B.69a, c.75a, E.66a, F.25b 
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1 ~anman: şanma :n_ c,E,F.; remzin bilen bi:r: sırrın bili.i:c.• ol 
B,c,E,F. 

2 :n,c,E,F'de bu beyit 4. beyitle yer değiştirmiş. 
DÖstum: döstla.:r :a,c ,E,F., a/.{larDlll: ağlar A. 

3 :B,c,E,F'd.e bu beyit 2. beyitle yer değiştirmiş. 
yay: d.iı n,c,E,F. 

4 ma.Qreın-i: dilber-i :a,c,E,F. 
5 Mülk-i şah.ı: mülk-i şa.d.i ll,c,E,F., bir dem: hergiz :a,c,E,F., 

~a~ır-ı: ~a~ıruın c,E,F. 
6 l3'de bu beyit eksik .. canum: cana C7E,F. 
7 bunı bir: ol bir demi :s,c,E,F. 
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Fiiıatün Fıiıatün :Faiıatün :Fdiıün 

1 'iş:ıJs:a, CeVl.' ,eylese cananı ~OŞ . gö:rmek gerek 
Lu"\:1' u lfahrın bi:r bilüp can anı lJoş görmek gerek 

2 Gamzesi tiğın çeküp ~deylese baş çekmeyüp 
~tl iderse fı.ı.1 odl.U' aul~anı ~oş görmek gerak 

3 'lşı.f oldur dilberilii çevgfuı-ı zülfin her zaman 
:Başını ~op eylese meydanı ~oş görmek gerek 

4 l(onsa gam dil e.a.nesine can Ü ser pişkeş çeküp 
Merd olan incinmeyüp mihmanı }Joş görmek gerek 

5 ~or ba.tcmaz yitmiş iki millete merdaneler 
Yek cihet remzin bilen mardanı ~oş görmek gerek 

6 Ni'met- i dünya nefayisdür diyü aldanmayup 
Terk idüp anı heman bi:r nanı ~oş görmek gerek 

7 Çünki. ta,\cd.irüİldü:r iş razı olup A!ınıed bugün 
Her nice devreylese devranı hoş görmek gerek ... 

163 A.60a, :B.72b, c.77a, D.75b, E.68a, F.26b 

3 her zaman: gözleyüp :B,c,E,F., başınıı baçı A. 
4 ser: dil :B,c,E,F., mihmanı: meyd&ıı :n,c,E,F. 
6 anı heman: anı A., bir nanı: bir yanı :B,c,E.,F. 
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164 

Her kime ki dünyede'i:rfan gerek 
Mürşid ana kamil-il insan gerek 

Cii.h.ile canan g.a.berin sormailuz 
Cin ha.barin vi:rmege bi:r can gerek ... 
:Silki bu meydana giren c.aş ~ . 
l3a.şı ~op olup eli çevg8n gerek 

sim ile zer ha.rcı nedür 'işıka 
can ile aer ~ ile yeksan g~ek 

Münkir olan ~oğru sözi d.ililemez 
~ sözi di.İilemege iman gerek 

Merd olanuii belki ~a.' na. ~aşına 
Tii ölince sinesi l_calJ;ran gerek 

SCSzüı:ııe her kişi inansl.m diyen 
Afi.a delil ö.yet ü bürhan gerek 

Zülf ü zen~d.Bn hevesin idene 
Ol dolüd.ür bend ile zindin gerek 

J.Colfula.yan gülşen-i v~det giil.in 
Cümle cih.Bn ana gülistan gerek 

Sü:fi halkı dana tesbih ald.amaz . .... .. . 
Aldamaga Memi şenan gerek 

Oarçek erüii menziline irmege 
Al;ımed ana himmet-i mera.an gerek. 

164 B.73a, C.79b, E. 69&, F.26b 

Bu gazel D.T.C.F. Raif Yelkenci Kitapları llo ı 149'daki 
nüshada da. (89b) var. 
ıo. ve ıı. beyitlerde vezin akBakl.l.ğı var. 
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l Di.mişdür nig8.ra ı~•ü'l~aıiı 
Olurml.Ş cihbnda. şif'a'ü' l- "8.lil 

2 Ra.yiit abın ister lebüô'den gönül 
Şaçun ~ulmetind.e :r~undu:r delil 

3 Vişaı ' ibın istersen iy teşne-dil 
İdo-gör bu yold.a vüoüdun acb!l 

4 özin niabet itmiş boyuıia. çenar 
:şıım~tle meşhür olu,pdur ~avlı 

5 Lebüii fikrin ~ed dilinden ~az 
Aiia vird olupd.ur bu ~ikr-i cemil 

165 A.60b, 'B-74b, D.75a, E.7ob, F. 29b 

1 ~işdür:_dimişler 'B,E,F., ~ilı colil E,E,F., 
.. alilı k.alil E. 

3 bu yolda. vücüd:un: vücÜdun bu yolılıı D,E , F. 
4 özin: özine A., olupiurı olurm.19 D,E,F. 
5 vi.rd: zilcr D. 
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Faııatün :Faiıatün Piııün 

1 Kevn i9inde ~olud.ur vehm ü ga.;yal 
Niirı gizlü görinen anc~ ~ııaı 

2 Nice görsün nürın anuri bi-başar 
Nürı görür yine nUr-ı ~ü-1--0elil 

3 Adem oldı "aks- i nürı Lem-yezel 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

c.-Alem oldı mevc- i b~ı LEi.-yezil 

'Aks olur mı nürdan hi9 ın~~ı ıt 
l4~vo olur mı ba.fırd.an hiç infi~al 

Reh-revan-ı 'ış~ olan merdaneler 
Şif' olup 'illetden oldı bi-meUl 

•Aks-i nürun '"aynı oldı mevc-i baJ;lr 
İkilik bunda. muhil oldı muhil . . 
Öarlf.-ı nüı-ı ~ olan ~arif bugün 
Bil- güneşdür kim ana irmez zeval 

Kurtılup :t"urkatdan azid. oldılar . . 
Öark idüpdür anları bahr-ı visal . . . 
V~detüıl şem'ine vuşla.t buldıla.r 
Y~ılar pervane-veş per:r ile bal 

İk.ilikden geçd.iler bir oldılar 
Kalına.dı anlarda. kılca kil- ü-kii.l 

• • • # 

166 A.60b, D.17a, n.75a, E.5a, F.58a 

4 inf'işil: infi'iı D,E~F. 
5 »,E,F'de bu beyit 6. beyitle ye-r dokiştirmiş. 
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12 

13 

14 

15 

16 

17 

Kendü irşiidında ol sul~an-ı -ışl~ 

Söyleyüp as~ba ba•zı ~sb-i ı;ıw. 

Bice-i kevneyn [ üJ şems U-1..;"iıı:.:nin 
Dırdi ki gibi ••erhıni yii :Biıaı . .. 

''Kellimllıi ya Rüınayra,.d.ir idi 
V~ha söylerdi ol şirin-ma.\dil 

VaJ;ı.deto ayinedür cümle ~ıfnt 
Aç gözilii her şeyde gör ~üsn-i oomül 

Kimsenüıi: no~&ıı yofıiur gör tcı.müm 
~'* ye;ratmışdur cihB:nı ber-kemaı 

Kandil nefsidür kişinüli düşmeni 
Anun ile merd ise itsüiı !CJ.tiil 

Hor ne m~le varursa ehl-ı dil 
Oturursa ~arlı- olur ~e.tt-ı nı .. D.ı 

18 ?.ta."·ritetdilr A!uued•a ab-ı ~t 
Solaebil u kevser ü ab-ı zUlii.l 

19 Var ise eınend.e gevher aWci.n ol 
K.rı.•r--ı de.ryi.d.a. ~ade:f-veş güne ü lÜ.l 

11 b~~zıı ya"ni n. 
12 Voziu hatası var. 
19 aadef-veş .ı: sa.d.ef'dür :B. . . 
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167 

~ıatün ~iıatüı:ı Fa:iıatün F-ii'iıi.tn 

ı Dest-i dild.B.ra irelden buldı ~öş il,cbal gül 
ŞB.b. olu:pd.ur cümle ezhar içre :f8.riğ-bii.l gül 

2 sa.p.-i gül-çihrenüli destinde cam-ı lale-gün 
Bi:r nihal-i tazedür izhar idüpd:ür· al gül 

3 RB.zın açmış ğoncanun bülbül siyaset itmege 
Dara dikmiş serv aşmış ~ardan çeng-~1 gül 

4 Cümle 'alem ~al~ı 'izzetlerle baş üzre ~utar 
Olduğıyçün meclis-i dilcla.:rda pamal gül 

5 Ateş-i ~ış~ ile J4ımed gül gülab eyler özin 
Vıışla.t-ı zülf-i nigar içün idüpdür al gül 

4 'izzetlerle ••• üz:re:~izzetle ••• üstinde ~,D. 
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168 

1 l3ıii.g-ı vuşlatda. ~an devr i too sil.~ cö.m-ı mül 
Şö.h-ı gül ~Üİi l ebüzi ğonca yan~ tfizo gül 

2 Terk- 1 oer iden bugün meyd.inda. anc~ ben miyom 
Ciin sebil ide;r bu yolda cümle erbab-ı ai.1bül 

3 Ôon oa öykünmiş leb-i canana n er6'iD İJ.llJln idüp 
Did1 görmesün gözüm. a~ güliatllndı.ı.n Uzül 

4 İşigi.ln°den aür r~bi dôstuın ~o iiilooün 
:Bu meoeldür kim ır~an ~oşdur aviizı dUhül 

5 llo.;m u ne~r ~ad hemen anı~ içUndtlr b\J8'Ün 
lCişideı:ı anc~ ı;,:aıan bir ad. imiş ölmez ojul 

1 

2 
4 

168 A.6lb, :B.74b, c .80b, D. 76a, E.70b, F. 29b 

v-uqlatda: cennetde E,F. , itee ı ido :B,E,F. , 
şiıh-ı eiil ~w= şa.ıı ~un B. 
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oobil idor: fed..i eyler :BtC,E,P • • aUhül: aociı E, F. 
ko i.Üleaün_: eglenmesi.in :B. , 
D' do: Işigünden sür r afibi ~ gülmeottn dôotuııı . şokliııda. 
:Bu mo!!eldür kim ı:r~ 1lÖşdur : bu m"Eold\h' ır~arı E-oş 
golU:r D,c,E,F. 
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l.69 

roıatün ~ıatün FB:iı&tün ro10n 

N'olduii iy dil seni gar~ eyledi bu b~ı melal 
~urta.rur kesme ümidüii'.i ~üdi-yi müte'-ii:l 

Dün-himmet olanun l;cadri me~elletde olur 
Ulu ~a.ğla:r davirür himmet-i ı.iiliyle :rıcll 

Du çihan d.fiı-ı fen8.dur yü:ri nld.anmı:ı.yı-gör 
Menzilililden a.lıkor seni sakın mülk ile mal . . . 
Öayrı nafıj ın çil gönülden giderüp p@c id&-JÖr 
Sana •arz ola '"iyan nür-ı teoelli-1 cemal 

T8.ıib-i dÖst olan kendizyi f'u:rk:D.tclıı osnur 
Br-v.ııber teşne ol~ kend.ilsid.ih. ib-ı . zülal 

Bahr-ı lutf"ı..nd.an eger katre &ati eyler ioe . . . . . 
Ser-bo-()or rahmete bu-k ola. cib.i:n-ı mal~~ı . . 
lla;m ü ne!!r-ile kişi keab-i kcm~l eyleyimez 
~ed 1 a ~ ile olmaz kişide ohasa 4aı 

'"llim oldur ki he:nan ~ilci ıle "ml olo. 
Hiç ağız ~atlu olur m1 dimek ile ki.9i bal 

169 A. 610 , n.74a, C.80b, D. 77b, E.7oa, P.29b 

2 devll>Ur: y ürüd:ü.r :s,c,E,F. 
4 ide-görı ideein :s,c,n,E,F. 
5 kend.U.Oidil:r ••• ab-ı: kendüzidür ••• ~a.yn-ı ll~C,E , F. 
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170 

Me&lü Me:railü Meiaiıü Fe"ulün 

Vir canunı canan yolına candan emin ol 
Bir m8.b.azar-ı can ile bin cana. yakin ol . . 
Peyveste ce:ra hôş degül iy dôst vefa..a.arı 
Qeh ~ul~ idüp :uşş~ ile geh bir ser-i kin ol 

Çün meclis-i canan hevesin eyledüii iy dil 
Ualan oluban ney gibi pür-zar ü enin ol 

Mest eyledi 'uşş~ı bugün le~~et-i didar 
za.ru.d yüri sen der ta.leb-i huld-i berin ol . .. 
Ser-cümle cihan saltanatın terk idüp Ahmed 
Yarun ser-i kÜyında. .yüri hruc-nişin ol . .. 

170 B.73a, C.79a, E.70b, F.28a 

3 olubanı idi.ı"ben E,F. 
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17ı 

l DOatum cevr ü cet'& yiter f'irE.vfu:ı oldı gol 
Cöna. yeteli naz ile billah uran oldı oOl 

2 Oö~eli zencir-i zül:füiile zenelJdiihun çohin 
Rüz u şeb hüsnülile dil benddlo zindiin oldı. gel 

3 1ntizEi.run ateşi şol denlü ya..lanıçU.ur boni 
Dilbora hö.kisterüm hak ile yok.of.ı.a oldı gol 

"' .. 
4 !}W<:-i miı;ınet düşinür seng--i molfunct yıı.ı;ıdnnur 

Aoitiinundan ır~ dil zar Ü gi:ryfuı oldı gel 

5 Gülşon-i >;ıüsnüıiden a.yru dilbe:ra cüıı bülbUli 
lji.ı-ı ğamd.a her za;ııSn derd ile niilı:n oldı tol 

6 1y ~ıı.nom gi.siyyet- i 'ış~-<lurur ki!:ı ~od • üıl 
Oöz.lcri.nd.en dökilen dürr ıle merciin oldı gal 

171 :B. 74a, c.80a., E. 7oa, F.29a. 

2 şob ~üsnunle : şeb dil ~üanune c,E.F. 
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172 

F;ı.ııatün :Fa:ı.ıatün Fi1ıatün ~ıün 

l33d.e-i v~deti iç olma. göİiül küm kümi küı.n 
~ş~ meyhanesi çün ~op~oludur lJum !1umi :Sum 
Çar!t urur şev~-ı ma.)?.abbet yili gör leyl ü nehar 
Ser-i efla.lce a.t ı ba_şd.ı meger süm sürni süın 

Murg_ı d.il şev~-ı cA.:ı.i 1 den dem urup ölme~ ise 
Şekl-i şahbaz olur ise di aiia. ıs.um Ifumi ~ 
Ra.'d ışanman dil-i '-u.şş~-ı :ş:a.san 8.lııdur 
l}ubbe-i çar~-ı mu~a.bb~ öten güm gümi güm 

Şanmanuz sehv iledür 'filı-ı derünın işidüp 

Zikr-i tesbih-i Hüseyni•dür ider yüm yümi yüın .. . . 
ça..k:er-i Zeyne'l"iba.d olma.yanun her dü sera 
Bi-güman bil sen anun ~ali .. idür şüm şüıııi şüm 

~ ü Ca"fer içün canı f'ed.a. lp.lmayanun 
Ebedi dirlige irınez yiridür süm si.imi süm 

Oldur ol server-i din Müsi-i Kazım kim anun . . . 
Medtı-ini eylemeyen olsa. n'ola. şun şumı şuaı 

:Ben 'Ali-Mtisi-Riza•nun yüz urup işigine 
Hem ~aJ:i şa.b.-ı Naıp:"den ururam dÜill dümi dür.ıı 

'.Askeri 'a.sl<:eriyüz Me.hd.i-i s8.b.ib--'alemüii' . . . 
Ka.' be işigine gözüm yaş ıdm- zem zemi zem 

IIB:ned.an kullarıyuz darb-ı kudüm gibi b1.lı::,'>'i.in 
Çala.ruz ı?rnını biz.dümbel~güii dilin düıni düın 

.tqımed' eın .lı-i "aba yolma. can terk iderem 
Çöpce YOf mülk-i Süleyman bana ne cüm cümi cüm 

172 A.6lb, :s.ıaa, c.ı8b, D·77b, E.l8b, F.5lb 

2 mw:abbet yi.li: Mı.ıl?.ammed ile :s,c,E,F. 7 süın: Süın C,E,F. 
3 ölmez ise: uçmaz ise B,c,n,E,F. 
4 mu~abbalpian: mu1abb~ :B,c,E,F. 
5 se.hv iledür: se.hv id.er :s,c,E,F., ~üseyni 1dür idar: 

~üseyndür ider B,C,E,F. 
6 Zeyne'l-6ibiid: Zeyni ... ib&ı :B,c,n,E,F. 
9 urup: sürüp D. 

263 

11 ~ıını biz dünbelegüli: dünbegüiiüzi ~ına biz B,c ,E,F. 
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173 

Tu:'iıatün :ra.ııatün F';:iıatün hlıün 

Çün 1ar4-ı "'ış1$:-ı canandur eırat-ı müstakim 
Ol ~aril?- varmayan gümran-ı Şe~i.nü•rrac~ 
Muş~f-ı ~ 'dur yüzü?i ol çeşm ü ebrü süreler 
~amet Ü zilli Ü dehanun oldı elf Ü lam mim 

Selsebil ü kevser-i cSm-ı musa:f.fidur lebü:Ö 
şüretüridür dilbera 'uşşa.ıca. c;nnatü'n-na'im . 
PfuiişB.b.-ı mülk-i ~üsnüô' 'alemüxi sul~anısı.n 
Devletüii payende cana yarıcun olsun kadim 

Kfuıki canandan yağsa ba.şuına tiğ u teber 
Yüzümi döndürmeyem estai,~ 1 ııarı' el- 'a.~iın 

Ta yüzüİi gördüm cemalüri 'iydi.nüll ~banıy~ 
çekm.ezem başuını l3ismilliihirra:ttmanirr~im 

öldürürsen .Allmed •i öldür bugün lutf' eyle kim 
'işık-ı d3:van~de olmaz habibüm havf ü bim . . -

173 A.62a, B.7To, C.85b, D.77a, E.71a, F.30b, G.32b 

~ış~-ı:~ışlfa B., ~ıra~-ıı ~ıra~a·ı- B. 
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delıanun oldı el:f' Ü lam mim: dehanun hem elif lam oldı mim 
:a,D. 
şüretihldilr: ~üretüılde 13. 
hüsnüıi: lıüsn-i :a. . . 
teber: tlı A., Yi.izümi döndürmeyem: yüzümi döndermezem :B. 
Vezin aksa.klığl. yar. 
dlvanede: divaneye 13. 
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174 

~iıatün F-~ıatün :F;tiıatün ~iıün 

~en mürid-i pir-i 'ış~ sa.k:in-i mey~aneyem 
Hiç J?.lem yo~u.r bana. kim "'a1~-ı dlvaneyeın 

Tiğ-ı "ış~ ile şehid olma.1?11.ll' ancaı:: l;Licetüm 
Durmışam meydanda cana baş açul~ merdineyem 

Ka~betü•ı-~uşsa.k olur ol dem mezfu:.uın dÖatlar 
' . - -Dest-i ~ud.retle yapılmış bir ~~i ~aneyem 

!f.amr-ı dünyamm tıumarında.n l_ca.çan dl vaneler 
Cam-ı •ış~ içün hemiin gelsün berü meyg.fuıeyem 

Meclis-i 'uşşa.lfd.a ta ~ub~ olunca. giceler 
Ol hak:ik.at şem'ine nür olma.ğa pervD.neyem . . . 
~ı ~etdür me~um anda mesken ~utmışam 
Nice deryalar ~oğar benden ~aceb dilrd.Sneyem 

Ol ezel bezminde dev:r iden .şa:rab-ı "ahd ile 
SWc:i.-i vahdet elinden leb-bc -leb peymaneyeın . . 
Ka."be vü beytü' 1-mukadd.esd.ür bu gönlüm hanesi . .. 
Süre tüm n~ ın görüp sanman beni büthaneyem . . . .. 
~erre-var olduın vü.cüdunı varlığından bl-nişan 
MübtelB.-yı mihr-i hurşid-i ruh-ı c'B.naneyem .. .. 
Terk-i şüret eylesem divanelikden şanma.üuz 
Ol h.a.kikat gencini pinhan iden viraneyem . . - - ,. 
~ed'em virane gönlüm gencine yol bulmışaaı 
Genci.imi i~bir idersem döstla.r dlvaneyem 

174 .A..62b, D.77a, C.85a, D.78b, E.72a, F.3lb 

1 'ışlf.am: deyrem B,C,E,F. 
7 a.b.d: naz E,F., v~det elind.ent ~et elinde B,C,E,F. 
8 Ka'be vüı ~a~be-i B,c,E,F. 

ll göiil.üm: cismüm B,c,n,E,F., gencüıni ••• idersemı genci ••• 
iderisem :B,C,D. 
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175 

"Feiıatün :Feiıatün Fe'iıatün Fe1ıün 

Ser-i küyuiia. şah& mülk-i Süleyman direm 
Hak-i payunı görüp ef'ser-i ş5.han d.irem 
,; 

Cennet-i 'adni •i~arunda temB.şa idu"ben 
'Anberin benlerüile hüri vü ğılınan d.irem 

Ka.k:ü.lün' ~ulmetini ref" idicek b5.d-ı ~aba 
Can-feda leblerüile çeşme-i ~ayvan direm 

Kişver-i ~üsni alup ğamze ile fet~ ideli 
Sana iy ~-i revan 'aleme aul~an d.lıem 

Ölürem gö:t"lllez isem yüzüiii bir lahza. şeha 
Ol sebebdür ki seni cismümüze can direm 

Devr-i hüsnüiide görüp zülf' ü ruhun şerh iderem . " . 
13a.g-ı cennetde bulardur gül ü reyhan direm . 
Şeb-i zültunde r~un gönlümi pervane-~;ıfat 
Y~l:ı. ateşine şem'-i şebistan d.irem 

l.!a.'den-i l"\4ı-ı güher-baruna :ıµıd.~a. na~ar 
Dürr dişürldür lebüıie la'l-i l3edahsan d.irem .. ' 
Öldürürsen n'ola. bir pÜ.ee ile sulh idarem . . 
Can virüp a.lda.d.uram a.lduın anı asan direm 

Pertev-i }füsnüıl ile rüşen olur kişver-i dil 
Yüzüiie anuniçün mihr-i dı:ra.hşfuı d.lıem ... 

175 A.62b, B.78a, D.78a. 

l şeııa: senüii B. 
9 idarem: idelüm :n. , aldaduram a.lduın anı: a.ldaduın a.ldum 

ben anı A, D. 
10 Yüzi.iÜe: yi.izüiii BtD• 
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11 

Taı-ü-m5.r oldı gönül "alµ ü dilüm cem'" oluıa.z 
Geçiyor boynuın~a. zülf-i peri.şan di:rem 

Tiğ--ı gamzenle gözürl canuma ~d eyler ise 
13oynuınuz )fılca begüm emrüxle ferman d.i.rem -~İyd-i va~lund..a. müjen ~uını dökmek dilese 
Yarasun tek yoluna. canuını l;urban d.irem 

Jfıble yüzüile sücü.d. itdi meliik inüben 
.Aria. baş egmeyenilil ismine şenan direm 

Fa.rZ-ı"ayn oldı kişi nefsini .Ahmed ki bile 
:Ben özin bilmeyene div ile ha~an dl.rem . 

D1 de bu beyit 12. beyit ile karışmış ve 12. beyit 
eksilmiş ve başka bir beyit olmuş ı 

ıra.ı-ı mar itdi gönül canuıııa. ka.sd. eyler ise . . 
Bo3numuz p.ıca. begüm emrüfie ferman di.reın 

Oe9iyor: giçeli D. 
12 canuına: canuınuza D., eyler ise; itse D. 
15 Fa.rz-ı'ayn oldı kişi nefsini ~ed ki bilez 

AJ?med'a nefsini bilmege kişi farz oldı D. 
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176 

Ueti\lüıı l~e:fa:ilün NUliin 

:Bugün b ir dilbeı-i mepııür gördüm 
İrem baguıcla gcya ~ü:r gördüm 

Hata d.idün lebüiid.e hat degülıniş .. . ... . 
Şekeı- ~engine \işmiş mür göı-düm 

Naşib oldı ~a.vaf-ı kü,y-ı ofuıiin 
Cemili ka•beain pür-nür gördUm 

Ha.rib olmış gönül vi.rD.nesini 
Hayalüllle bugün ma"mür gördüm .. 
U,yanıııış gözlerüll naz uy~usından 
Kentiz ol dilberi malJmür gördüm 

Şaçun sevdii.J.a.ruı i'urfatd.a. dôatla.r 
Tilkcnmez bır ~eb-i dcycür gördüm 

Ralp.D d.ivı cBııan ~ıdmetind.o 
J.Covulınış it gibi ma!chür gördüm 

Cözüıl aıekrinden iy meh kiikül.ün'd.en 
'futılmış nicesin mes~ür gördü:ıı 

Me~ellet ~olll'ağında eeng-i gamdan 
:Su gönlüm şl:şesin meksür gördüm 

Dü-"8.ıem ni~metinden ben fa.ki.ruii 
Viaiıun ıoı.<ma.sın hoş-hür göriüm 

• v v 

Siyisetg"9ah-ı ~ içinde .M,ımed 
Dil- i d.ivaneyi mesrür gördüm 

176 A.63a, B.79b, D.79b 

5 gözlerüıi'ı gözleri B,D. 
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6 eevdiların: sevdil.a.r1.lldmı D., turlr..atd.o. dÖotlo.r: türka~ . . 
eli.ininde B,D. 

8 Cözüıl mekrinden: iltme kiık:illüıldon D., gözün: güzel D. 
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177 

Mü:f"tEfilün Met'i'ilün Müfteilün MeUilün 

Silsilesine zülf'ürlüfi sünbül.- i m~-bü direın 
Ah delü eyledi beni n ' eyleyem ol kohu d.ir&m . ., 

~ale befilhü .. 1?1metüıl ~o~ı münteha imiş 
Vechüiii ansuzın görüp 11Celle Celalühün direm 

Vird- i lisan idinmişem ismüfii iy pc.rl~ıfat 
Zillf' ü ruJ;tun havasına şfuıı ü ae:tıerde hü direm 

I}ıble yüzünde ~uiiı kim görüp itmese eücüd 
Ben ala göricek hemin iliıte 'ad.Ü 'ad.Ü direm 

1 

~~erde zülfi ~a.c.7ışı elli biri olsa her güni 
Ehl-i ha.ıdkat ola.ne. ben anı mÜ-be-illÜ direm . . . 
ŞUt-i raı_dbün° av'a.vı ~utd.ı cihanı serteser 
Derd-i ser eyler 'aşıl?- ey1eıneaün ğulü direm 

Mış-ı-ı ~unda iy gönül ginne ~~ o dilberüli' 
Şam-ı saçında gizlüd.ür hal-ıla. hatt u bÜ d.irem . , ..,.. ... . . 

<.ir:ı.i u ~~~'fia. oı mehüıi:" ıebleri camın i çmezem 
Dü.şmen-i Müsa olana fa.n görinÜl:' bu ı;ı.u direm 

:Büy-i Hüda'yı ~lama.z münk:i.J:- olanlar Ahmed'a 
Kim lci .. bu yolda can virür ana.dur ol ~ohu di:rem 

177 A.63b, ::B. 75b, C. 80a, D. 79a, E.70a, F.29a 

2 hu: vü ::a. , togrusı.: ta.f:rası A. 
4 hemin: hem~ ::a,D. .. 
5 Ma.ltşerde :maJ:şe.ı-i, ~ağışı:~a.ğışın , güııi: gün :B

1
C 

1
E, P. 

7 gi:rme ~akın : gezme ç~p ::a,c,E,F. 
8 ~a~~a • •• içmezem: ~~~ · · · içimez B.c.n,E,F. 
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Vezne uyduğu için A nüshası tercih edilmiştir. Ancak mana 
itibariyle diğer nüsllli.lar uygı.m düşmektedir. 



178 

Me:(Ülü Mef'a:ilü Mef"iÜlü FEfulün 

l Minnet ~· a. kim ölmiş iken canuın:ı. buldum 
Dil kişverin.üli. ta'b-tına. aul~anuını buldum 

2 Ya'"k:üb-sıfat nala idüp beyt-i hazende . . . 
Dil Mır;Jrına ben Yüsuf-ı Ken'" anuını buldum 

3 Vuşlat yili zül:fin -t;a.ğıdu:p gördüm "i~arın 
Zulmetde iken gün gibi im'B.numı buldum . 

4 Nüş eyleyüben cam-ı lebüii cür' asın iy döst 
ôamgfu dilimüıl derdine derma11uını buldum 

5 rop eylemişem başuını zül:t'üıi göreliden 
Meyd.an-ı melametdeki çevganumı buldum 

6 Zencir sa.çun bendi ile çB.h-ı zekanda 
Divane ğönül didi ki zindanumı. buldum 

7 Can oynad.uğı.nı yolına. .A.Çımed görüp ol yar 
"İşveyle b~ d.idi ki ~banuını buldum 

178 A.63b, E.80b, c.86a, D.80b, E.73a, F.33b 

2 Mı~rına.: derdine :B,C,EtF• 
3 gördüm: gördi n,c,E,F. 
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5 zül±"üıi: zül:t'üiide E,F., zül:t'üiii c., göreliden: görelden c., 
meJ.ametdeki: mel~atdaki AtD• 

6 zindanuını: ri.nd.B.nuını n. 
7 oynadukını: atdUo~ı D,C,E,F. 
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179 

Fe~ıatün Fe1ıatün Fe'iıatün F0ilün 

Lebüzi' ö:µnek dilesem lu~f ile 'a"fv it günehüm 
İ~tiyari degül~ n•eyleyelüm p8.d.işehüın 

Ebr olur göklere her demde bu Wıuın tütüni 
Ra'"d-ı nalemle gözüm yaşi olı:ı;pd:u:r güvanuın 

İşigüıl tozına bir ker:re yüzüm sü:raem idüm 
İrişürd.i felek-i a~lasa her dem külehüm 

Tig~şevlp.yle açup fet~ ide:rem mülk-i gamı 
ŞB.b.-ı ""ışfam ki gözüm yaşı olupd.ur sipehüm 

Ma-hazar can vireyi.im hB.k-i reh-i yara d.idüm . ~ 

Rışm idüp did.i ki al gözüil'e sok ha.k-i rehüın - . . .., 
Şeb-i f'ur~atda n'ola Apmed'a 'arz itse cemal 
Yüzi hürşid-i felek alını meh~çardehüm .... 

179 A.64a, D.78a, C.86b, D.80b, E.73b, F.32a 

ı öpııek: öpsem B., ile: idüp B,c,E,F., 
neyleyelüm: neyleyem A,E. 

2 göklere: göklerde E,F. 
3 sürsem idümı sürseyidüm :B1C ,E,F. 
4 iderem: ider A. 
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5 vi:reyüm: vi:reyin c., gözilile sok ~ak.-i: gözine ~a.k-i A.. 

' ·' 
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180 

Müfte''ilün Mefi'ilün Milfteilün Mefa'ilün 

~Işf-ıla zindeyem sözüm _diİile yüzi semenderüm 
Ateş idinmiş va~an gör beni ben semenderüm 

Rüına 'akik-i ter döker dide-i hün-fesanumuz . ~ " . 
~aldı. anılmaz oldı hiç a.nuniçün Yemen d.irem 

Virmeyigör ~a.bi'a.ta. gönlün'i cehd idüp bugün 
~atemi ~~a. alma.sun div ~~ın Ehrimen direm 

Ratt-ı nigara. cenneti.ili sebzini teşbih eylemiş 
Öyküm.mez ana. bilüı.l degıne çemen çü men d.irem 

Keşti-i Nill;ı'a binmişem gam yimezem ~ufan ise 
Ol geminüİi reisiyem hem ne 'aceb düıııenderüın 

V-ab. nice can-feza imiş cam-ı lebüô. şarabı kim 
:Buldı l,ı..ayat-ı sermedi cür'asın'l. emen d.irem 

.Al)med olalı v~detüıl camına. aa.\d iy ~&nem 
Na.'ra.-i zila-i hu ile toldı her encümen direm - . 

180 A.64a, :a.75a, c.8lb, D.80a 

1 ben: şan :StD• :Bu beyitte vezin aksaklığı va.r. 
2 Rüına."afi~-i ter döker: Rüın-ı'~ür eger :a., vezin 

aksaklığı var. 
3 tabi' a.ta.: ~a~a. A.., a..iv:· key :a,D. 
4 aebzini teşbih eylemiş: sebzesini benzed!ııezem A,D. 
5 ise: ola :a,c., olsa D. 
6 vruı nice: villı ki ne :a. 
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181 

Milf'tel.lün Mü:fteilün ~ilün 

1 V~-i ba.har oldı çemen ist erem 
Yasaman ü serv- i semen iater em 

2 Tutaluııı vaıp;-i gül irişdi 8..b. 
sa..td--i boş tevbe-şiken isterem 

3 lhllbül- i gülz5.r-ı cihanum bugün 
Bir yüzi gül gonca-d.ehen isterem 

4 DB.ğ-ı fira.k-ıyla şehld olmışam 
Lale gibi fanlu kefen isterem 

5 Şafi na~a.r 'itmegiçün ~ed' a 
:Bir !lanemi sim ü zeJ:.:an isterem 

181 A.64b 1 ::B.79a, C.86a, D.80a, E.73b, F.32a 

2 ı:ruta.ıım vaı_ct-i: tevbelüyem devr-i :B,c,E,F., 
~utalumı tevbelüyem D. 

4 fi.r~-ıylaı fir~la B,E,F. _ 
5 ş;:fi n~ar: f?&fa rina.Zar A., a im ü ze~an: 

sim-beden ::a,c.E,F. 
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182 

~iıatün F'iiı~tün F;tiıatün Fiiıün 

cürc: ad.anı getür a.bda.l yine ~ayran olaluın 

Mülk-i esrara irüp '"aleme su.1~5.n ola.lum 

Talib-i yar isen 1.aşı}c berü gel kel3reti ~o 
:Bu µcab-ı teni ref' eyleyi.ı.'ben can olaluın 

Hırka. vü tac-ıla. tesbih u ridaı-y-ıla. '"asa 
•Xşıı;:.a, bar-ı girfuıdu:ı:' yiu-1 "üryan ola.lum · 

~Aıem-i v~dete gel '"iiş ı~ isen ğa.yrı ~oyup 
Kiifirüii kü:f.t'i olup mü• mine iman ola.luın 

Da"vi-i ~ühd.i ~o za.lıid berü gel ciin vi.relüm 
Merd~i ma'ni oluban ~5.hib-i meydan olaluaı 

Man~ıJsu't-~a.yr olceyup mU.r ile ~oJ:bet ideli.im 
Divümüz J:abs idüben mülke Süleyman olalum 

.Ahmed'a terk idilben iki cihan lezzetini . __ 
Bağ-ı valıdetde bugün murg-i hoş-el.han ola.lum 

• v 

182 A.64b, :B.76a, C.8lb1 D.8lb, E.71a1 F.30b 

4 ~oyup: ~o t?;ıl B,c,E,F. 
6 ~o~bet idelümı hem~oJ:bet olup D,C,E,F. 
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183 

Fi~ıatün P:.a.l.ıatün Fıtiıatün Fttiıün 

:Bezm-i ka;nda d.ilbera ba.8Tuın kebabuındur beııüm 
~k-i çeşmüm şev~-i la.'"lüiiden şa.ri'ı.b\..ılildur b eni.im 

Oenc-i Gış~ı dôstlar ı:,ıfz i tmege biganE:detı 
şüreta viran olan gönlüm e.arabumdtU." benüın 

Mek"teb-i '"ış~ içre ders-i ~ııl:ı ezber i tmege 
M~~af'-ı l').üsn-i dilara göş ki tabuıodur ben Um 

Çehremü?i zerdin beyiz eyler nigarÜ. aeı:ruıı-veş 
Hi.k-i piiyuli cevheri ~a.ıi türabuındur benüm .., 

Hüsreva k:i.nıdür didüm FerhEd' ı mecniüı eyleyen 
nidi ~ed naz ile şirin-cevabuındur beni.in 

183 A.65a, l!.69a, D. 8la 

4 boyazı bile.n A., eylex: it D. 
5 cevibımıdur: zebanundın- :B. 
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.FilıatUrı FO:ıı&t~ FD:ııatün ~1urı 

Ol meh- i na,...mihribandan zar U mohcü:r olmı9wzı 
"tş~ ile rüsva.-yı "'i.ıem içro me~hi:r olmışeım 

V.eat ü "üryan görse hiç kimse to.4 o.coü.b oylamaz 
Şal!c-ı "cilem içre ben şol recme m~ÜL- olm19c.:n 

la' l-i meygÜnun hayal-ıyla buglln iy &oncaı-leb 
içııiad.en evvel na; arda mest ü matımü.c- olmışam 

~ı:ı.nda bir d.Ivaneyi yad itseler ovvol bonüaı 
Sergüzeqtüaı $ikr olur dillerde me~kiır olmı~am 

~ed' cm •aı.emde cana bana. bu l).ürcıot yeter 
Det'tor-i ~uş~~ divana mos\ür olmışom 

184 ~. 65a, E.78a, C.86a, D. 8la, E.73b, P.323 

1 n'i-mi.hribind.an: na-oihrib&ııu:d!:ın E,P. 
2 ben şol reomeı şol rezın6 CM B. 



185 

Milfteiıün !.1üt'teilün ~diıün 

l :Bu ne ~yet ki. didi ol ~anem 
Naz ile ma.' ş~ ki '6.şı!t beneııı 

2 Sen ben imiş ke~retüii &.rayişi 
v~et imiş ~at-ı ~ıfat-ıla. lıem 

3 Vuşla.t ile :t'urlça.t imiş cümle bir 
Sen seni bil şfui ol uban çekma gem 

4 Didi Resüı "men ~arefe ne:fseh~. 
Ailıa.r isen Garşa dikersin ~alem 

5 La'l- i lebi çeşme-i 9-&yvön imiş 
Kö.küli pür-çini ~a.blbüfi ~ulem 

6 ~et. ile zülf ü deM:ıuil görüp 
Cin u d.ilüıi virdi olupd.ur elem 

7 Ni9e beyan eyleye AJ;ımed seni 
Sır sözini yazmağa döymez J?ıle:n 

185 A. 65a, :B.80b, D.8la, E.74b, F.33b 

1 ~et ki : ~i.k.8.yeti D. , d.idiı didüm :B,E,F. 
5 Bu ve sonraki beyitler A1d.a eksik, :B,D,E,P1den 

a.J.ınmıştır . 

2.11 



186 

Meta'iıün ı.rer~iıün ı.ıeiaiıün Mefa~ıün 

l Olupdur f:addüile ~Üba guıauı. ü serv ça.ker hem 
:Bu işe şah.id-i 'iid.il l?anevber birle 'ar'"ar hem 

2 Derünuın sırrını bezm-i belB.d.a il ki ta., eyler 
.Beni iişü:fte "Futdı şüraJıi birle sagar hem 

3 l;{ara. günler ~oğar her dem başumda. d~-ı ib.umda:n 
:Bu ben ser-geşteyi devr eyleyiıödür tire an tor hem 

4 Virelden 'aleme şöhret şa.çunla !1B.lüi1 iy afet 
J3olup:lur nafe bf-kıymet sınukd.ur kadr- i 'anber hem . . . . 

5 l3u hicran otına ~~t getürmez kimse hiç AJ:med 
Yanar pervane-veş bİ->_ıad bu ateşe semender hem 

186 A.65b, D.80b, D.82a 

1 Olupiur: ~lup:lur :B,D., işe: işge ~. 
2 il ki: şol ki :B,D., beni fı.şü.fte: men-i iişüi'teji. :B,D. 
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3 !fara günler: Ifa:raliu D., devı· ~yleyiibdür: dev:ran idüpdür . 
:B,D. 

4 sınul$:dur: semendin :B., sınıl:J.d.ı D. 
5 otına.: atığa B,D., bi~ad: bi-d.erd :B. , ateşge: a-teşe A. 
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187 

FJ:L1atün :F;ti1atün FB:1ıatün ~i1ün 

Göfilümi sul tan-ı ğam bend eyleyüp kıldı guJ.a"!l 
Mülk-i şadTuüii işi '"alemde olmışdu; tamam 

Gönlümi yıl?l~9a gam •ış~ gelür abad ider 
İki sultan olsa bir iklime ol tutmaz nizWıı . . . . 
~errece yo~ ~ılletüm ~tılmışam iflasdan 
Künc-i vahd.et genc-i dil viranın idelden ma.lcllııı . . 
şa.sret-i zülf'i.nile zahid her zaman matem-zede 
Dilde gam çeşmümde neın başumda. va:r sevd.a.-yı hiim ... 

Sensüz iy can her ne can kim cennet ü kev§er umar 
Vusla.tuii cam-ı şarabı katresi olsun ha.ram . . . . 
rı1ür-ı dilde can kelluı-i na• ra.-i "eı:ni diyüp 
t - u 
~aldı didar iateyüp ~ayretde mü.'t~-ı kelam 

~ıll-i memdÜd.'ü-1-İlab.i'dür müselsel Y..Akülü.Ü 
Devlet-i payında.dur 'uçşa.ı;a, 'öınri müsted.8.m 

Cami' -i :tıüsnüilde gördi l,<W]larun mi~abını 
Kaldı hayretde selamı virmez unutdı imam . . 
ciiirı-ı "ışkı nii~ idüp .Ahmed okur "hel min mezia. ... . . ~ . . ., 
Ol yetimüil "ış~ın eyle ya.-İliıhi bel'-devanı 

187 A.65b, ~. 77a, D.82a, E.720, F.30a 

1 eyleyüp ~ıldı: idüp idelden ~,D,E,F. , 

'alemde olmışdu:r : olmışdur'ilemde E,F. 
4 çeşmümde ... . ba.şuında: çeşminde ••• başında. E,F. 
5 cennet ü kevşer: kev~er ü cennet E,F. 
7 meınd.üd'ü-1: memdüd.-ı B,D. 
9 'ışıpn eyle yiiı-İlahr: ya. İliilıi 'ışl;ın eyle B»E,P. 
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Mef'°iı:ilün Mef°8:ilün FeÜlün 

ı Civanem ~üreta hem tıfl-ı şirem 
Delilem 'alem-i ma'~ide pirem 

2 :Beni.im f'alp:uın görüp sanman ged.ayem 
Ôına. .mülk:iıide sul ~an ü emirem 

3 ~at «aleminde oldum azaa.. 
.Bu !?Uret ~yd-ı bendinde esi.rem 

4 ~amer benden alur her gün ziyayı 
Safa burcında bir şems-i münirem . 

5 Yüzüm dönderınezem ba.şum kesilse 
Bugün meydan-ı ~şl_c içre dilirem 

6 Fena oldum fena-ender-fenayam 
Be:tca mülkinde tıôş ~~ib-seri.rem 

7 ~ih ~ilmine aldanmış işitmez 
Diriga anlamaz hiç ben ne direm 

8 Benüm kad..rüm bilür sa.hib-na.zarla.r . ' . . 
Gözine münkirüli .Ahmed ha.kiram . 

188 A.6_5b, B.78b, D.82a, E.72b, F.30a 

l ş~em: pirem B., Delilem: Velild.n B,E,F., 
pirem: ~irem B. 

2 sul~an üı sul~iııem :a,n,E,F. 
4 gün: dem ~,D,E,F. 
5 ba.şuın kesilse: ba.şuını kesse :S,E,F. 
8 .AJ;uned: bôr u B,D,E,F. 
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189 

:raııatün Fıiıatün ~iıatün Fiiıün 

1 Hi crüii'-ile ço-!<: zamwıdur kim giri:ftar olmışam 
ltifı.net-ile 8.ıinü.dur dogrusı y'E:r olmışaın 

2 Zülf'ü:iiüıi bendinde gönlüm bulmadı bir dem küşa.d 
Bu bela d.Wnına ben ~dan gif'tar olmışam 

3 "Iş\c ıneydii.nı içinde oynayalı başumı 
De~d-i serden ~tılup gayet sebükb&.r olınışanı 

4 Gerçi •ışıcui'i derdine düşelden işi..imdür figan 
Ney gibi "ış~da. bir dem ~unına. bizar olınışaaı 

5 Pertev-i nür-ı tecellisinde olsun can u dil 
Va:r a ~ed ben bugün müşt~-ı didar olmışaın 

189 C .• 87b, E.73a, F.32a., 0.33b 

2 bulmadı: buldı. C., bir: bu C., }farı.dan: ~da C. 
3 oynayalı: oynada.J.ı c. 
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:Fi'iı-;.tün Tu.ııatün ~iıatün raiıün 

Zamdi aa< y idelüm rüy-ı rira.dan ge9elüm 
aU.~iş-i derd olalum fila'-i deva.dan geçelüm 

~ikr-i illa ile işbat ideli.im şü.fi Ra.k ' ı 
Yo~ diyüp ne"fy ideli.im ba~ıl-ı la'dru.ı geçelüru 

Gele iy haca beri f'akr libii.aın 17Ayelüın 
~ . ~-

~oya.lum sal~ana.tı tao u ~bMan geçelüm 

Mi~et-i •ışls=-ıyla yarun 1?-lalum ~ev!,<: u ~a.:fil 
'-Aş~a gel beril gel mihr ü vefadan geçelüm 

Sırr-ı tev)?.ide lıişmek dilersen A\ınled 
IZ.f u lÜ:t'ı koya.lum ag u karadan goçalüın . . 

190 B.?5b, c.aıa, E.?lb , F.29a 

3 beri: bizi E,F. 
4 ?·~et-i 'ış~-ıylaı l·H.J:net-ila 'ışl;J.a D. 
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191 

?·to.rteilUzı Mefi:iıün J.fil:fte.ilün J.te!aiıün 

İsm-i İliihi o~u:ıı nolct:a.-i bÖ. 19indoyem 
Ta vü ~o ~a.rfin aiiladum cim ilo ci. içindeyora 

JJa ile l)a.l olur işüın :ijida. b-o.yô.lo irmozom 
Diiı dolili..ira oldı ~~ ~al ile ra i9indeyem 

zn-.yı ~elili ter k idü:p ain ile oırra. v~ıfam 
şin ile irınişem şemmeye bedr-1 düca içindeyem 

şid. ile ~ıdJ:c-ı ?ad~..am çlad ilo çliid. terk idüp 
Guosodan olmışam emin 'öm.r-i bo.kii içindeyem . . . 
TB ile tal'a.tüÔ görüp zıda zaltina dü.qoezem . . . 
.Arz ruJ sem~ terk idüp bad.-ı havô. içiDdoye:n 

.. A:rn .ı.le ~~,'tl-ı 'ibrete:n 6,-nyn ilo ~yr görmıszcı:ı 
Sırr-ı ru::ı\iü-ı v~detet:ı ~f ilo ~i i91ndoycm 

KÖ.f ılo külle i..r.ııişem lam ıle layı terk idüp 
Gel beni di~t eyle gör ı:ık ile ci içindeyem 

lZıı:ı eli~ olsa ~etüm la d.imozom bu ma•nidon 
o~ gibi ~oÇuyam bugün gör nice eli içindeyeTJI 

l]ııri-1 ~ıurü.r o\cu.duın ebcede çıl_cdum iy ı;uınem 
MuşJ:ıa.i'-ı lıüsnüfii görüp tto.tm-i 111$:0. içindoyom 

ı;rarum u nUh felekd.e men 08.y:lr-i mur~ı ti'i.rom 
CUınlo cibÖna. daJ;ıilem 'a.rz[u) ecınö. i9indoyom 

191 B-75a, C.82b, E-7lb 

1 TG. vü ço : Ta 1!C :B1E. 
3 Bu ve bundan a.şağıs1 E'do nola:ıan . 

şin ile irmişem şemmeyeı şfnın ile 9eumıe irmişeuı C. 
8 C'do bu boyit 9. beyitle yar dsği9tirmiş. 

10 Bu boyi:t C'de bımdan önceki beytin 7erinde. 
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192 

Mü.:rte4ı.lün Mefailün t.rilf'te'ilün tıe:ral.lün 

-Şems-i münir-i lpıdretem gerçi ni~ içindeyem 
Ferr-i :fllrü8-ı devletem ıik J;l.ioab içindeyem 

Vuşlat-ı ~'a irmişem ~o~bet-i v~det eylerem 
Sa!d-i •ışl; ile müd.8.ın şi.h•b (ü] şu.rab içindeyem 

Ayet-i "ilıbitü okı cism ile cB.nı ali.lağıl .. . -,, .. 
Oevher- i bi-nihaniyem gör ki türab içindeyem 

Geldi ~ıfima f.Eımetün' J..copdı }.cıyamet ol zaman 
Zülf- i rı..ıe.unıa rüz u şeb ince l;lesab içindeyem 

<;.lıem-i ğa.yba. şamdem ~ürete gelmişem bugün 
Ateş ü ~ ü bfui ile al> ile ab igindeyem 

Billbül-Q.J ~dsiyem bug"Jn ğulkuJ.e şalduın ' aleme 
Gülşen-i vaJ;ıdetem veli gille gülab içindeyem 

A>;uned'em ehl- i valıdetem ğar~i baJ;ı.r-i ~~~etem 

~üfi gi.hnan idüp ~a.!cın ~anma. gümen içindeyem 
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193 

Mil.f't e i 1 ün 1-ie f'u 1 ün Mü.f'te i liliı 1.te f &'.i. 1 i.hı 

:!~bax-ı eat-1 'izzetem ~r-ı şıfit içindeyem 
ı.t&ııi-i b~ı vaJ;ıdetem lücce- i ~at içindeyeın 

Gam yimezem ~uf.in olup gar~a virUrse ... ilemi 
Kaşti-i Nü.J;ı.'a malikem 4 a.yn- 1 necat içindeyero 

Zillf- i 11o'binde dilberun du;ymışa.ııı ağzı rô.zını 
~ulmote girınişem velI ab-ı ~nyat i9indeyem 

ı.rorve halcı Saf"a ile Ka.Lbe tavafın eylerem 
Şacı-i · m~~ menem kim '~afat içindeyeın 

th~ı melaJ;ıat içre çün oldı cemili.ili ayine 
'f'\ı~i-i ~oş-sül;Jan menem lfand u nebat içindeyem 

RÜze- i i\lr~tun çeküp 'iyd ü vi~ile irmişem 
~adr il b~ratı görmişem ~ilcr ü ~alit içindeyem 

Fcnbe-i şekki gel çı~ar r;ıü.fi l_(ulagun aç iş.Lt 
şüı-ı. Sirafil olmışam hem "Ar~at içindoyem 

J.rı.ilk-i fenada faniyem ı\pmed' em olını.şam ba.}Ca 
R""uh-ı ktıdim ü kayinlem sanma memat içindeyem . .. . . 

193 E.76b, C.84a 

2 ... a.yn-ı; gayrı c. 
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194 

MeMü Mef~iıün Me~ü Metaiıün 

İrişmege ~a.puila va.llihi ki müşt~ 
Yüz eürmege ~apuiia. vallahi ki müşt~am 

Ben .. aşJ..!c-ı bI-çare sen dilber- i '-a.yyB.re 
Bülbül gibi gülzare valliihi ki mü.şt8fam 

Sen yüzi gülistana sen sa.çla.rı reyhana . . 
şoı resme ki ten cana vaııruıı ki müştil?m 

Peyveste ol ebrüya ol gamze-i cid.Üya 
Şa.yru gibi daruya. vall.s.bi ki müşt~ 

İy !;ıübla.run şB.hı görmek.lige sen m"S.hı 
Şöyle ki ~ mB.hi va.ııaru. ki müşt~ 

Sen ltüsn ile meşhüra pe:rvb;ne ~ı:f'a.t nüra. 
:Bu yir gibi ya.Bmüra vallB.hi ki müşt~ 

Sen :r~et-i Mevı~•ya sen nür-ı tecell~ya 
Mecnün gibi Leyla 1 ya vallih.i. ki mii'}t~ 

Ya"~ ile canana. sen YÜSı..ı.f-ı. Kene ana 
Sen rul}la.rı rey1!-ana vallB.b.i ld müştilfam 

Di.r ~adi sen rc..ra. ol 'arız-ı ru},\sara 
Mü.si gibi didara va.llam ki müqt~ 

194 :B.76a 

236 

1 Sayfa. kenarında m~tensih notu olarak bu gazelin XIV. 
yüzyıl şctiri .A};ımedi•ye ait olduğu. yazılıdır . Aynı gazel 
D.T. C.F. Raif Yelkenci Kitapları No: 149'daki nüshada. da 
92b'de vardır. 
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195 

Faııatün Eiliıatün ~ıatün 'Eili.ıün 

Ricr ile ya-Rab n' olur ~alüm l,tasan :BJ.lum benüm 
Hey helrut oldum meded ~ilim 1!&.&M Balum benüm 

Men milfarri~ leblerüriden şöyle ı:a.yran olmıgam 
Tika.tüm yok ' arz idem halüm Raaan :Salum benUm . . . . . 
Musha.f-ı hüsnürlde zül.füfi fal- i devlet dalidür . . . 
Her J.<:a.9an açsam gelür faltıın ıµı.aa.n .Ba.lı1Jll bonüm 

.. ileıne sul 1iin olsun diraen bu ben d&rvi.şüiii 
A tl&rüii çulınd.an at şahım ş.a.sa.n DaluıD bonilm 

Can virürae yoluna. .Ahmed şaha ma' ~ür dut 
Dinüm Lnanuın benüm ckuın .Ş.ası:ı.n Balum benüm 

195 E.67b, C.85b , E.71a, F.30b 

3 fli.ı-i: ~8ı-i C,E,F. 
4 Vezin aksaklığı var. Olsım "ola" olursa düzelir . 

şa.luın : çulun c. 
5 canuın: m'a.luın E,F. 
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196 

Fe1ıaıün F0iıatün :Feııatün Fe1ıün 

l Oöreliden beril se:rv-i revanı severem 
Şafla.yup 'ışlFını sinemde ni.hfuıi severem 

2 Niçe bir ~ı gibi serini kej ~ılsnı e;ınun 
Toğru söz bu ki ben ol gonca.-d.ehanı severem 

3 ~dine ~şu gözüm niçesi YfUJ dökmeye kiın 
])imiş ol serv-i revan ab-ı revanı severem 

4 sinemi ğamzesi tiri.ne nişan eyladügüm 
:Bu ki bm can ile ol faşı kemanı severem 

5 ~ed'em kim ~omazam 'ışfını ölinceye dek 
Ne J::a.dar pir isem ol taze civanı severem 

196 ~.80a, E.74b, F.33b 
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197 

Mefailün Me:r~iıün Fe·~ün 

İrişdi cana bir avaz-ı şirin 
Didi iy derd-mend ü zar ü miskin 

Nida,...yı~irci~i~didi işit~üii 
o sultan ü şehin-şiih.-ı selatin . . 
Cihana aldanup ~alma sef&r fıl 
Umar her gün seni yaran-ı :plşin 

lhı vlıan hane bir ba.y!_ruş evidür ... . 
Bunı mesken id.inmez baz ü ıa.çin 

Dürüş 'ulvi şi.ki.rın eyleyi-gör 
N!akı:ii ·altı olsun çarg-ı berin 

Cihan bi.:r cifedür yi:r kelb ü ke:rkea 
Yiyüp ~u'ma idinmez anı şahin 

lfe daii.lü ha.zz ide bir kişi bunda 
Çü diken ~1~· altında. nihalin 

Fena topragını bister id.inüp . 
.Melamet sengini sen eyle baıin 

Fena ol geç vücÜdun milketinden 
Dilersen içesin v~lı zülalin 

Haman va.l].det olur bil terk-i ke~ret 
'rakıt g-el ke~retüll fikrin me,aıın 

Gönül virme cihin arayişine .. 
Sakın alda.r seni bu dar-ı siccin 

197 A.66a, B.86a, C.24a, D.83b, E.80a, F-37b 

l cana.: canına D. , derd.-fllend üı derd-mendi B. 
3 yirin-ı p!şiru baziir-ı nişin D,c,E,F.' biş!n E,F. 
4 evidürı yi:ridür D,c,E,F. 
7 ide: ide~ B,C,E,F. 
8 sengi.ni sen eyle: sengin eyle bunda A,D. 
9 vaşlı: vuşlat B,c,E,P. 

10 bilı çün B., fikrin: .fi.kr ü B,C,E,F., me>alin: 
~ayiıin D,c,E,F. 

ıı alda.r ••• bu: avı~ ••• bir 13,c,E,F. 
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24 

12 
13 

15 
16 
17 
19 

21 
22 
23 

:Bugün canunı zeyn it µkınat ile 
Ki degsün bir deıni biii çin ü Maçin 

Didügüm sanma. hikmet giift ü gÜd.ur 
o hikmetden ki.can olur Rüda;..bin 

• w 

~er gevher olursan ~Sh. ü nnflTı.b. 
Yirüiidür p8dişa.h. ü ta.c-:ı. zerrin 

Gönül gülzarına. hi.mınet eliyle 
:Bugün ceb.d eyledüil vahd..et nihÔ.lin 

Uçar "arşdan ~ muı·g-i vW;det 
Görimez degme kimse bal ü perrin 

İrişmez ana hiç can vi.rmeyince 
Şular kimca.rzu eylerler vi~alin 

Libas ü ni" met issi anı bilmez 
Niceler fa.p;- içinde aç u yalın 

& .Ar:US-ı dehre aldanman ki zir.M.r 
Mu1 a.rras oldı her kim ~ıldı k:B.bin 

:Biribirinüll 'aybın gözlemekd.i.ir 
'Acebdür k.iyinat içinde ayin 

gi.iiiaya bize tev~ rG:fi~ it 
Be-ha.kk-ı sti.re-i T&ıa vü fulıı . . . 
ı.ıunan:ımed hakkı kim c.a.rz itse Mcat . " . . . 
Feleklerle melekler eyler fu:nin 

Fakirem derd-mendem 'aciz ü horam . ~ 

Ki mesken oldı bana. 'ilem-i -t:in 

Münacit eyleyüp yüz sürer Ahmed 
IÇabÜl eyle bu miskinün' du .. ~ın 

bir: her :a,c. 

290 

~anma: bili.ili D., güft ü gÜdur: küntü kenzdür :e,c,E,F., 
olur: ola :B,C,E,F., kiı bu E,F. 
himmet: q.ikmet B,c,E,F. 
ba.J. ü perrin: perr ü baJ.:i.n B,C,E,F. 
eylerlerı eyler B,c,D,E,F. 
ald..amıan ki.ı aldanma. n,c,E,F., Mu~arra.a • •• ~ıldıı '.Arü.si 
oldı ••• kıydı ::e,c,E,F.Mu<a.rra.s metinde ma.cAITus şeklindedir. 
bize tev~: bunda tevt4-ı ref~ :B,c,E,F. 
Felek:lerle ••• eyler: Feleklerde ••• diye D,c,D,E1F. 

~aciz ü hôram:çacizem hor A. 
~ . -



198 

Mef .. Ulü Fiilatü Mef-;ri1ü :Fiili.in 

1 İy din yalında. server ü serdar ya ~üseyn 
v •iy kayinata fer viren envar ya Şüseyn 

2 Ced.d.üıi 1!tiÇ.ammed atan & Ali Fıi~ıma anan 
İy bal).r-ı ~ata. ıü• lü-yi şehvar yb. l,tüseyn 

3 Terk eyledi vi.i.cüdını '8.ş~...laruii senüli 
Cennetde görürüz diyü didar ya ~üseyn 

4 ~alsun cehennem içre ebed şol Yezid kim 
Kasd eyler ise zatuna. azar ya IIüseyn . . - . 

5 İki cihanda ufir ü ınerdUd. olupct.urur 
.Anlar ki itdiler sana inkar ya Ş:üseyn 

6 La"net hezfu. bir hezar el münafıfa. 
Evladına vü aline ışad bar ya ıfüseyn 

7 Düşdi güneş zevale vü yırtdı yüzini matı 
Gökler boyandı güllere yekbar y~ I!üseyn 

8 'Iş~ yolında. ~urmayubazı çar:g.a. girdi çarlJ 
Ta ha.şr olınca günbed-i devvar ya Ilüseyn . . 

9 İy gÜ.ş-i 'arşa 'izzet ile güşvar olan 
şev!nfiiıa. döndi ge.rd.iş-i girdar ya ~üseyn 

10 Kevn ü mek:fuı ü ins ile cann caşı.tcun senüi' 
.Bak-ı na.•Im ü cennet- i gülzar ya 1:1üseyn 

11 Fu:rl[-atda. koymayup sizi iy lçurrotü• 1-'ı.zyÜn 
Yanına aldı .AJ:ıned-i M~tar ya ~üseyn 

12 .Alpned umar ki r~et ide ~yy-ı ~ü1 l-minen 

Yüzin sürer eşigüile lıer bax ya Rüseyn . 
198 A. 66b, B.84b, D.84b 
gör ürüz: görev-üz .B. ... 
eyler ise •• • a.za.rı ide ••• seni.in B. 

291 

3 
4 
5 
6 

B' de bu beyit 6. beyit ile yar değiştirmiş. Anl ar: .Anğar .A.. 
münafıl(.a: ol gü:rÜha. kim A. , Eı.rladına. vi.i aline : müna~ 
evıa.a. Ü a l ille A.. 

7 
12 

zevale vü: zevale A. , güller es göklere B1D. 
umar ki rahmet: umar rahmet :a. , ide: idici D. . . 
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199 

Me~ü Mefa.'ilü Me:fıtiıü Faulün 

'"lıemde çü 4irfan ile gün gibi c:.iyansın 
İy canuına. cS..."l. f:'!Ül'et-i insanda nihaneın 

Can mürdelerin gör bedenüiiden idüp i~ıya 
Iµ.ı.şr olmadın iy ~üret-i nef's ~aleuıe cansın 

Felım eyleyi:ııı.ez remzüfii hiç l_!alf;-ı cina.o.un 
:Bir .fi tneger ü işveger ü devr- i z&.mansın 

:Ben ~erre-i lu~:ruri güneşi ~&b.ir idüpd:ür 
Hem nür-ı dil ü didem ü agzumda zebansın 

li\U'~at yi.li pejmü:rdelerin bats-ı cihanda 
~ iduoen tazeleyen ab-ı revansın 

İy sadr-ı ma •axifde bugün viikıf-ı esrar . . 
Eşyaya. m~i ~ olanı ~at ile ~uyansın 

çün mür-ı kemer-beste çeküp ba.r-ı emanet 
'"Abbası libasiyle bugün müy-ı miyansın 

Hem-ki.svet olup buldı şe:ref ka .. be ~apuÜla. 
İy kB.şif-i esrar 'aceb can-ı cihfuısın 

İy tÜti-i Mısri bize canan haberin vir . . . .., 
Dil ayinesi jengi.ni nu~'f-ıla. yuyansın 

~ eyled:i.ın'cA.~~ar gibi Man1iı~'~-"t:ayrı 
İy ~af'-ı sa."Wlet bugün "anJ.::B.-yı cihfuı.sm 

199 A..67a, :B.83a., C.24b, D.84a., E. 77b, ]'.35a 
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2 bedenül1den: bedenden :B,Ctn,E.F., süret-i : sür-i .A.~:B,D,E,F. 
3 dev:r-i: hUr u 13,C,E,F. 
4 didem ü: ·didem A. 
5 ab-ı: ab ü 13,c,E,F. 
8 can-ı: can ü B,c,E,F. 
9 canan: can 13. 
ıo bugün ·~yı oihansın: meger•~ya mekfuıaın :a,c,D,E,F. 
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İrmed.i bela.ğa.td.a izüli tozma Ş8.gb8.n 
.Meydiin-ı feş~a.tda bugün cilve-künii.~s:ı..n 

"Alemde bugün menba .. ıaın "ilm-i ledünnüri 
Rem ma..:ni ceva.hirlerine ma." den ü kansın 

İy mushaf-ı hüsnüiide yüzü.ti sürelerinden . . . 
Her nazil olan ayete şer~ ile beyans:ı.n .. 
Cehl ile ölen mü:rdelere "İsi-i Meryem 
Zulmetde kalan teşnele:re R:ı..Z:r-ı zamansın . . . 
:Eh:tas-ı nesimüiiıe mucatta.r kılu:p iy can . . . 
goş-bü ile af8fa, bugün müşg-feşinsın 

Eb~ar f?ıfat igre idüp kendi.iyi l.hfa 
~daf-:ı. me"a.:rifdek.i bir dü:rr-i glıB.nsın 

Şol can ki lebüii'. sırrına can virmeye iy d.Öst 
Dil-teng oluban ğonoa. gibi Jp:ına. boyansın 

~atun şerefin istemeyen k:ülı-ı belada 
Dag-ı gam ile lal~ıfat bağrı ~o yansın 

Himmet nazarıyla. nazar it Abrned•e lutf it . . . . 
Yiter uyud.ı ğaflet ile bir dem uyansın 

tozına.: nürına A. 
C 'de bu beyit eksik. ceviih.irlerine: cevherlerine E1F. 
Şol: Ol D,c,n,E,F. 
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200 

:ıMiıitün Nilatün Fa.iı&tün ~ıün 

' 
1 '"Aş~a cevr Ü cefa eylerse canan eylesün 

Bendesine her ne kim eyler~e sul~B.n eylesün 

2 Minnet idüıl döstla.r def."-i bela içürı l}a.bib 
.!Jine--lciih-ı .. ışJ.cda. canumı ~bEi.n eylesün 

3 

4 

Ölmedin ta.~v'irini sinemde n~ itdüm bugün 
-şa.,r olınca. can gözi cananı seyran eyleeün 

Oenc-i .. ış~ı dilber& sinemde pinhan i tmege 
Dest-i cevrilii gö.ii'lümüıl mülkini vir&n eylesün 

5 Gülşen içre gül gibi lu~f it tebessüm eyle kim 
Ôonca.ıa.r ol şevk ile cak.-i giriban eylesün 

• • 
6 Va.sluna mani' olursa. ğamzene emr it şaha 

ÇSk idüp ten ci.ı'bbesin canuını ' üryan eylesün 

7 Ol meh-i ni-mihriban lu~f eylesün bed çeşmden 
Genc-i ~ilime ejder-i zülf'in nigehban eyleaün 

8 Pay-bÜS ise garaz canan yolınd.a. AlFned'a 
Cismülii bad-ı. ecel ha.le ile yeksin eylesün .. 

9 HeııHiem ol itüınle dimiş ol ~a.ne:m ferman anuii 
Bendeyüz dilerse şeh dilerse sekban eylesün 

200 A.6Tb, D.81b, C.87a, D.85b, E.74-A, F.33a 

1 eylerse: dilerse D,c,E,F. 
2 idüı'iı eylen D,C,D,E,F. 
5 gibi lü~f it: gibi it D. 
6 emr it: it emr B., 'üryana kurban :B. 
8 ğa:re.Z ı .. arz c. 

294 

·' 



201 

Meta.'iıün ı.tafa~lün :FeÜlün 

ı Şeha hal-i aiyanuii kurra.tü•ı-<ayn 
Keman..,ebrüıarun'dur ~be ~avseyn 

2 Deh8ıı:ıfrlla miyanu?r b~~ idenler 
Arada ~ıl ucı bulmadı mltbeyn 

3 Qörindi 'ilem-i ğayb oldı. ~ab.ir 
Dagıldı "arız-ı dilberde zülf'eyn 

4 Bozıldı keş_retüil l$:almadı resmi 
Görinmez 'alem-i valıdetde isneyn . ... 

5 Görüp maf,süciını vechün'de A{ımed 
Didi sen ~-ı pake nür-ı 'ayneyn 

201 A.68a, B.82b, D.85a, E.76b, F-34a 

3 .. irıZ-ı: '"arız u A. 
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202 

Mıitün ~ıatün Fô.'iıün 

1 Leblerür'i'den cin lp.kayet eyleaün 
'N-~i şeldcerden rivayet eylesün 

- -2 Kim ki şer~ eyler ~adi~-i selsebil 
Ciim-ı la'lüiiden kinayet eyleaün 

3 .Ayrılan şekke:r lebüriden d.ilbera 
Ney gibi her dem şikayet eylesün 

4 l;(ametün' :remzini bilmek isteyen 
Şa.rf-i evvelden bidayet eyleaün 

5 :Bilmek içün A.!ımed•üll derdin şehB. 
~ seni ~aJ;ı.ib-:ırelayet eylesün 

202 A.68a, B.8la, D.86b, E.75a, F.34b 
- -3 şekke:r: ~irin "B,E,F. 

4 Har:f-i: ŞB.rf-ı B,E,:F. 
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203 

Fiıı'itün Fitiı"a.tün Fiüıatün Fliıw 

ı ÇJ..lana.d.ı ~lüii !ta.fili çeşm-i pür-1Jünabdan 
Benzer ol Ri.ndürya kim yol bulımaz girdi.bd.an 

2 Murei--ı dil meyl itse cana bad.d.ür!e tutma. 'aceb 
'.Arızun 9-öş ... te.r-d.urur berg-i gül-i ~irabdan 

3 Çehremun zerdi akarsa eşk-i 9eşmümden ne var 
Rengi al tunuii bozılur dôstıw a!mibdan 

4 Ser-be-ser af'~-ı ~iliınful rüşen eylerse ne ğ-am 
c.Aa.et oldur dilberi !}urşid-1 •iilem-tabd.an 

5 Nice yıldır }Jasta.du:r cana bu ~ed teşn~l 
Bir i9im ~u 'V"in!ıedüii la .. lüıi'deki. cil.118.bdan 

203 A.68b, B.85a, D.86b, E.78a, F. )6a 

4 ne gam: ne ~ali :B,E,F. 
5 teşne-dil: teşne-leb 13. 
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204 

~ıatün Mef"B:iıün Fa. .. lün 

1 ".Arızun ~utdı lfüsn ile meyd.8.n 
ÔabgabUÜ ~Öp u kBkülün' çeygS.n 

2 Yazdı la'lüilde k:Atib-i Kudret 
MaraZ-ı mevte büaeni de~Sn. 

4 

5 

1 
4 
5 

Muşl;ı.a.f'-ı ~üsnü:ili görenler di:r 
Okunur bunda. ayet ü Kur' an . . 
Dir gören ağzun ile dendiinun 
Toludur dürr bu hokkaı-i mercan . . .. 

'ilem-i ~şk turf'a. 'alemdür 
lı.bmed iriş .o.menzile vir can . . 

204 A.68b, B.85a, D.86a, E.78a F.36a 

top u: top ka.lcülüil B. . . 
dürr: dürr-ile A,D. 
iriş o menzile: ol menzile iriş B. 
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205 

Fi'.iıitün Faııitün Fa:iıitü:n Faiıün 

Hior ile cini beni zar ü nizar itmeii neden 
Sog r~bi itlerüô'le kamgüsar itmen neden 

Banoe.r-i hi.crüılıe her dem sinemi 98.k eyleaün 
.. 1 

:r..a:ıe-veş d.iğ.-ı nilıBzıun S:Şilciir itmen neden 

Jµınuı.a i9ae 9eşm-i e.ün-rizun l}alii.l olsun mü.dnm 
Döetum dil şişesini tar ü mü:r itmen neden 

La'l-i mey-günuii hayali canını mest eyledi 
İ9111edin mey-gÜn ı~büii cana ~Llllar itıııeti neden 

Çine il tüp mi~e vixmiş ~B.k-i piı.y-i dilberi 
İy ~aba sen tütiyayı kim 8ubi.r i tmeii neden 

Ral).m idüp ağyara dilber ~ed'e meyleylemez 
aıl-i '"ışp e~ içinde şerm-sar i tmen neden 

205 A.68b, :B.85b, D.86a 

2 eylesı..in: eyleyüp :B. 
3 tar Ü mir ı i.nk:i&ar :B. 

299 

4 :Bu ve sonraki beyit1.er A'da. eksik, :B ve D' den alınmıştır . 

mey-gÜn ı oam-ı. D. 
5 vi:rmişı vi:rme D., pay-iı rö.h-:ı.. D. , ğubi:rı'a;yy~ D. 



206 

Fiiı&tün ~iı&tün Fiiıitü:ı:ı F""ci.iıün 

l :ty f;ls.'bÖ. debretme zülf ü pi.l:r-şikon incinmeaün 
'Fakılup sünbüller ol bera-i somon incinmeailiı 

2 Diledüm gülden ltabiyı dikmege oanônuıııa 
Dimedilm !>-ati i tdüm ol nazülc-beden inoinıııeoUn 

3 Rnzıywn beytü•l-~azende aglayaın y~~~b-'lre~ 
Mışr i9inde Yüsuf'-ı gül-plıehon i.noiruneuür1 

4 Zül:f''iliH 1a.r itme emr it gamzene dil dordini 
.Anı ~ban eylesün müşsin-reson inoinmesün 

5 r.aıııu Y81}\ID dem-be-dem RÜ:U ' e. ~ ~\'=-ı tor dökor 
Fiiriğ olsun döstıar mülk-i Yoman inoinmoeün 

6 öykilnürmiş ziiU'üÔe lu1f it nigilri l;ışm ~dUp 
Yilo virme • anbe:r-i müşgin !tut on inoinmosün 

7 ~ed'em agzuıııa la."luD eögmoaün öldür şehi. 
Tek bu ben .Ferhid' a ol şirin~ohan ıncınmeoün 

206 .A..69a, :B.84b, D.87b 

2 1?-bayıı }?banı :B,n. 
4 ~o.r: fu :B,D. , de.rdin.iı düzdini .B. 
5 dökorı yater :B,D. 
6 Öyk:Un.U:rmiş ı Ögünürmiş A. , l}ı.şm a lu~f :e. 
7 oögmoa'Unı ~uiimasun A. 
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ııi•:nitüıı Fi'üıatün Fa.ııatüıı Filııün 

1 ~leeün şati ~ar i~ilfa. mir >at ieteyon 
l!u ~ıfit ayinesind.en seyr idüp ~at isteyen 

2 MB.aividan göÜlüni cehd eyleaün :pii.k eyloaün 
Cömege canin yüzin ~aıemde mir •at ioteyen 

3 Ş.~a. vS.Şıl olmadı :fil:'deva i9ün a.'mal iden 
~ıdmeti vö.ı:;sıl olur ~anman mükafat isteyon 

4 ŞÜfi-i silüsa. dm yolf yi:re z~ot çekmeaün 
~el?h-ı '"l.şı:a gelai.in ~e~ u >:ıAlit isteyen 

5 ~Arif-i Rabo ol~ şol kim keşf remzini bilüp 
Seyr ide.r mahoÜbını fi külli zerrat isteyen . -

6 Dünyi vü ~i murM.ın terk ider 'arif olan 
~ ra.'nal~ r:a.tar keşf ü kerL.met ioteyen 

7 llB.doein ni'iş eylesün plr-i muğW:ıun her zaman 
Rüz ü şeb ayı1masun künc-i ~arabat ıatoyan 

8 Doyr-i dilden redd idüp sürsün ha.vatır bütlerin .. . 
~-ıçı.m ıpndurma8-a eşnam ile Ui:t isteyim 

9 ~'dan ayr~ nesne yo~ 'ii.lemde ~od nzıı bil 
Cam-ı vaJ?.det içmedin fi.rdevs-i a~la iateyen 

207 A. 69a, B.87b, C. 9lb, D.87b, E.79a, F. 37a 

1 idüpı ider B,C,E,F. 
2 eylesün ı i tmege B,C, E, F. , can.ön yüzin : can yüzini B,C, 

D, E,F. 
3 olııwd:ı.ı olmadan A. , vQ.şıl : ma!tbül :e,c ,E,P. 
4 di.n"ı d.iyeyin A. 

5 keşf remzini bilüp: lü ~f "ilmull bilür A. 
7 :&desin ı Cür<asın B,c ,E,F. 
8 oütlerin ı 'aake.ri.n B,c ,E,F. 
9 ~ı art~ B,c ,E,F., a<ıaı cennit A. 
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208 

Metiillün Met'iilün Uef'i&liln Ueta"ilUn 

Vilcüd.un balı.rınmi dürrin bilüreen bil ki öd.emsin . 
Salia ger can disel er ı~ olur ciin-ı. ~lomsin 

MozBr-ı. ciamüii içre mürde ciinı. zinde oyloraeii 
~at-ı. oavidiıı buldun 1!eaiı;ıa ile he.aı-doınain 

Ruınüzı "' alleıne 1-esma beyan-ı v~.f-ı Meındür 
Molö.yik bilmedi anı ' acayi b ism- 1 n.~ ;wnaın 

lle 'bilsUn mantıku't-tayrı Süleymiıı olma.yun vÖ.'iz . . . . . 
1'üri 18.t urma '"ıileı:nde bu ~lmü' llAhd.D. obkemoin 

:Bilüreeii nice kaııdand.ur vü.oüd.un oevho:ri tilib 
JCUr.ıüz-ı kanz-i ·mahfiye hakikat bil ki mahrem.sın .... . . ... . 
Celö.l.in zik:r idüp her dem cemil.in Rııkk ' un aii'.::ıazsın - . . . 
Riya vü zarf ile z6.b.id ci.hi.nd.a iurk-ı. matemoın 

Be.şuna ls:ul>be-ı ezr~ geyüp l}od pire ~ır~yl.A 
llilüÜ bir-ı riyiiy-ıla bü.1c:ild.i rü.z u 9eb ~ın 

şorab-ı ~ı9k-ıla sermest oluroan bczııı-i oiniiııda 
şata vU :ev~ u şooiye irişdihi cii'.ııı ilo Com'oin 

'Aziz•üm Yüsuf-ı canı ç~san 98.h-ı oiomüılden 
Vüclld.un M.ı.srı'na girdüıi hemfuı sultiin-ı '-fil.emoin . . - ~ Felek çenberlerin bir bir ra.\,d.b u fi tnoain bildü.rı 
Sana ~iyil dagül gönlüm bi l ür kelb-1 mu'nllemain 

İçeroon cür'"ar-i cam-ı ıeb-i oanandıın ~ad 
neman gamdan hal as oldun iki '"alemdo hurremsiıı 

v • -

208 .A..69b , :B. 85a, C.9lb , D.87a, E.79b , F. 38b 
bilüraon ı bililp :B., Sııiia gar canı Soi\n can D,c,E,F. , 
olur cen-ıı olur kim can-ı ~,c ,E,F. 
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boyiiıı-ı vnsf-ı idemd.ür : boyfuu aı.rr-J. inciind.ur l3 C E,P. . , ' 
obkemain: milbhems:in :B,c ,E,P. 
covhe.:ris gevherin B,c,D,E, F. , tilib ı .. iı-if D. 
her dem oeınAJin Hakk ' unı Hakk1~ cemalin horkiz B,C,E,F. 
bô.r-ı: yayı D. . . . . .. 

r~b u fitnesin bildüılı raJ?'.büm titneoin 9ekson B,c , E , F. 
C1de 10 . ve 11. b eyitler eksik. 



l 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

209 

i'i4 ilitün Fi'ili.tün Fii·1ı&tUıı Ffi•1ıün 

Dtnle.r iseii l:ilümi ben eyde,yin iy nev-oivin 
ili beıı\.D mü.şkil'i.iai eyleyi-vırgil •1yii.ıı 

Beş kişi ~olfuz yol& 4a.z.ı:ı.-i sof er eyledük 
Bırbiri.müz.den geçüben menzile old~ raviiıı 

.:Birisi kör biri ~atır birioinütl dili yo~ 
Birinm ~ yok birisi oloü~ iy oii.n 

Bitmedük o-t dibinde toSıııad.uk bir göcen . . 
:Benleyüban sı9ı-adı ö..şkiro old.ı. 'iyün 

Oözsüz anı görübaıı ~aiıra 9ıvı.ldadı. 
Dilotiz eydür çağu-up gerçege dutman giinin 

~ovup~ yatar 9ıgneyüben dutl..IDA2 
~vradı el.süz dutup Virmed:i hergiz omi.n 

Sözleruô'.i ~ed'a ~ogru ~oğru oöyl~gil 
Toarı. eözüiiden seııi.irl toptolu oıoı11 oihi:l . . . 

209 J..69b, B.8lb, C.88b, E.75b, F.34b 
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İşbu Baz.el bunun üzarindoki. »8.?l olup yazanl~ kendi 
ef'lcô.rına ta~b~ ~ir itmi9ler. ~be'l-t~a tehm 
eylod.igüm vechile t~ir olunup ta,\cat gördügüm ni.isl,!a.sı im
lası. ile bi4 aynihi zire taprir olundı. Dud.urı 

:a,o ,E,F• de bu müstensih notu yoktur. Du qa.th.iye A' da 
r.ııükorrerdir. İmlası düzgün olan ikincieini ~ldık. 
1 eydoyin ı eytdüm ban 13. , ıi.ks ılki D. 
3 diliı a.yağı c., ayağıa dili C. 
4 Bi tmedük: ot dibinde toğmad.uk bir göcen ı . . 

Y'ı. tmekden öte dünyada ~opGd.ı....ç~ bir gö9an J.. , 
clibındeı dibinden B,E,J'., i.şk.L:re oldı 'iyi:nı eşkden 

oldı '~ D., eşk olclı ruvün C., oşkere oldı revan 
E,i'. 

5 9ıvı.ld..adıı çıvladıma.dı J.., eyd.Ur cıa.8-ı.rıu>ı olan c;a.8ı
rup eydür A.., ça.Bırub C ,E,F. , ço.ğırur D. 

6 ~pı ~oğup .L , lÇavra.clı elsU.Z dutups ~a.yup elsüz 
dutar B,c,D,E,F., vi.rmediı virmeyilb C,E,F. 

7 soylegil: söyle kim ıı,c,E,F. 



210 

uetüıu MerEii'lü !t!e~lü FoblUn 

1 Ben hasta galiiş oı.ma.;c i.çün ~illet-i jrıı.a:doıı 

~ berü ~un s~öar-ı pür-roı:ıg1 b~d.an 

2 ~rdum deheni sırrını ol m\jy-ı miyanun 
Ouno ile haber virdi bana mülk-i ~oc.omden ... 

3 İ}Şlim-i };\üsn aul"t-in:ı.aın i y ~Usrev-i "Üd.il 
~urtar y~ı lu~fuil ile deat-i aitomden 

4 Ol la.'1- 1 şeker-birınun iy rüı:-ı roviitıuııı 
lti.r oür'aaı yigdür bana bill cam ilo Ceı:ıı ' don 

5 Dild.irı ~yup z'ihid uıııır mihr il vefanı 
Bu eoııg-d.il ü •arı.Zı rengınoe şonemden 

6 Ş::ı.vri. gözine ~ ide ~oprağını ol yiir 
'"Itr-1 kefen i"tse bana ol hik-i kaQemden . ~ . 

7 AQmed ~utiı sürme bugün ka'bo JpıpuÜdan 
Ol miskini oen'" i tcıe şehii ~avf-ı ~aroı:nden 

210 A.7oa., Jı.85a., D. 88a, E.78b, F. )60 

- -3 İl$:lim-i l;lüsn ı ~ü.sn ~imi n,n,E,F. 
4 ll' do bu boyı t 5. beyit ilo yar do&'iş tinııi9 tir. Ayrıca 2. 

mıora.la:rı da. bir biri ile yor dol!iı;tirmi~tir . 

5 z'Wıid : r'Ahib ::B,D, :E, F., Du.ı llir E, F. 
6 ido: id.ino B. , ~oprağınıı ~opro.iruını D,D,E,F. , itoo : 

oyloroe :e. , ol p.aı.t-i ~eınden: !!Ok-1 ~eminden D,D,E,F. 
7 bugünı begüm E,F., lfa~d.an : ~apuiid.an B,E,F. 



211 

Tu:iıatün ~ıitün F'Enı&tün :Fiiıün 

ı Nürdan bir servidü:r ~un senim iy melı-cebin 
Kim anun l)ay:ranıdur heşt-behişt-i ~ür-i 'in 

2 Camic.-i hüsnüiide zül:füii halka. imin 'arz ider 
.. - "" . .,,,,. 

:gı.r~i s'B.lüa ile miskin ~utarmış gizlil din 

3 "Alem-i vu.ı:ııa.tda cana hicrüll andımı agla.dum 
Gül gibi ?tandan iken bad.-ı ~zan oldı ~in 

4 ~üsn-i e.a.~~un şer~ ider şirin lebun evşa:fını 
lıerin eyler ana. iy meh-lilfB. can aferin 

5 şevl_c-i didiruiila ~ed şB.d. ü !}urremdür bugün 
Çö:pce gelmez ~ak:-i piiyuii ~~çün ~uld-i berin 

211 A.7ob, D.8lb, c.88b, D.88a, E.74a., F.33a 
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2J.2 

Mefulü Mef°iilü l.fefallü FSÜlün 

l Dil g.anesina gelse cemalüll keremindon 
ciin lç.arşu 9~ na "Ta -zenin ten bareminden 

2 Qel.mezdi ıp.oib ara.da canine çekaydi 
:Bir zerresini .. aynuma hak-i kad.emindan - ~ . 
Keyun va.:r iken b ana S\Y'~ b$dur iy döat 
R.a.zz id.tmazem huld-i ber.inün i.romindon . . . ,,. 

4 Can a.tdı düşe gamzeleri tirine yarun 
~urtılmad.ı divane gönül zülfi. eamından 

5 La."lüıl var ilcan A{ımed içer ab:ı >;ıa.yütı 
lJa.~~ var iken ~~~ ola mı ~ısi-deminden 

212 A.?Ob, B.85b, C.90b, D.890, E.78b, F.)6b 

l cemilüıi: ~ün' B,C,D,E,F. 
2 Ocl.mezdi: ~azdı ::a,c,E,F. 
3 ıdimezcm: idim.ezin ::a,c,E,F. 
4 tirine: tigi.ne ::a,c,E,F. 
5 J.haıed 19erı kimdür içen ::a,c,D,E,F., 

hattuns nutkun :B,c,E,F. 
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213 

Filıatün Faıiatün Fi1ıitün Fillıün 

l Reşküm oldur namede nfımunla mes~ür olmasun 
Kim o~p gayrı dil nazınmı me2!kür olmnsurı 

2 İtlerine hıdmet eylerken beni red itdi y-.ir ., 
Devl et- i dünyD.-yı düna. kimse ma.ğrür olma.sun 

3 Senden a.yrulf eü'ba kim eyler s e •alemde na~nr 
Ya İlB.hi d!desi 'alemde pür-nür ol.aıaaun 

4 

5 

Cünki z8.hid kanda. baksan 11aeımme v-echü ' ııih • imi9 . . . ,,, . 
Oörd.Ü8'i mahbÜba. gönlüm ni ce manzür olme.aun . . 
Oörse bir ~bubı lfalınaz i'b-tiy'Ürı ~er.rece 
Ya İlSlÜ kimse Afımed gibi ınecbür ol.masun 

213 A.?Ob , 'B.85b, C.90b , D.89b, E.77a, F. 36b 

1 Reşkmı F.şküm A.; ı:ıiıın.mı ı oşkümi B,c,E,P. 
3 eylerse ·aıemda : "atemde eyleroe B , C. 
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214 

1 Her kim bize 1a'n eyler ise cino-i beşerden 
Bali. saklasun 48.lemde anı havf ü ha.ta:rdan • • v .... 

2 Zemm eyleyüben 'aybumızı halka diyeni - . . 
l>WJ;ı.şerde emin ide :güd.i ışür ile 9e:rdeı:ı 

3 Rer ld.m ki bizüm'aybımı.ızı ~a.l.lpı. ki diye 
YQ. Rab pür it ~ ını anuii ş ehd ü şekerden 

4 Sögmekde na var dögse ~iil iderüz anı 
İncinmeyüben µ~ıruınuz d~ b eterden 

5 Kibr ile bize kin idene :Biiri Te4 8.Ja 
Şe~t idüben ra>;ımet :i.de sürmeya derdeıı 

6 ıtaı;ı.bübı sever d..i.rler ise ~D.~ırımıuz hôş 
Kimdür 9ı.lpı.ran göz göre ol n\Jrı ba.şa.rdan 

1 İnkBrı ~o balf aJ:aen- i t~e emfı.em 
Dil eyi.nesi rüşen olur ~afi na~ard.an 

8 

9 

10 

11 

12 

Her şeyde bizüm gördügümüz nfu-ı lJ"iidn.''dur 

Oer pir ü ci vazı ola vü ger genen. püs erden 

Her yirde Ra.k'ı birlemeyen egri na.ze.rlu 
~urtarımad~ ğerdenini tig u tebard~n 

Si z her nice ~emm eylesenüz anla. amiri.im 
Dilşad oluruz güş idicek uşbu ~aberden 

Kifi.r dir isen biz dagülüz mülhidi ailma 
Tev~Ide ire.n kendüyi p!ı.k: itdi bula.rd.on 

VaJ;ı.det deÜizi ~ısıdur AJ;uned'i gel gör 
Tevı;t1di ~oma.z kandil geçer cıln ila serden 

214 A.71a., ::B.86a., C.92b, D.89a.t E. 80b, F.37b 
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2 :Bu beyit :n,c,E,F1 de 3. beyittir. emin ide: emin J!iida A.. 
3 ~ki diye : söyler olursa n,c,E,F. 
4 ideJ:"üz: eylerüz :B,C,D,E,F. 
5 Şefl.<:at ••• rW}metı ~et •• • şeflf,at .B,C,E,F. 
7 b~: kıl :n,c,E,F., ~afi: işbu n,c,E,F. 
9 n~arluı ~a:rlar ::a,c,D,E,F., teberd.ena dü-eerdan :n,c,E,F. 

ıo güş idicek: işidicek B,c,E,F. , uşbu: bir bu B. 
ıı kendcyi : ı,ta.J.bini 11,c,E,F. 
12 C 'de bu beyit eksik. 



215 

Fi:tıatün ii:Lıatün roıatün FEiiıün 

1 Befizeden :f'irdevse ~Rab ol gül-i zibi yü.zin 
Oörmesüıı yarınki günde cemıetü'l-me>va yüzin 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1 

3 
4 
6 
9 

Qördügüıi aşnama ~ap zihid seni •ayb itmezem 
Oörmedüri dey:r-i felekde ol büt-i ra"n'B. yüzin 

Hayli perhiz eyledi zihid leb-i canandan 
.Üüze ayın 1utdun ammi görmedim' }?.al vi yüzin 

Oioelerde sanıııaiiuz seyyared.ür efl&kd.e 
Zeyn ider fınUl'.D şerirı fı.ibbe-i ınlna yilzin 

Sey:r iderken }J.ake ba.şmasun diyü ol eerv-fad 
~lu yaşum berg-i gülden zeyn ider ş$-i yü.zin 

Küh-ı lf,8.fam diyü da' va itme zilıid farig ol 
Söyleme li.f-ı ~atı görmedin ·~ yüzin 

Hfil-i müşginüll hayili gözlerümde iy sanem . - . 
llir J:iabeş sul~anıdur kim eeyr ider derya yilzin 

lfi-be~uı- gülsitan-ı dehre dil virmez J.?:ıred 
Can göziyle seyr ider ol dilber-i ra'ni ylizin 

Gördi.lgi n&-mih.re .Al;ımed dil viren avareler 
Gö:rmemişdür ~errece "Alemde istigna yü.zin 

215 A.?la, B.84a, C.89a, D.9Qb, E.77a, F.3Sa 

ziba: ra 'na B, C. 
eyledi: eyledüii :n,c,n,E,F. 
Oicelerde: Giceler meh B,C,E,F., 
da ~a: da <-vet A. 
mih.re- merde :n,c,E,F. 

- -mina: 
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216 

~iıatün ~atün ffiıatün Fıiiıün 

Ifa.tl ider "uşşa..ı:ı bi:r nükteyle hiç a.ç.maz dehan 
şo:raam agzı razını bilsem olurdum nüktedan 

Dikmek içün sinemun çWd.n ma.Çabbet ı·işteain 
Di~at itdüm yi.rde gökde bulmaduaı. ~ılca. nişan 

İrmedi bir dem mura:dum menziline tir-i Eilı 
Oldı ya.şun al ibrişüm ki:riş ~:Um kemlin 

- ... - - ""' -Pa.dişa.b.uı:n canın a.l .. aşı.lp.a.run sen buse vir 
ödesün benden revan~ende eyleraen ziyan 

Yo~ yire gördüm 1:olanın- dostum zer:rin kemer 
Di~t itdüm orta yirde lfılca. görinınez nişan 

J;!alf. bilür kim asitanun va:r iken ben bendene 
PB.dişihun çöpçe gelmez •aynuma ild. ci.h6n 

Atma did'Uın Al:uJıed.'i can& ralfi.büıi 8<1zına 
Didi .. idetdür ~utar kelbüii deh.inın üst~ 

216 A. 7lb, :B.82a., C.88a, D.90b, E. 76b, F.34a 

ı -dum: mı :B,c,E,F. 
2 çakin: 9'S.k::inde mil}net B,C,E,F., ~ılca: nam ü D,C. 
5 ni~fuı: m.iyan B1C,E,F. 
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1 JÇaçeıı Ah eylesem cana se~erdon 
Celür bü;y-ı kebab ol dem cigorden. 

2 Ne oev:rüıl var ise ben razı oldum 
Seni Hak saklasuıı 'ömrüm ha.tordan 

• • • ,.., il 

3 f.!aaırl:i.l zül:füxii ~ gerdanü:Öe 
Yavuz gözden seh.a yavuz naza.rd.on . . 

4 Meger kim rüze ~utmı.şeın ~bibtım 
Deh8nun ~o~ı pürdür 9ekerden 

5 Mes~em d.imiş ~ed lebUzle 
K.i ziri can Ya.isa:r ol ıa.~ı-1 tordan 

217 A. 71b, E.85a, C.90a, D.90e, E.79b, F.36a 

3 aşı at n,c,E,F. 
4 tutml.1}oını tu-tma.zsın D,c,E,:F. . . 
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218 

1 Şaıııııaiiuz seyyaredür her şeb iiotan eflak.den 
şaçııur yir yi.r şererdür Sh-ı ataşn~en 

2 Dilberli 'a.:rZ-ı cemil it )façma. ben ğaınnikden 
Rül;ı. gör kim ictinab itmez bir avuç lj.a.kd.en 

3 çir-BU-yı ğama.a tir-endiz ğamzen yir ;ririn 
o~ urur can şişesine sine-i ~a.d-ça:kden 

4 Ejder-i ğamdan :e.a.ıaş olmaga bir dem çare yo~ 
Döstuı:n i.rınezse emsem lebleri tiry&c.d.en . . 

5 Başına odlar ~ bir gice eflikiin görüll 
Şu<leler ~8.hir olur bu 8.h-ı ateşnik:d.en 

6 Nice yıllar )?.a.ba-i ça.b. olsam gerek d.irdi hemM. 
llikmet-i Lokman'ı gör kim fel::iın ider idrfüaien . . 

7 ZMid.i AlJ.med gibi can vir ~a.r4-ı J:ışJ.;a kim 
:Ber-murM olur kişi "alemde 'ış~-ı p'akd.en 

218 .A..72a, B. 8,Sb, D.9()a 

l şebı dem D. 
4 Metinde ti.:rySk :fakat tiryEikden olması daha uygun. 
5 bi:r: her D. 
6 B ve D' de bu beyit eksik. 
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219 

Me:fa."ilün Mefa"ilün Me:f'a.ciıün ·Mafa'ilün 

Didürıı bir '"arife geçmez gönül züli"-i dilarid.an 
Didi serden geçen miskin alur le~~et bu sevd.Man 

"İlac-ı .. illet-i dilden -ta.bib-i .. ış}fa. ~ordum dün 
Did.i geç fikr-i dünya.dan d~ aevd.a-yı .. ulfbM.an 

Mey-i vaJ:.cletle keşretden dü-.reng ~lvet it iy ıııü.fi . 

Murada. irıned.i ld.ınae cihanda. lpırı ğa.vğidan 

VücÜdım terk idüp var yo~ dimekd.en lp.ırtul iy zahid 
İriş va.;ı.det diyarına ~ı~ ol la vü ill&lan 

HayB.ıüti hayline menzil-be-menzil iy keman-ebrÜ 
~urupdur .. eşk-i 1:üninüm l}ababı lJayme val'M.an 

Yüri var za.bidi •aq$a.ruii canını sen anma 
llilür ~aJ:.ib-n~arla.r ehl-i "ış!fı reng ü a5'mai!an 

Müselman itmeyen .A.:t:med elıle kendü şenanın 
Nice pB.k eyleaün l?übin nice Ifurtılsun igvM.an 

. 
ı dilara.d.anı semen-sidan B,E,F. 
2 ftOrd:uın dün: dün ~ordum :B,E,F. 
3 it iy ~Üfi: it ~ B,E,F. 
5 J;lababı: ana. A,D., :g.a.yme: çeşme D. 
6 'ii.şıJ:clarun canını sen anm.a.:·aş~ d.irilmese aehv-i secde 

eyle B,E,F. 
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220 

1 Dil mürğı uçup göçdi b u düıı,yiı. lpil'&aindoıı 

'F8.rig oluban geçdi havi vü heveaind.en 

2 şel>-rev olımaz zaaid olan küy-ı boli\d.a. 
'Ig~ ehli gerek ana ki ~orlpna.z '"asesinden 

3 'Aş~ ana. d.i.rler ki ola. ma.& şUl;cla. bi.l• ~li.t 
öar~ ola. vişil içre geçe mültemeeinden 

4 Ol sı:rrı beyin eyleyi-virgil bize zÖhıd 
lCim buld.ı W'i"t & Isi VÜ Meryem nefeei.nden 

5 ŞehbB.z-ı aa' id.etd.ür o 9ünld.m ido pervaz 
FBrir 1oıa. .. ateme b8Zl8'-i oarosinden 

6 Şol kimseler ehl- i na;aruz didi na.;o.rauz 
Kim gönneye cinBn yüzıni. piş ü pooindon 

7 Oal ~Cin-ı 1Jaliı ister ieeii l}Al-i lobin ~or 
Toldı dü-oihBıı cümle anuii bir •a.cteainden 

8 Şaydunda. olur istedilgü:ıi cehd idüp ·Aş 11: 
Oer lpırtarasın nefsi.hl itin ten mezoaınden 

9 Şol kimse ki dil ganeai.ni fet~ idor ~od 
'Arşun ı:ı' ole. eylerse na?!ar küngi.lresindon 

220 A.72b, B.82b, D.9lb, E.75a, F.34a 

2 olan: olu.p A., ~or?az : }_cor~ B. 
3 Vezin aksaklığı var. 
4 bey8zı ı •iyin :B,E,F., z8h.idı va&i~ D,D,E,F. 
5 o çilnki.m: o can kim B,E,F. İkinci mı.ara A'da. şöyledi.r: 

Esraz-ı hUviyyet ~ola bu •aıeme ball8'-i ceresind.en 
6 kimseler ehl- i ~aruzı ld.moelare ohl- i ~ar :B ,D, E, F. 
7 ~iin-ı ~la ~an isteriBen A. , l!orı ~r E,F. 
8 nefsüii itin: nefs itini :e,E,F., Oar ~arasın: Qer 

kurtor anı sen D • . 
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221 

:Fi:iıitün ro1&türı ~ıitürı Niıürı 

1 Yardan gel geç diseii zib.id .. aceb divanesin 
İe-t.iyarl hif kişi terk ide mi onnanesin 

2 .Dil-riJb&la;rd.an gönül ~ynar dimiş.sin zib.idCi 
H.a.y:f kim esrira. vakıf' bulıııaduk vb:·anesin . . . 

3 .:Arıiundan gönlümi bend itdi zülf'üii dilbera 
Nitekim iteşden il zencir ider d.Ivanesin 

4 Sergüzeştüm -t:apsa. iy Leyli ~açundan şanem 
Olp.ma.zdı hiç bir kes Mecnünuii efsanesin 

5 Vid.i-i <ış~ i9re çol?iur cin u dil virür veli 
:Kalb-i '"uş~~ içre .AJ;wıed sen de bi:r ıneı:rdaneain 

221 :B.80a, 0.87bt E. 74b, F.33a 

2 virizıeaina biganesin c,E,F. 
5 dil: ser E,F. 
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222 

~ıatün M.ıatün F&iıatün Fiili.in 

Nüş idelden c!ım-ı 'ışlfuli cür" a.aı.n mey~eden 
Cilve eyler <B;rızun .. aksi şe~ peyınaneden 

Şo~bet-i canandan vuqlat şarabın içmişem 
lli-niyazam hanekih-ı Ka"be vil putlı.ôneden ... . "' 

Murg-i l~Ütum benüm seyrangehdür kUn-f e-kÖ.n 
Oeçmişem seccade vü tesb~ u dAm u daneden 

aü., idü:p gayri.iri hadisin ciiiiıemez cıl vSrıe dil 
fmin oldum gü:ft-U-gUd..an kısaa-i e.faCinedan . . . 
Bir 'a.b8duT köhne vü .fakruii külli.hı bes b&ila . 
Firi8u 'l-bilam libas ü efser-i şihaneden 

Anadan bir kez ~oğan insan-ı. kimiı olmed1 
Hiçe kerre ~ogmışuz insin olmca. anadan 

Bu hArab olmış gönül fiş i td.i. 'ışkum sırrını 

aen~-i m~üii. ~a.r~ buldtla.r Viraneden 

'~*-ı divaneden~ degü.l.dür ki)iniit 
Ekaük olmaz şh-i şShenşih a.r~lBll-g.fuıeden 

Astiinun ~ed'e d.irü 1ş-şifidur dôstuaı 
KB.külüıl zenohini dür itme ol dlvinoden 

222 B.82a, C.88a, E.76b, F.35b 

5 '-abÖdurs '-a.bi-ı E,F., '-abi vil o. 
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223 

:Fiiıatün Mef°iilün Fa'"lün 

ı Gül ıp.zaxd.ı yüz.üil :µayasından 
Müşg: utandı saçcii hevasınd.an 

2 Ya.ra.l}B.n u se~erd.edür nergis 
Ol a.la gözleri.hl belasından 

3 ~ararup yandı lalenüıl yüregi. 
Yüzüiiüii tabiş u ziyasından 

4 Çün benefşe ışaçuna öykünd.i 
Dilini çek.diler fa.fasından 

5 .Agzuiiun ~ışl}ına olup dil-teng 
Gonca yırtar ~onın yaJ?.sınd.an 

6 Yire girdi A"'b-ı :Ş:ızr utanuban 
LebüÜful la."1-i can-fezasından 

7 Şub~ a.nunçün nef'esde şarıJ:?iur 
Kim uru:r dem yüzüii ~a.fasında.n 

8 cam-ı mey nüş eyle kim giilzar 
~oludur bülbülün' nevasınd.Bzı 

9 Camı elden koma. ki can bir dem 
Kurtıla."akl macerasından . . 

10 A};ımecti mey içer ki bula. hB-1~ 
Si.ifinüii zerk-ılan riyasından . . 

11 Mey Ha.tM.ur veljki va.rdur ümid 
Ki g~ç~ ~ ~uii ~e.~aaından 

223 E.83b, c.89b, E.76a, F.3,5b 
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1 Sayfanın kenarında. bu gazelin de IV. yüzyıl şairi .A.hmed.i •ye 
a.it olduğuna dair :B'de milsteıısih ~ va:r. 

3 ~~· JÇarara C,E,?. 
ıo E,F'd.e bu beyit noksan. 
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Mofailün Mef°lilün Meiaiıün t!eirtiıUn 

Güneş bir ;erredü:r canan ceı:ııD.J.i mihr il m'Dlu.nd..an 
Cibizıun ~ulmeti bir şemınedür zülf-i oiyihınd.on 

Dili görmek dilersen bir na;a.r ku.•bo-i v~lın 
Oözüfı'e si.irme çek ~a.lµb-lfad.emler hn.k-i ra.b.ından 

VUcild.un şehrine sul~an iderdun cahd. idüp "WJ~ 
ÇJJ:arsan Yiisuf-ı canı bu oiamUii ~'r-ı 9Ühındon 

Heman k:ünc-i karıa'atda feragat eyle gel iy dil 
Ki :f~ tic~ a'ladur bugün şehlor külihınclıı.n 

~uZ.ür-ı ~b ile JJ?med sana bi.İi korro yigrekd.ür 
Qedi-yı kily-ı yar olmak cih&nuil pidış'ii.bındaıı 

224 B.85b, c.90a., E.78b, r .38b 

l cinin cemili ı cana oamD..ıun c. 
2 ~arı n.tı;a.rda C,E,:E'., VB.?lıns ~lat C., 

~emle.rs ~arlar E,F. 
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225 

Me:f'Ulü MeiEiıu Meiaiıu FEf{;ıün 

Yanup ya,\cılur hicr ile canun biliınezsin 
Talib oluban vuslat-ı yari dilemezsin . . 
Sed.d. oldı o dil milk:etine bad.e-i va.l;ldet 
fy leşke:r-i ke~ret bize aen yol bulımazsın 

Oö!'inmedügi sana budur sÜret-i mahbÜb 
Pasını gönül ayi.nesinüfı"

0

silinıezslıı 

nia:ar görinmedügine itme ta" accu"b 
'"İllet ~ılını gözürl ucından yolıma.zsın 

Ser-sebz-i tarı olmadl.lğı gülşen-i canun 
Bu eşk-i revanuii ile her gün f?ulan:ıa.zsın 

Aldanuban iy ~B.ce cihan ~ev~a ~a.pna. 
~yVa.n ile far~ senüÜ anc~ biliınezsin 

Keşf olmadı hlç sana. tecelli-i ma.'ani 
Mürşid gerek ~ed sana. irşa.d. olımazsın 

225 ~.86b, c.9ıa, E.79a, F.36a. 

2 oı bu C,E,F. 
4 Didirı Di~i.r E,F. 
7 C'de eksik, E ve F'da ild.nci mısra. şöyleı 

.AJ;uned yüri sen reı:nz ile Ja.aber alım..a.zeın 
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226 

:Fa:i.1atün FS:iıatün FEU.1-;.tün Faiıün 

Taze gül-ruhsarına. terden döker dildar su 
~ 4 

A.teş-i Müsa 1 d.an eyler her zaman i~ ~u 

H:ak-i pay-i ya.rdur ancak '"ilacum iy hakim - . . 
Gözlerüınden rüz u şeb ~urmaz ~ her bar ~u 
:Bade-i vahdetden almış galiba bir çür<a kim 
Şaf olupd~ göstertir ilyine-veş dld.&r ~u 
Ôıll u gışdan pik olup buJ.dı küdüretden ~afa 
~urtılup gafletden old.ı rüz ü şeb bid.ir şu 

Hil-i ruhsarun 'a.ceb aihl.rdür iy gül-çihre kim 
o§.h.i ate~ ~arz ider geh.gösterür seyyar ~u 

M:evc urup derya-yı eşküm dideden oldı revan 
Korka.ram kim 'alemi gark eyleye yekbar su . . . . 
IÇurtılup talµi.dden taJ:ı~iJ?ı. irse n'ola. şey{ı. 
Pak: olur a.kınağ ile hB.k üzre he.r murdar su . - . 
Ab-ı J;ı.ayvan istemez la. ~ıüii şarabın nüş iden 
!Çandı cuıla.r döatum lazıııı degül tekrir f!U 

Teşne dilden ç~adı bir dem }JayBJ.-i 1lançerüll 
Arzu eyler nigB.ri her zaman bLnar f!U 

:Bag-ı J;ıümıunden şaha men' itme çeşmüm yaşını 
Taze vil ter ~utmaga lazı..m-d:ı.n-ur gülzar ~u 

Dehr-i dündan Aluned'a kime şikB.yet eyleyem 
Yidügüm gamdur elinden içdügüm 11ün-bar f?U 

226 A.72b, B.87a., C.82a, D.9la 
1 terdenı dür den D. 
2 yirdu:r ı yardım B. 
3 ll,C'de bu beyit 5. beyit ile yer değiştirmiş. almış: 

almışı içmiş :B,C ,D. 
4 ı>Skı ~if B,c., rüz ü şebı her zemin :a,c. 
5 lJ&l.-i: !Ji1 ü D., seyyarı bieyir B,c. 
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6 B,C'de bu beyit 8. beyitle yer dei!'iştirmiş. urup: olup 13. 
7 he.rı çün D,C. 
9 nigiri her zamanı bilürsin iy ~anem :B. 'bilürsin iy bimar ~u c. 

10 l1ı.ı beyit B ve C'de yo~ur. 
ll Ahmed.'iı Ahmedem :a,c,D •• Yid.ügilııu İçdügiluı B., hün-b&ı-2 . - . "' her bar D. 
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Metilıü Mef'B.~lü Mef~lü F0ulün 

Ta kıldı teeeııi bu gönül mülkine ol şWı 
Cüş.eyled.i sinemde heman ma~rifetu1 llah. 

:Envar ile gar~ eyledi bu kevn ü mekanı 
'Her l?md.a na~a.r eyler isem görinür ol şii.h 

Kesret bozılup kalmadı hep cümle bir oldı - . . 
Ôayı.- olmayıc~ eyleyiaıez kimseden ikrah 

.Ağlam~ ile gülmek ü dirilmek ü ölmek 
:Birdür bana. kim oldı yirüm sey:r-i ila.-llB.h. 

IÇalmadı J:ıici.b ara.da. gel bir na.~ar eyle 
Aç gözüll uyar canuıiı iy 1ilib-i B.ga.h 

Ke~retde bizi..lm rehberi.müz va.;ıa,et olu:pdt.ll' 
Ol şem~ -i hid..8\y"et ide mi hig bizi gümrah 

Mu}?..tac oluban gezme şalfın derbeder iy d.il 
şa.a. ol yüri 'alemde ki errızlçu "a.la.'lla.b. 

MÜSa gibi sen ı_rür-ı tecelliye ç~sın 
Güş eylerisen Viı:d.i-yi l!\Ymen'de ena'llih 

Du 'alem-i aü:fliyi ~Y'Ul> 'ulviye cehd it 
M$ü.cla. iriş alına. bugün himmet-i kü.tah. 

Gel Mı~r-ı ma.' wde .. Aziz olmaga ~d it 
Can YÜSuf'ına cismilii evin eyle heman c8h 

Nalişler ider her gice ta şubl:a dek ~ed 
Şev~-ıla. vuru:r 'a.rşa. çı.ıı:ar Ah-ı seı;teı-ga.b. 

227. A.73a, n.89b, c.83b, D.92b, F.39b 
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l ol şSlıı AJJih :s,c,D,F., eüş eyled.iı D:ıvi.r ile gar)f eyledi D. 
2 D'de bu. beytin başı ile ı. beytin 2. mJ.sra.mın başı laı..rı.şm:ış. 
3 hepı hi9 :s,c., ey-leyi.mazı eylemez :a,c.D. 
5 eyleı it kim :s, c., ~i.lib-i ~ı ~ilib ol ~ D. 
6 E'de bu beyit eksik. 
8 :B ve C 'de bu beyit 9. beyit ile yer değiştirmiş. 
ıo kasd.ı cehd. :a,c •. t eyle hemanı eylemedin :s,c., eylemegil D,F. 



228 

ı ~te-i '1.ş~ isen iy dil ~ams.'-ı. h&ı itme 
Hemdeaı-i bade i .sefi cüz hevoa-i oü.ııı i tmo 

2 .Alda.mıp ~ cilWı mülkine dilfun. iriş 
Oel ~yile uyu.ban terk-i diliriın itmo 

Oel riyö.d.an arın iy zibid-i Ö.lÜdo-11b6.13 
Şübhe vil vesveseye zühd il vara' nöm itmo 

4 ?.tenzili ehl-i dilüi küy-ı J:ıabib oldı gönül 
Ire-gör menzilülle bir nefes aram ıtmo 

5 Del:ıen ü çeşm ü leb-i yira ~if oldun-ıo~ 
Heves-i şekkeri )?>Y piste vü bö.d.Em itme 

6 llim-ı ncng ·aş~ «?ün cü:?ıle µcö.b old.ı but{Jn 
şat olu.p y<Lc cihet ol gel ~a.lcb-i nacı i~o 

7 Kişiye 'ii:riyyedür devletı dehı-1 dünun 
Revcn-ı devlet ü der-yÜzo-1 oyyiaa itme 

8 Bula-gör lh~ı-ı vücüdıiidaki cf:n YÜ!lub.nı 
Cemi idup ~ub.J:a i:riş arzü-yı şim. itmo 

9 A.pmed•a ~ar oluban zer~ u riya terkini ur 
Le9ker-i .k:ü:tri 9ekilp giret-i ialWxı itmo 

228 A.73a, E.9ls., C.94b, D.92a 

2 A1dnı:ıu,pı Al.dsııubaıı A., mülldnoı be~o :e,c. 
3 arını iden D. 
4 İre-görı İde-gör D. 
5 şekkeri ı~aaksri B. 

322 

7 dehr-1. diinuiiı dery\ize-1 dehr :e,c., dovlet ü dar-yÜze-i: 
devlet-i der\i.z•-i B,C., d.«t'-har A. 

6 B ve C'de bu beyi.t 9. beJit ile yer deiiştirmi.9. 
D'd.• nok:san. 
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229 

Me:fiiıün Mef-;tiıün Feclün 

Gören oB:nlar vi:riir ol ıa.~ 1-i naba. 
Dili mfill olur cam ü şaraba 

Ayajpn. yumaga degmez ~bibün' 
Olursa. ~aşt-ı meh mihr-aftli.ba. 

'ima.ret eyle dil mülk.in nigara 
Haraba. yüz tutupdur bu haraba. .. . ... 

Ya1iılmaz meyl ider divane gönlüm 
Şa.rab Ü şB.hid Ü çeng Ü rebaba. 

Ruhun ""aksi şehi meygÜn lebullden 
y 

Şana.sın berg- i giil dilşmiş şaraba. 

Şun.ar nerciz çemende cam-ı zerrin 
Elinde aüsenüıl gini ~aba 

'Arak-riz olsa. .Ahmed hadd.-i canan . . "' 
~ışmış di:r görenler gül gü.lAba 

229 A.73b, D.88b, D.93b 

ı Görena Gönül ll,D., Dili ıaiüla Dil ü meyjil. D;D· 
4 Yaiiılm.azı Kesilmez :B. 
6 neroizı ne.rgia :a,D. 
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230 

Me:fuıü iüıatün Methıü Fciiıitün 

Sayem ziya virdügi gün gökde aya. 
~i:r dem muaiihib olsam sen aerv-i meh-lik.8.ya . . . 
Can gülşeninde zül:füıi berg ~dı fitne-engiz 
Dil mezra." ınd.a halüii tobm ekdi her belaya 

.. y 

~aşun çatup cihiinı peyveate ağladuraın 
:&iTan-ı ziyan degül mi ol milşg tünelü yaya 

Koma.z ra.kib-i münkir dilde safa-yı hitır 
• • • \1 • 

Virür halel bu kB.tir cam-ı oihlin-nümaya. ... 

:Bir si'at olmaz idüm sen melı-lik:adan·~ 
Oün ruhla.ruÜ :ti.riki irişd.i iki ~ .., . 
Evvel ımıar idüm kim sayende hoş geçeydi.im 
~ bu rüşen oldı olma.z gün;şde saye 

Zül~ ananda. virdüm dil ba~~una. geı•ek ben 
Mağribde bir ~ender ~ ~undı semii.ya 

8 şa.tıldugında Yüsuf ~artıldı bir müşebbek 
Sen cana ~artılursun ne la~ur bahaya. 

9 Dil layıf olmaz ~ed cev:r itmese o can 
Ei-revzen olsa bfine m~et gelür o caya 

230 A.73b 
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231 

Fa'iıatün Fil.ıatün Faiıatün Fi'iıün 

ı Dürr olur her söz ki düşd.i eh.1-i '"irfan ağzına. 
Sük:keri seçmez nemekden a.lsa. nadan agzına 

2 Ab-ı :;ı_ayvand\ll' tudagun teşne cir.tan ehline 
Virme billB.h iy ~arı.em ol ib-ı. Jt.a;Yvan agzına. 

3 Görmezem bir lfıl :penB.b.ınd.an dehanılli tengini 
Her nice kim ba.karam peyda vü pinhan ağzına. 

4 Gülffen-i ~üsnüfi havasından gönül bülbül gibi 
~onma.ğa pervaz ider her dem gülistan agzına 

5 l3u cefa.-keş ~ed' i ma.!ıbübı me~-rü lJÜblarun 
'fÜ~i tek müşta.lf olupdl.ll' şekk:eristan ağzına 

231 A.74a. 
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232 

Met&ilün Me!'iilün FeÜlün 

1 Lobüri'den p.ı ucı ~uyan niştine 
Romiin m&ıik: olur riz-ı nihliııe. 

2 ll~fı.un görmemişdü:r çar!ı-ı. gerdim 
Ne geldi ne geli.i:r mi~ıon oihiina 

ıc1tab-ı ~üsnüfifui bir ~fin iy dôet 
Nice tefsir idem gelmez boyiino 

4 Dil alup püse Virae ıa•l-i cinin 
11 ıoe 08.n virmeyem bu rayegiııo 

5 Uço.r ciııun lf.uş ı_ 1; en ~a6-uıdaı 
Re:ııBıı ol deltde kim dükend.ı d&ıe 

6 lle söz ldJ:ı ~üsrevi şirin-lebün'don 
Dıee Ahmed okurlar ~aaıkfu:ıe .. . . . 

232 ~. 74a, B.88&, D.93a 

3 }?.ümıiliiüıi'ı l}.ü.snüll .A.. 
5 ~uzs.8ından r duzağından :B,D. 
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233 

Me~ü Mef~lü Mefiiıu :Feülün 

Ta.svirüili dil hanesine ha.tt-ı celiyle 
• " y .... 

N~ eyledi n~-ı ezel fud.ret eliyle 

~~d eyler imiş 'aş ıfa ağyar-ı bed-endiş 
:Ben aezmezim anı öle kendü eceliyle 

Ser-cteşme-i can oldukını kitib-i Kudret 
Yazmış d.iyeyüm dilberi ol mim diliyle 

Diflf,atler idüp cümle cihan müy-şigafı 
Far);c idemed.1 !38.Çl. l_cı.lın ince biliyle 

Divanelige ~utdı yüzin gördi ki ~ed 
:Ba.zice ider cümle ci.hin ~ıfl diliyle 

233 A.74b, D.9la, n.93b 
2 sezmeziJnı sezmezin B., sezmez D. 
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3 d.iyeyilm dilberi ol mim diliyleı dehen-i dilbe.rüme hatt-ı · 
celiyle D,D. 

4 biliyleı teliyle D. 
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234 

Meiai"ıün Mef°iilün Fehlün 

Yüz-µi gibi gül olmaz gülsi tanda. 
Şa.çuii tek sünbül olmaz bÜBi tanda. 

Cefa ~ilmin o:\tumış gerçi bi-J:ad 
Vefaa.an yok eser ol dilsitanda .. -
Meldikden mükerremsin habibüm 
Na.~irun gelmemişdü:r in~ ü canda. 

Cemilüii' görmege her gice iy meh 
Aoa;r revzen melekler asmiiı:ıda. 

' 
İşidüp ehl-i "ı.ş~ ~evlp.n ~ed 
~lupdur zih.idün" göiili güıııinda. 

234 A-74b, B.88a., D.93a 

2 oeta "i.l.minı Vata ,_lmin B., ger9i bi~: nice gerçi n . 
3 E'de ik:i.noi mısra şöyloı 

Terahhuııı eylegil ben müatmand.e .. 
4 4. ve s. beyitle:ı· l3'de yok. J3'de gazelin devamına. 235. 

gazelin 2. beyitten sonra.ki beyitleri eklenmiş. 
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235 

Me:faiıüı:ı Mefii°lüı:ı Ftiulüı:ı 

1 lja.~ufi gibi ~a.ravet yo,!c çam.anda 
'İ~arun terligi berg-i semende 

2 İiiende aeng-dil alına l?-abibüm 
Ter~um eyle gel ben mil.etmende 

3 Olupiur eer-nigÜn ~Üba boyundan 
Da.g.i sergeşte serv- i narvende 

4 Dişüıl gibi bulı.runaz dürr şadefde 
Dwia.kufı' gibi la'l olmaz Yemen'de 

5 auıaın oımış ' abi.r '-anbe:r ~açuna. 
İşidüp müşg ki dimi~ bende bende 

6 Ne bilsün iy d.ilaram ağzı dadın 
Lebüiii benzeden cüllab ü !<azıda. 

7 İşidüp naI.eni mestane ~ed 
Gülüp gül-~nca geldi riş-hs.nde .., 

235 A.?Sa, B.88a, D.94b 

l B'de 234. gazelin 3. beytinden sonraki beyitlerle 
karışmış. 

2 İnende: Ögütde A. 
5 müşg ki diıniş : müşk d.imiş .B ,D. 
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236 

1 Lebüİi gibi ~alavet yo~ şekerde 
Dişüii gibi ~aravet yo~ güherde 

2 Gönül eglencesidür bana iy dost 
Senüil gamzeli o~ zagmi cigexde 

3 Mulcii.bil olımaz ya fAşla.:ruıla. 
Bilür ek:sükligin iy meh ~erde 

4 :Bilüİi esrarına. olmadı vilp.:f 
~olanur yo~ yire gördüm kemerde 

5 Na.~ar .ıcıı göz ucıyla. iy d.il-.:a.z.am 
J3u ~ed derd.-mendüiie kemerde 

236 A.75a, E.89b, D.94b 

3 yas r& B,D. 
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1 

237 

Meta' Ilün Mefa '"Ilün Fe 'cr.lün 

~a.şun üstinde ol müşgin külale 
Kemend atmış ~a.na.aın kim hilale 

Güneş yüzüİie öyküruniş nig--~a 
Ögünsün uğramazsa bir zavale 

·Ne ~Öşdur şo~bet-i meyde ~açılsa 
Gül ü sünbül benefşe ~ı lale 

Lebüii aii'ınak diler gülşende gonca. 
Anunçun yur se{ıer ağzını j'ale 

Rakibi öld.i dirler da.hı sagdur . . ., . 
.Bu söz ezgiye döner çala ca.la. 

• 
Müezzin cami'-i hüsnüllde gördüm 
Siy;h ~alüiii ben~etdüm Eilal'e 

Nig8.ra ~ıaruii f'ikrinde dönd.i 
Vücüıiı ~ed1 ür'i şimdi hilale 

237 A.75a, B.89b, C.83b, D.94a. 

2 :B'de ikinci mısra. 3. beytin ild.noi mısraı ile yer 
değiştirmiş. 

5 ezgiye: azgiye A. 
6 Müe~~inı Müzeyyen B,c. 
7 l;mşlarur'iı dişlerihl .B,c., ~ed'üÜ şimdi: .Ahmedi 1nün' bix 

:ıı,c. 
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238 

ı Nignra rahm kıl ben müstmende 
Ka:purida. ıc8.ım~ı yir cana. tencie . . 

2 Olupd.ur sernig\ın 1'Ubaı-yı cennet 
Görelden münteha kad.düil cemende . . 

3 ümidin kesaün ol !curtılma.sınd.an 
Şu dil kim kakülüii bend itdi bende 

4 Uz~ razıyuz bir mer~baya. 
'.Ş'abibüm ~1 old~ riş-fı.ande 

5 lTe dün himmetdür ol kim ~ametüiii 
Yanılup beiizedür serv-i bülende 

6 şeri'a.tda. ena'l-1!al$ d.ise "'8.şı~ 
Şehid ü gazi ölen öldüren de 

7 Nig8.ra çeşmüıl ol ÜhÜ-yı Çin~ür 
Ki dü.şmiş zülf'üıi' ucından kemend.e 

8 Ne denlü yüzine bafnıazsa suı1an 
Gerek.dür hıdmetin artura. bende .. 

9 Şehld olmışdur ~ed da.ğ-ı ğamdan 
Sarılmış liıe-veş kanlu kefende 
' . 

238 A.75b, B.9lb, C.92a, D.95b 

mil.stmendes derdmenda B,C., ıça.puilruu Ôamundan B,c. 
:B 1de eksik. 
Uzalpia.n: Ira.lpian l3, C. 
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l 
3 
4 
5 him.ınetdür ol kim kiınetibiiı hinımet olur kim k.Ümetfuli :a,c., 

benzedürr benzed~ :a,c,n. 
çindür: 9inun B,c. 7 

8 Gerekxl.ürı Gerek k:ime B., ıııç.nıetinı ~?etin 13. 
C,D'de bu beyit 9. beyit ile yer değiştirmiştir. 
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239 

Küntü kenzü:ii genci.ne malik olan sultan dede 
Gevher ü dilrr ü l;ı~ı.lf sil.kine 'umman dede 

Her cihetden ''lıel eta ... nun remzine v~ıf olup 
~ia'ni-i zat Ü sıfatı 'fehm iden insan dede ... . 
TekyegSh-ı. •ı.ş~ içinde pB.-bürehne ça:r-4arb 
Sırr-ı Ş~ 'da. se:r-tıraş u valih ü l_ıayran dede 

RU.z ü şeb f*' ü fena.dan !a.J;ı.r iden a.bd.B.1-veş 
Şeş . cih.etden dü cihanı eyleyerı. seyran dede 

Kendü nefsin ~ta.rup ke~etden azad. eyleyen 
Eağ-ı va.l;ldet içre her dem gül gibi ~dan dede 

&ne-i künc-i fena.da. genc-i istiğna bulup ..,,_ 
J3i-be}$i "alemde bir f:a.ç günlüge mihmM. dede 

Bende-i şa.b.-ı velayetdi.tr muhibb-i hanedan 
can. ile aJ.-i 'abanun yalına \:urb'ön .... dede 

Tig-ı şev3:c-ıla. vücÜd.ın şer~a. şer.tıs. ça.ıc idüp 
Iteş-i 4ış~-ıla yanup yal_<:ılan giryan dede 

Pir olup şekl-i beşerde 'arif-i Rabbani 'dür 
.Ana raJ:nıından velayet gösteren Oglan dede 

Süret-i zib.irde gerçi ~aa.et-i . şüridelik 
J. - -

L. ..Uem-i tahki ka baksan ca.."'l ile canan dede . . . 

239 A.75b, B,9la, C.92a, D.95a 

3 ~,c ve D'da 2. mısra şöylaa 
Ser-tı:raş olup esriir-ı I!ak' dan vilih ü. ~an dede . . . 

4 Şeşı Yek »,c,n. 
8 'ış~-ıla.ı şev~ ile c., giryfuıı püryan A. 
ıo 'a.d.et-i şüridalikı 6aş~-ı divanedür B,c. 
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11 Hull&-i Fi.rdevs'i n' eyler çile iden ten cilbbeain 
Hil'at-i dünya vü 4 ukbiidan geçen '-i.ıryin dede - . 

12 ~lemez keşf ü keramet "ılm·İ i!;ıfactw:ı goçe.r 
Malµ'em-i ~ ola.n eyler sırrını pi.nbfu:ı dede 

13 Tig u tirıne J;ıasiid ü münk:i.rüll ?rşu 1utup 
Yüzini döndermez eyler sinesin ~~ doda 

14 Mülk-i şa.cı.I 'alem-i t~ imiş bil ~od 1 i 
Diı.-ı dünyaya. dim.işler külbe-i ~zün d.eô.o 

11 geçenı fa9an 13,c. 
12 ge9e.rr ~ar :B,C. 
13 ltUÜd ü . • • t .utup: J;ıASUdun. • • durup :e, c. 
l4 J.l;uııed. ' 1 : JJ:ımed'al3,C,D., dimişlerı dimi9dür B,c,D. 
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Mer-;Gıün Me:fdiıün Feblün 

Nl.~bın keşf idüp vechin.den ol mb.h 
Didi bu yüzden idin seyri billfü:ı. 

:Boyundur ol d.ıraht vaai-;türa. ... - . 
'İ~aruii ateş-i 11inni ena.ıı~, 

Derünun pAk idüp 8.lı eyl e "'i.:ş ı.k 
İriş sen '"a.rş-ı ac liya. sa1ıergith 

Ya.far fazıdilin Wıuın ateşinden 
Uyarur gice gündüz mihr ile m&ı 

SJU-un fikriyle ~ömrüm 8.hir oldı. .--Y v 

Uzun e?ldişe itdüın'ömri küt'Sh 

özüfii terk iclüp te:rk eyle sen teı-k 
Dilersen olasın esrara agii:h 

Yilzüiii ~e yeksan eyle ~ed 
Ayagın öpnege yiiruii buıiur ri.b. 

240 A.76a, B.9lb, C.93a, D·95a 

ı vachind.enı yüzinden c., idin: eylen n,c.,D. 
2 türa.: tür :B'1D, 1 vact.i-i türas oennet dilr C. 
4 ı?maiıin i.hun: l?ndil-i ·aııuıA 13,c. 
6 terk eyle sen tarkı terk &yle terki n,c,n. 
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241 

·~iıatün Fiiıatün Fiiıatün Fiııün 

ı Ya:r güş itmez didi bana raki.büm itme ah. 
Ahuını giiş eyle germ olsun ;a,\db-i rü-siyüh 

2 Nageban görsem yüzüiii bi-na~ir µkmet budur 
Geh gözüm yaşı olur mani'" bana. geh düd-ı &.b. 

3 Can-ı şiı-inüm diaem la."lürie a.cı gelmesün 
~Ö~rümi redd itme kim can-ıla oldum "özr-hah 

4 CÜy-i eşkümdür beni derya...yı "ış~ irgüren 
Küşte-i şeydi gerek kim menziline ilte rab 

5 Bir şeh-i alicenaba bendedür .Apmed bugün 
Gice gündüz asi tanın yaşdanur !!urşid ü mab. 

1 
2 
4 
5 

241 A.76b, B.91b, c.93a, ·n.96b 

r~bünu ralfi.bün' B,C., germ ••• ra!'ib-iı kim ••• 
bi-na~irı bir na~a.r :s,c,D., budurı bu kim B,c. 
Küşte-i şeyd..iı ld.şiye menzil B,c. 
!:urşid ü miıı: mi.hr ile m.Wı l3,c,D. 
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- ,.. 
r~d.bütı 11,c. 



l :Bi.g-ı. debre ter Yi.rür bu dideııa i:ıııAirı ile 
Liloai reni.in bulur hem 8\illeri ~ ile 

2 Şi.d-miııam ehl-i '1.ş~ içinde kim ban bendesin 
Rüz-ı aı.a.Jtşerde bilür sinemdeki digı ile 

3 Name inşi eylesem h;crüılde oi:ıı.i didoıııüıi 
Kara.sıdur merdi.imek .lı:iğız-du:rur akı ile . -

4 '1'i8-ı ğamzeiiıe fıra.rsın ehl-i "ışlp. dilberi. 
lJaateaini .ld.m ~orar oinlar Yi.rür ıısağJ. ile 

5 Rüze-i h i ori.nde '"iyd-i TIU}l uaaıı bi9ireler 
Gösteritrler ol hilil-ebr\ıyı parmekı ile 

6 ~ba idüpdür göfiıia.i çih-ı zenabdiinında 78.r 
~ idüpdür mıcrB-ı. cinı zfil:ti.inllll ağı ile 

7 Ueolls-1 d.ildird.a bülbiU nezilcetle geçe.r 
Oül öğündi ğoncala.T güldi anıı\ l&«ı ilo 

8 İtlerine ld.ıa ne di.r neylerse dildirUii voli 
".işJ.lplD ~ın içer kÜ;rındald. zağı ile 

9 !Jilc-i pAyuii cevheri cini. bu .Alpııod bondaııüxi 
Qol:ıresi.n altun ider bir !erre 1:o:pre.5ı, ile 

242 A. 76b, :B.9l/2a., c.94b, D .. 96a. 

1 virih"ı viren D. 
3 didemttnı d..id.e d.iman A., ~~· ~d :a,c .»., 

ileı bile B,c. Sona kadar böyle. 
7 dild.i:rdaı gülzirda. B1c., n~i.k~tlor neziketler n,c,D. 
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243 

:Fitili.tün Fitiıatün Füı&tün ~ıün 

Ah kim hİor ile har dem ctide gi.r;y&ndur yl.na 
~de bulsun ~ yi:rine dökd.ügi }?ındur yine 

Seyre 9~ i;r ioncaı-leb seyr e7le sinem bskını 
Dig-ı hicran lilasi gül gibi hand.indur y:t.ne .,, 

... -- - - .,..., . - -Aş ı.lç-ı d.idii.runam firdevai camı ne::rleı•em 
Bali& sensüz ba.ğ-ı cennet k:Unc-i zind.i.ndur ;yine 

Düd-ı Bhumla. gözüm yişın ~puild.an sürme kim 
P~e dürler döken ol eb:t-i nisindur yine 

Görmese bir dem oemiı.üii gül.şenin oin blllbüli 
Bezm-i Bamda %'\ıs ü şeb ne7 gibi n8J.8nd.ur yine 

ciııumı kurban idüp bağ:ruıı kel>i'b itmek dile~ 
Chı~şa. vÜ gam var ise göillünc?.e mj bmindur yine 

cim zültun lfBaıetün eltin ~\.IÜ nfuıuı göı"ilp 
Didi J.l?med ciin\IIl içre bu yen1 oindur yine 

243 A. 77a, l3.9lb, C.84b, D.96a. 

1 y:Lneı gine C. 
2 biitınıı 1a8ını :B,c,D. 
4 J;ca. puİl.d.an ı ~ a.:pu&lım ll; c • 
6 J3' de eksik. 
7 }fW]unı ?~un C., nillıını nitrın D. 
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244 

Fe:iıatün ~litün :Fhı&tüı:ı :Fa11ün 

1 Şabr idüp iy dil yüri neylerse hio:riu ağlama. 
Kim Şoiiı vuşla.tdw.- rıınuii iy gö:.ııüm ~ ağlıwa. 

2 Cev:t" . iderse razı ol lfılma. ş~et ldııweye 
~ idar f;ı.ilüÜ göriip ş~ed ki oiiııiıı ~lama 

3 :aüetan-ı gamda. 9ün bildi.i:i1 bite:nz.ıi-9 şid.iı~ 
iy gönül ğeyret idüp ı;ıa.br eyle bil• en aklama. 

4 Oonoaı-:ve~ dil-teng olup lpm yutma. kim iy dil seni 
:ruı- gün avlar ,-ir ider gül gibi lJa.rıdin ağlama · 

5 Gamzesi tiğın 9eküp fa.t' itse JJ:ıııed ba.şunı 
Tut boyuİı tarman anuil neylerse sultizı ağlama . . . 

244 A.77a., :S.88b, C.8Jb, D.97b 

l anun iyi anun :a. 
2 iderı id.e :B,c,n •. , omanı cin D. 
3 bitenıı.işı yetermiş .:a.c. 
4 avlar ••• idarı ola ••• ide :s,o,D. 
5 tia-ın 9eküpı 9eldip ti'gın :a., itse ~adı itse dilber 

Ahmed :B. 
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245 

Vaşl idi ıııalpıÜd. virdi ..Ulilı 
Oldı ııı~esser el..hamdü-lillih . 
\{a.vl-i zi.b.idd.en eyledüm tevbe 
Fi'l-i 'abidden eate~iru'llih 

Etsane ile azdurdı halkı 
Rer ı>Ir-i oihil her" şe~i ,gümrilı 
.izi.de idüm ]ful itdi nigih 
lli.r aerv-fimet bir ""irıiı m8h 

Zülf ü ruhulldur tasbih .Ahmed - . . 
İy şih.-ı. ~Üban ş8tıı ü seJteı-gib 

245 A..77a., :B.89a.t D.97b 

1 :B'deı Vaal-ı ebeddür makaüd.uuruz 8lı . . 
2 Vezin altsaklığı. var. 
3 azdurdıı azıttı :n,n., herı bir ::e,n. 
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Se~er vaftinde milştBJ:.wıı diyem~~ yiit-J.118.b. 
Semivatı tutup Blıuııı diyem y'Q,-Rayy fi.~ yi.-illab. . . . 
VüaÜduın tiz ire !a.fra irişsEıDı fe..hr ile fEJ::ra. 
Münicit eyl~yüp ~\.;-1a. diyem yi--1;Iayy ·yi.~Uıu yi.-.Ulih 

O vahdet biSına gi.rdi.lm maha.bbat güllerin dürdüuı . . 
Haki kat billbüli oldum diyem yHa:r.r y(;....J.(.ayyüa ya.-..Uı'Eı.h . .. . . . . . -
Evliy&lan himmet a:lduıı içüp 'ı~~ meyin fand.\:411 
Cemaltm şem'"ine yandun diyem ~ayy y8.-Ka.yyuıa yi.-illih . . 
Kod.um beıı ııı:as1vi' ııihı b.evidur diyü billw 
Severem Resülü'llw diyea yi-Ha.yy y~ y&-illih . . . 
Jlıaen-i takvime irdüm bak& ender beki li1lld'um . . . . 
Dört ks.pud.an emiın alduıı diyem ifı.-:nayy yi.-Iea.yyÜm ,.i-.uıih 

t • • • • 

Dersümi mevl.idan aldun led.ihmi 'ilmini bild.üra 
'l'asa.VVUf tabluıı çal.dun diyem ;y&-Hayy ~ yii-ill4\ili . . . 

246 .A..7Tb 

'* Vezin aksaklığı var. 



247 

Me~ü Me!EGlü Mefa°llü Fiulün 

1 Atadan çocukı zevkile kesb eyledi ine 
:aiii d.ürlü bela-çebu gatürinee oihina 

2 Ferzend idi.nüp eyler ana dürlü m~bbet 
Hiin-i dil ile besleyüp a.tma.d.ı ya.bana. ... 
Ol ni.-halefi gör kim anuil kadrini bilmez 
DÜ.z~~ fal.ur ;i.riŞimez ehl..:.i oinina. 

4 gemıet ananuii a.ya.h altı d.id.i ~ed 
İminı olan ~ sözi işitdükd.e inana 

5 lJoşnÜd. ide-gör anları ki ~ ola razı 
Ma.J;ışer· güni f!&.lma.ya. seni dürlü zi)'ina. 

6 c.. Aıp.ı ol.sn aldanmadı düoy&-yı deniye 
:Sildi ne eyi.iye lfa.lur ol ne ~od yamine 

7 MAra yidirür asa..f-ı devranı bili.irsin 
M""urı \işürür taht-ı. Süleynıan~ı zamana. .. 

8 Şan gözler olmış yine bu 9arh-ı sebük-rıav 
:Bozup bir arada gö:rimez !e:rre bah.fuıe 

9 .Uda.r kimini mi.lik id.er mülk.-i oi.hine 
Tahtından a.lup gayrıla.rı a.tdı ya.bana .. 

247 A.77b, :a.92b, c.25a 

342 

l Atadan 9oougu :rtm.üfu. ata.dan :a,c., eyledi ı eylemadi c., 
:sın dürlüı llioe bm dürlü J.. 
Vezin aksaklığı var. 

3 iri11imezs ~ışımaz :s,c. 
5 ki: ld.m :s,c. 
6 e7il;reı eyü J..., l?lur: ~ur A. 
7 devriinıı devrizı J... 
8 gözlerı küze-ger ıı,c. 
9 ilcla;rı Oldur .A.., gayrıl&rıa niceleri :a,o. 



ıo Minberde sakal.un sığaJup söyleme vi.'is 
Kibr atın~ binüp ~ ppışm& 'inine . 

11 Ço!c eö7lemenun ço~ ziy"inın gördi erenler 
~en 8.f ırup söy-lemegil söyle miyina. 

12 Önnotdcn u:ran 891 özüı'ie san& ziyindur 
Cehd eyle biliş ~orup inan bunda. ~\l'1'8Zl& 

13 İ1"'..sir olur izi tozı her kime irilı'ae 
Vakıf olıı.nun g:Ltdügi her geno-i nihina . . . 

14 Ra.>}mot na.;o.riyle n~ar it ~od'e ;yr.-Rab 
D~ cihetin istemez ol 1:abbe vü dine 

ll ~iJCıwıı za.rirm :B,c. 
13 iril:reeı kim irüşse :B,c., gi.tdilgi her• gitdUgi gene :B,c. 

343 
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2 

3 

4 

5 

Fö:iıatün :F~ı&tün :Fa:i.ıatün Faiıün 

Ebı.-i Bamdan ~ılur bil m'iüı-i tabiin s-am yima 
~ul.met-i ga.aıd.D.n ~ogar :ı;.urşid-i r~~ ğwnyi:ma 

İy d.iı-ı · aaı-geşte dovı-i g~ degiildür payd&r 
Aila. da. bir gün irer ~a.br eyle ·payan ia;uı yime 

:Bend-i zülfinden habioün kurtı.lursUll ~i.kıbet 
Olma <iJ.emde b~ ~~u-İ>erişin ğartı, ~e 
Telcy'e-gi.h-ı .. ış1:-& düşe ş~e a.bdiı ol yüri 
:Bad.e-i va.h.det içün 'ilemde bir an ğam yiı:ne . ' 

".Üem-i ~la.tda. çün kim şad Ü ı;andinsun bugün 
Dem bu demdür Jl?mecıA ı>eyd& vil pinhan ğwn yi.me 

248 :B.88b, c.8Jb 

1 ~ılurı }?lrtılup c. 

344 
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2 

3 

4 

5 

6 

1 

8 

249 

Cehd e;yıe bugUn kesb ide-gör ~19k-ı l:uılci kj 

Ke9f ola 'ilaıla. ~lırucya "il.emde ~l!·f° · 
:Bir ;e.rre ~uii şa.'şa'aaı d.üşse ci.hÖn& 
HUbiıı-ı cihin cümle diye saddalca lciki 
y .. • • 

ta'"liill lebüziüıl şev.Jp.le bu dide-i ~ün-bar 
Şan mülk-i Yemen' dU:r ki döker nüın' o. ' ~ lfi-
~ vU.c~ında. bulan di.irı-i yetki 
'1Jmnin-ı. ~ n 1 ider zekka. zelcilci . . . . . . . 
Ger aa.Aa naaib oldı ise 'bide--i vuhd.et 
tlr a~i m~limetle u.f"at oBm-ı cmdıci . 
Sen meolls-i riıld@d.A ~e~ nüş id&-gör kim 
Rablcwı rahakmı rah rabakan rih-i rahiıd: . . . . . . . . . . 
Gel. 'arif isen difil.e ned.ür 'bang-i hurüsi ... 
Xulcrı kı1kı kan kukri kukım kukri lcukiki" . . . . . . . . . . . .. . . 
Teab~ gü., eyle vüp.üş ile~~ 
Coldc:an cualı:Bıl cak caJrakan caldca caJCıki . . . . .. . . . .. 

249 A.78a1 :s.ı9a, c.ıBa., D.l20b, E.17a, ?.590 
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:Bu nazm-ı şerifüii dÖri 'aded. nüshası. göri lüp hor birie i-XJM.i.ii' 
istineilunda mub.a.rrirleri kendi .. akl ~ tib .. ına tatbik i l• ihÜ-ı . . . . 
me'ini-i gii.m.üe.am.a. "'adem-i rlilçlpıtle vezn-i n&?-ı. ~ te~l ey-
ledüklarindem. bu "&bd.-i "iciz ~ba' ı-~i.J?. bu vecihle tW:ırir ve 
görileıı nilaha-i aal.iyTesi ·~;vle zi.rin.d.e a~bt ü imla kılındı 

2 

4 
5 
6 

7 

. - - . 
:e,c,E,i''de bu müstensih notu yoktur. D'de ~uş d.ilidür" yazılı. 
ll 1de 3. beyit ile yer değişt.i:raı.iş. s&idc·ka kikiı ead.aka. - - ' '. . . . . '. 

~l'fl A.. C,E,F de noksan. 
ze~ z~r züra. ~~ :e,c,D,E,F. 
u:tatı üşad :O,D,E,F., ~ad C. 
r1ndinda ka.dehı rindin kadehin :e,c,D,E,!'. A.'d.a 2. mısra şöyleı 
Rahrahaıca:, raik-ı rihan · raıı.:.ı. rah.ild: 
r~)~ ı . ~fll;ci1fi. E, F. • . • 

loikilciı k:ukiiki A,D. A'da. bu beyit 8. beyitle yflr dekiştirmiş. . . - ' . . 
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10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

9 
10 

ll 
14 
17 

18 
19 

Fel:ım eyle kebÜler didügi bak balta.kül.Ü . . . . 
"Bakkalı bak:akan bak ba.lrnkan baltk.a bakiki 

~ ..,. . . . . . . . . . 
Oör ft.xrb~ ~uda olup ~ !J8n'i.-g'Üy 
V akkan va.ka.kan vak va.kakan vakka. va.kiki . . .. . . .. . . - . . 
hş eyleyüp esri.r:ı. kedU· nu~lf.a. gelüp dir 
Icıldam la.kakan luklukaka:ı lukluka. kiki 

• • • • 4o 

iy şü:ti-i s~ÜJI işidüp penö.ümi. ~ it 
Yoldan 9:ı.lpı.rur seni ~~ şe;rS-i ş~ 

Gel kıssasını d.illıe ki İbrah.im-i Filliem 
ir1şd.i.ıti.di diô.i üYan ana. r~ 
Tahtından inüp girdi fana küyma. gel gör 
Yekti olubaıı fa.1.mad.ı .. ilamde re~ 

:sa. yelli yeli b& yele la bi ter:ı.e dür hi 
Tenni tene dür ni d.idi gör"ilm-i muafltj 

Lişf ehlinw"a.~~inını def .. eyleyi-4.:ıilme~ _ 
:Bir kezden eger nü.ş ide biff bal}.:r-ı"auıifi 

'-.Aşı}f n'ola. oüş eyleyilban d.ise en.a' l~ 
Rakkan bia.kaka~i hakka. hakan ha.k:k-ı haklki .. . . . . . . . . . . . . . . . . 
:Bir pa:rrııaisile ~ldı Mul;ıammed. 9üıı işaret 
:Bedr - ild. buldı vü sakkan vü a.ıdki: qı 1 • • ş . . 

If uş dilini bilmege Süleyman gerek ~ed 
La.kk.aıı laka.kan lak lakaka.n lakka lakik:I .. . . . . . 

b~ b~ı b~ b~i C,E,F. 
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V~a Dir ~ c. · "d.ir*' E,F1den bW}k& biitün .nüah.a.l.a.rda. 
var, faka.t vezin bozuluyor. Atıldığı zaman D hariç düzeliyor. 
A'da. şöyleı Dir vakvan va.kakım vak valcak:an va.kk:a. va.kiki 
D'de şöyleı Dir va.kxuk"1~ ~ık;lcan·~ • · 
eyleyüp: eyleyüben. :Ö.; i~~· ~ı ~ ··iaJp~f :B,C,E,F. 
Jpı-1ma.dı "ilemde rerlJs:iı Jpı.J.di'"ilemd.a r~ E,F. 
n•ola. cüşı n•oıa. 9ün cüş :B,E,F., eyleyübexu idUben :s,c,'E,F., 
d.iseı dirse :B,C,E,F. 
llir pa:rrııaisileı Pa.mağ:i.yle :B,c,D,E,F. 
:e,c,E,F1de bu. beyit 18. beyit ile yer de~şti.1"miş. 
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4 

5 

6 

7 

8 

9 

250 

İbticli-yı ~fü'l-,.&~ 

İy talib olan 'iş ık seyr i tmege oM.inı 
nik:ka.tıe tem8şii. hl har göı."<iügüti' insanı . . . 
~e-i insanı 9üıı ld.m tJüret-i insindur 
:Bu ~eye gel b~ gör ~üret-i BaJ:miin' ı · 

Süretde görinmez oiıı d.irlerae münifıkl.a;r . . 
Sen oina. n~ar 1?-lsun görmek dileyen aıu. 

~'büb t~iam men' e;rler imiş münkir 
Kör gözlerinun' nürı. yol?lur göri.mez anı 

Sen hüsn-i d.ilar8.d.an göz yumsa. n•oıa. zibid 
~u.tfi.ş gözi görmez ~urşid-i d.ır~inı 
İ;r ahaen-1 takvime inkirı iden kifi:ı. 
Gel ~u.eha.f-ı hüsnüılde gör iyet-i Kur~inı 

• - # • 

Gör nice makiı-çind.ür hüsn içine 9in. salmış 
Pür-çin idtiben 9in-i o~bin ol sünbül Ü re~ı 
J;rükm e;rlemege cümle i.f8Jf,a ıp.ı&tetle 
'.Bu ~:üsni beratına. 9ekm.iş 1Faşı 'lmvinı 

Zihid şeb-i zülfinde seyr eyle ~-ı yarı 
Gel ••Leyletü • ı-i s:rB.' da. gör pertev-i Rahman • ı 

--ı1 • 

250 A .. 79b, C.27b, D.97a., F.4Qb 

ı .. &şı1p '"i:r1:r c. 
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2 insanu süb~ D,:F., 9ünı "bil F., ina&:ıdu:r: ra~maıııdur F., 
süret-i Rahman• ıı anda o aul tanı Jf. 

3 ~= canın. · 
6 ink8:c-ı iden kif:tı-ı inkir lfıltıın gel gör c., i.nkir iden 

kii.f'ir& D. F'de 13. ve 16. beyitler vs:r, diğerleri eksile. 
7 c:de bu b!Yit ~· beyit ile yra:- değişti:rmiş. l,ıüsnı 9in. c,n., 

9in-i oebinz 9in ç'In c.n. . 
8 9elaırl.9ı yazmı~ o. 
9 Rahmin'ıı silbh.inı c. . . 



10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

10 
11 
16 

Her nalfş gö.rüp 'ir dil ald Bl!ma ki :fiııidür 
ll1r nal?Ja gôllill vir kim ~f"in yazımaz :fe.rminı 

Ş~-i leb-i ls.'lüfile oüş eyledi si.nemde 
Gözden döld.lür ~urma.z her dem oiserllm ~l. 

Oörd.ükoe aüoÜd eyle ~ ~ı mihl-ibın 
Bu yüzden olfl. ziilı.id sen sttre-i. FUrl?nı 

:Ben hitem-1 la.' lüriden bir zarre ha.bar tuyaam ...,, - .. . 
:Bir ~'b beye a.lmazdum ı;ıad ıııillJo...i Süleymin' ı 

Şol kimse ki bilmez öz kandüılün' aJ;ırilin 
Ol nicesi :far}f eyler insin ile şeninı 

~itiyle ~ıfit af!lı ismiyle müsemmidur 
::Bilmeyen anı bilmez hi9 band.e vü aul ~inı 

Esrar sözin .AJ;uııed keşfeyleme zıMBna. 
~ m~ görme sen 9eşme-i ~ı 

i7 dilı abd.al c., :ferminıa me'anı c,D. 
Şev~ leb-1 la.'lüllleı şevif-i. la.'liS'd.mı D. 
D'de bu beyit 14• beyitle yer deği.ştirmi.ş. 



251 

1 ~er-i ~ış şaçuii devr-i )f.aıneı-d.e iy peri 
'.Arş-ı meoid imiş ru:g.uil ~ ü :e.a~un melekleri 

2 Cemıet-i 'addi bes nice nisbat idem '~aruna. 
:saiizese biri ~er.rece ıa~ıüıle ib-ı kav-şeri 

3 can gözine oila igün ~i rehi.hle dilberi 
Kim vi:re r~gin al ur ç.in-i ~ ~a. vü lleı'beri 

4 Yarına kaldı ziilıidüii ~ohbeti selsebil ile 
Sen biz~ sm siki bugün ba.d.e-i rülı-perveri . . . 

5 M~-i :gı ~a.:Syı zültune benzed.en_ eylemiş lJA~a 
Bir lp.lı şermsE;r ider < üd.[u)'ablı [ü)'anbari 

6 Leblerinüri' rumiizını anlam~ o dilberüll 
Ri.lmed.i a8zı dadını yimeyen uşbu şekkeri 

7 Hey d.im.ezisaii iy şanem milket-i dine l?t!d idüp 
.. Aıem-i t8'Ybdan hatun .Rüm ta getürdi 'askeri ... 

8 ~etinüri Jµ.yaaıetin c::.BX'z ideliden ol ~anem 
Servi düşüreli ~ete -t:a8a. 9ıfar<U .. a;r, a.rı 

9 oı büt-i gill..!~arumun dergehi ~oanıdur 
Devr ider anda. rüz ü şeb mih-ıla şems-i :g.averi 

251 A·79b, B.94.a., C.26b, D.98b 

1 melekleris meslekleri 
3 a.lurı olur B,c. 
4 ~~ s~ı s~ şun B,c., perveriı pervazı B,c. 
6 :Bilmed.iı :Bulmadı :B,c., yimeyenı d.atmayıın 11,c,D., 

uşbus o şive A. 

8 ~etinı ~ını :a,c,D. 
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ll 

12 

l3 

15 

16 

10 
12 

13 
14 
15 

Mus.h&f'-ı hüsnüıla ~~un süre-i liür yazdı çün 
:Besmele çekd:l Jpışl&ruÜ no~a. bugün müd.evve.ri 

:Bula ha\Yit-ı ae:rmed.i bir nazar itse mürd.eler 
Gör nice ~i:Dıl.§ Jı.o~i la"l-i cevheri 

llets-i h.a.bisd.eıı sakın rühunı ~ aalmasun . . . . . . 
~ vU. bende 9ekmesün eyle ha.zer Sikender 1 i 

• • p 

Devr-i ruhuıida. dilbe:rüti' züli'ine eyled-üm nazar 
" - . 

Saııld. tavif-ı haoo ide.r Xa.'ba'de görd'Um Azar'i . . . 
"Ar~ı mihr:in ol şanem ben nice şer~ idem '~e'b 
Pertev-i hüsnid:ür anun ik1 cihinun enveri • 
X:evn ü mekiııı terk idi.ip kayrıya. secde kılmadı 
Cin gözi lev\t-i dilde 9.iin gördi o ~_:ı peyke.ri 

TiJ.ib ueıi sen Ahmed• i görmege dil~ yüzin . . 
Clel berü '"ışlpı ~ )?deııı gezme o; banda. serseri 

.llesmeleı sim ile C,D., bugü:nı bazia. C. 
:g.a:biadenı g.asisden :n,c,n., 

350 

~ vü 'bende 9ekmeeünı ~~ vü ~ ~&lmasurı :n,c,D. 
J..zer'iı Ejderi »,c. 
~anezıu mehüri 13,C,D. 
o ~-u bu ~ı JJ,c. D'de bu beyit eksik. 



252 

Me~ü Metii'um Me~ü Me:tilıün 

1 İy meımleket-i :p.üsnüii sul1in-ı eeı-etr&.zı 
Rem ~üarev:-i !;>.Ubanuii şihenşeb.-i şehbi.:aı 

2 Ifa.tl i tdiJBi, 'u:nifı ~ idüp ol dilber 
Xeş·t~1:tdi. Mesi.\ıa"nUÜ'alemlere i "oi.zı 

3 Dilden geçüben yiri.hi sinemde ~it- itmez 
Sil>-r op. mıdur yi Rab ol gaue-i kamınizı 

4 Gel itme beni.im 'ömrüm "uşş&fı peri.şan-dil 
'!'atı tma ru!;ıun üzre şol ~urra.-i ~anniu. 

5 lli.z-ıla. tekellünde cin ~urur ol at>et 
Fehm ey leyi.ıııez kimse le."' lindeki ermi.zı 

6 Rioriıı gicesi derdin şer!J. id.imezem zira 
:Bir ş~ ağır ~~a 9~ anun ivi.aı. 

1 aeı genc-1 me'inid.e BU' ~UY'duii ise ~ed 
Ser vir yüri sır virme keş:t e7leme bu rizı 

252 A.80b, :B.95a, D.98a. 

l BUl~au-u aerd.&r-ı 'B. 
4 :B,D'de 6. beyit ile ye-r deği9ti.rmiş. 
5 yalpiururı ya.Bdurur :B., eyleyimezı eylemez A,D., 

e::cmizı.ı i.gmizını D. 
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3 
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253 

FB.l.iitün iilı&tüıı i'8J.ıatün iO.ııün 

Tf8-ı •ışlp.Z kimseye var-9- i tme&em al;ıvilıni 
sinemuü 91ld.nden Wa.rı.ar derünm ~i 

Ciinı.:ın al va' iz baiia ciııind.an tek v1r haber . . 
.Alma.zam bir ~bbeye iki oihinw malını 

Z4lıid-i hod-bindür ol kim hal ka aüretler kurup 
w ~ - 'V • • • 

Döm-ı tezvir eyleye tesbil}.-ile a•miJ.ini 

Heat idüp oihi.llerl •irii'lare 8UDJZULZ kadeh 
smp.-1 debrüıl gm-üii bilJ ah1 bu· ~w · 
'l'&o-ı 9ihidan gvçerd.i • il.emuzi aul~inl&rı. 
Görseler mülk-i ~en&d.a Jlımod.'i.tÖ ikbilini . . 

253 A.80b, :B.lOOb, c.ıoob, D.99b 

~od-bind.ürı ~üretdür :B,c., teob~ileı tezviı-ile :B,c. 
&UDll&Z ı susuz J... , 8\.llB2" D. . . 
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254 

· Qeno-i ~ış~ salf:.laram keşf' itı:ııezem esrkını 
Çehremi.hl zerd.inden aiila.rla.r n'ed.em i§irını 

· ~e dek rüşen olup 1Fa1ma.zdı !Sıılmetden e!er 
'Aleme "arz eylesen cini yü.züXi envi.rını 

Si~e ~un şiveain cini 9emende seyr·idüp 
. ~dı ~i.n terk idüp serv gül.va re:f'tirını 

cin Virüp la"l~dan ister dil ıırl3inun sırrı.nı 
· Yok yire cin ha.re ider f&Ör .. B'.Aıkun bi.zirını 

• v -ır • 

aeno-i m.ab.rlden haber vi:rmek dilersen z'ib.idi 
OÜŞ-i can;, ~ it AhıJıed'-un gü1'ti:rını . . 

254 A.80b, :e.ıoob, c.ıoob, n.99b 
3 gülüılı çemen :B,D., semen c. 
4 ister dilı isterdi :B., ~ı terk c. 
5 ~den ... z&ıid.iı te.1J.kf1fden . .. ~adi :e.c. 

353 
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255 

~8metüll nalJlin görüp gülşende oani ni.geh.i 
Kaldı ~in terk idüp erii•iiıi serv-i selli . . . 
:Bin beli-y-ıla. pül ta8ıdUt" aizund.ın ha.bar 
'Köp riyi.Zetle bulur e~ira idem igehi'" 

Qöndürürd:i.im visıl-ı ciııin ola. tuhfe demüm . . . 
~ışdur fetJ:-i bi.b "alemde bir.dest-i tehi 

'l'iz-i müjginı g0nülden geçdi iy cin h~eh ol 
Çünld. ~id.etdür lfon'Ulf gitdügi valfti hem-ırehi 

~al>-ı zül:fülidin düşüpdür JJmıed.' e rühın it şehi. 
Şimdi ol miskine meskendür ' zena~int'ni çehi 

255 A.81&, ».93b, c~95&, D.99a 
ı terk idüp evzi.c.uu.s ba.gda. vilih olup ıı,c,D. 
2 :Bu. beyit A'da. eksiktir. :e,c ve D'derı alınmıştır. 

~aB'ı.durı ~a.tmışdur D., lyl.bera e!_!er D. 
3 Birinci mısra :B,C,D'de şöyleı 

TuhJ.>e cin ilterdüm ol canana vaal itse veli . . 
Taı!l itseı cin iste:r c. 

354 

4 konuk gitdügi. vakti hem-'ı'eb.iı giril vakti kanl.lk€a hfAll-rehi . . . . ... . 
:B,C ,D. 
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256 

Fa'iıi.tihı Fiiıitün Faiıitüu Failün 

Oönl:ümi me:ttUn. id\ip sihr ile a.ld.ı ol peri - . 
llioe tes!ılı' eyleyeııı hiç bil.mezem .ol dilberi 

Turma.z bir lahza. susuz oin virür mihi gibi 
Seyr ide.r ·derY§,..y;_ dilde ol nigiruıl gançeri 

Yüsu.t-ı Mıar-ı mal'iha.tden 'bilimııezdi eser 
Olma.sqclı ~erreoe a~ mihribinun banz~i 
ciizııic -i ...ınaende bülbüller hitabet itnıege eı...._.. \# • 

Ziynet eyler goncalar şih-ı gül üz.re minberi 

Bik-i r&hun ~etin .Ahmed bilür iy dil-rüba 
Cavharüii ~ini herke; bilmez illi cevheri 

256 A.81at ll.98a., D.99a. 

355 

1 ll'de birinci mara şöyleı 

3 
4 

OOiilümi ivire-i işü:fte J?.ld.ı bir peri 

ola bir J). 

bilinmezdiı anılınazd.ı 11,n. 
hi tillet ı hi.k:iyet :a., şi:b.-ı gül üzre ı şilı üzre güller .A..,D. ... . . 



1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

257 

Görmeyen meydSn-ı l!-üan i2re ni~ !a1şını 
Er degüldür görmedi h6rgiz kılıç savaşını . . 

- - -Şimdiden baş egeli ~Uba. se:ıv-~'Un ISpnege 
Rakk uzun itsün heman sen eerv-kıı.ddun ;yaşını . . . . 
Seode itsem isitinun 1:a.şına. men" itmeeen 

G..lrşa. iltirdüıi' ~ehi ben d.erdmendun başını 

13id.-ı ih\J?lla. yaşla şular ~açu;p 98.rü 9eker 
~~etinden k\ıyuilun red it ~a.bi. terr&.şını 

l3ezm i9inde yar elinden bid.e-i v~t i9er 
Misi vidan kim ki pik eyler 19:i.ni ~aşını. 

lla -:t-i ~l • 8.şı!amdur z&hidi ol ta.rig ol 
Re.r ki.ş~ ~ naJ}ib itmez mal].a.bbet aquu. 

Oörse Ahmed Haldc:ı yid eyler yüzüÜ tasvirini . .. . . . 
Halfş-ı zibi.d.&n anar l&-bili:l kişi na}f~iişını. 

257 ».92a, c.94a 

6 :ım beyit sadece C • d.e vardır. 
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258 

Bir m~ zebÜn itmiş n~)fı ile Süleyman•ı 
Ahü-bare ~lqd itmiş bencl eylemiiJ arslanı 

'Eir peşşeyi gel gör kim 1~y-ıla ~ eyler 
1Ci.tun ha.berin söyler terk eyleyüp '-irfanı . "' 
Yarasa gönüllendi ba:.t'-dir idüban kendin 
~ıldı mu' a.11~ ~a.şclıw. büküp urğanı 

ötlügen ile legleg sahri.da. öpüşfu-ken . . 
Diş degdi tudağ:ına turmayu:p akar kanı . . .. . 
'!'oy&ar se~eri ~urmış 1~ 9ağırur gökd.e 
Yirdeld. çeld.rgenw 'arşa çı.lptr e:fganı 

Çe..rtı boka:rı gel gör şah.ine ~üvir olmış 
çavuşlll,ğ ider hüdhüd gezdü:rd.i gülistanı 

Dün bir oa.'-e.li gördüm göklere wıa.r ~iri:f 
:Bir 1fı1 ile a.~ışla.r treı"<'l ~l!ına. sindim. 

Toabafrı ile kirpi birbiri.ne k.u virmiş 
Y~ı dügün itmişler yo1:c ortr.ıda be:ımarn. 

~~ ya.rılu bir Jp.J.dan dünyiya. kem~nd a.tduıı 
Ça.lıştı ci.hiıı ~al.lp. ~amadılar a.nı 

Bir sivrisinek Ya8ın bir gözlemeye fti.tduıı 
Süst eyledi 1o;rurd.ı yitmiş ild. ı;ıı:.yranı 

Ri.9 ~e ~&.l:' ~lııa.z ,&-Rab iki "&ıemde 
:Bu ~ed' e sen eyle d.idiruılı er.tini 

258 E.93a1 C.96a 

l n~lp. ileı lu~f-ile C. 
4 legleg1 leglegler c • 
.5 -;~ı ~a~ 1l. 
8 bezminıı bernanı c. 

10 I?-tduma ~ydum c •. 
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259 

Çüıı kim oemi.1-i oiııiu ~urşid-i enver old.ı 
Her ~errenüii kaliıııı ..Ulahii Eltber oldı 

Xa1mruh kil-ü-ki.liim ge9d.i bu ma.siii.dan 
ıİıi. mualıat-ı oe:ııaıw ~ümde e~b&.r oldı .. 
Ol la."l-i ~ı ~i gör ni9e oiıı fe~i.d.u::r 
JCim bezm-i ehl-i LışJ:a fla~-i ke"!er Old.ı 

Zill~ hevisı ile oin viren ehl-i 41.şkW . 
~-1 mezarı cümle m-üş3 ile Gaııber oldı 

~-i '"ı.ş}f elinden va.qd.et meyin i9eld.en 
lli:r nürdaıı dügüni gördüm münrwver oldı 

Hest-1 vüc\ıd.uii '~ık altun olursa taii yok 
ciiııi izllll tozı 9üıı ilcalı-i ekbar oidı · 

Mehdi vüoÜlı içre ib'it.-i nets yırtım 
ŞW-i mac iııid.e bil tanıd k Baydar oldı . . ... 
Şeyh\JJl d.iyüp oih8:ıda nef'sini bilmeyenlar .. 
Rab-zan olup bu !]21ı;a ~oil-voş ~ oldı 

~i.J.ib olan murid..ın kaab eylemezse bunda 
IPe.rd.iya ka.tlanursa hem kÜr ü hem karı" old.:ı. 

' . 

'İzz ü şeref oihi.nd.a. ~ad yiter bana kiJıı 
~ud.ret eliyle ~ evvel m~er oldı 

:Bu n~~-ı ibd.iruıı. ~an ;il' l-~ı. ~ 
Münkir yüzine ~şu he&11 tig--1 ljan9er oldı 

259 ».96a, c.98b 

6 10-!tı dagill C. 
9 muridını murid.a. c. 
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Fiiıitün ~ıitüll ~ilatün 1'~ıün 

Şöyle ~ür e;rleı:nişdür çeşmüÖi niz uy~usı 
İçmeyinoe fımumı bi:r l~a. ~a.z ~uaı 

Dev:r-i {ı.üsnunde ş ~ııa. ben egla.swu sen µ.ba. var 
çın se~er yi:rin ile. le~~atl?iür ya~ ızy!;uaı 

Il&Oa. Va."t"mBaUO diyii zülf'Uii tiir~ e;ylt:)I' gönül .. 
Kim şikirı. !!Üb al.ur alına& şeh-b~ ~usı 

ICüno-i fur}f.a.tda atıılma.z ~ı ~etden gözüm 
Görse dild.i.rı velI bir zerre ka.lı:na.z uyhusi. - . ... 
:Baht bidir ol.ma.yınca. neyleyem i7 doatlar 
ıraiie.-1 şüridemw. ~ir ~a ıpmmaz 'UY!!usı 
D~l şa.çund.a rüz[uJşeb bi-~a.b olursa. ~an d.egül 
llieman üzre gelür ıııi hiç ci.rıba.z uyhuaı 

" 
şemci gör ~ad gibi '-ış~ ateşinde her gice 
ŞubJ;ıa. dek ağlar veli çeşminde yo!c az uy~usı 

260 ».96a, c.98a 
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4 fUr~tdas 'uzletd.e c., ~ı mil}netdcnı lfabdrm b1:r de.at c. 
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-- _,, --
l(almıd1 viraneler doldı B69Ull divaııeoi . . -
Ser-b&-ear ma~ mür oıuıxtur "il.emun Vir~esi 

~Ar:ı.2~ m.ilu•in görüp ~v old:ı şeb aeyyirele:r 
lleolis 191-'e mihr ü meh ,e.ıııc -i rulJ.uii _pervü.neei 

EM.•e-i h.io2• ile cini ainoain har dem bi9e:r 
oıınag istel:' .zül:tünüii ~i.ı-e ~ltim viirıaei 

~et-i Yi'füb deMümden benüm bir şaızwbdilr 
rusa.-i Yüsu:t oıupd.ur hüsnüiii.tn etsi'noai . . . . 
Dine-i hilım' u.o11ldan kat l ide.rsaii !hmed ı i 
Benzer ~ı bir müra kiıit cani dükemıi.Ş cımıesi 



262 

l Gön"""l:i.iı etgan itse ~ın..tUn artUI'"Ul' perviiz uı ı. 
::Beizar ol şahbiz& ~ ayduı:ı gÜŞ ider i.v&z ını 

2 kuri-~ dil !!~ itmek 19ün ol dili.ri ı.ill.tüQe 
'Dalpiı niJ.emd.an Cül"ôsler avla.dur VlUı-bÜ-zl.Al. 

3 »üstin-1 dehr içinde doatla:r gönl\.lı.ıı lçu!J:ı. 
lru.lwıd.ı bülbül gibi oahd &yleyü:p qohni.z:ı.nı. 

4 Oül ~ın çik idüp ıJÜlı}ende oinii var iae 
Fiş idilp dir bülbüle gonca. dehiourı ri.zuıı 

5 :Bem-i ğamd.a ney gibi ~ud nc:tVÜlar aöotorü.r 
lfüeelilaian ol l!ane:ıı ~a.ri: idali Şehnazım. 

262 :B.98b 
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Fın-J:cat ~ebinde iriş iy d..id&.mun çor&gı 
Senaüz iki cibilldan var göiiuımua !e.rijı 

Göster yüzüı1i lu~f it bQll müstaıende sansil!: 
:Bir çöpçe gelıı6Z iy dôet f'i.rdevn-1 b~ı ri.gı 

.Na'.m-ı lebUOi sorsam ino:i.nme iy dilil·nm 
Dil b.eat&.sına· aıhhat virür lebüri aor-agı ..., . . .. . 

".Üemdo yir mi vard.ur bÜ;y-ı llüdi. irişmez 
~adı miaivÜdan :pik itmey~n dimi.o~ 

lf:~ eözi ehl-i ~·dur fel:ım eyleyen cihAnd4 

O\iq itme21 Ahmed anı münk:i.rlerw lcul.ağ-l. . , 

263 A.8la, :B.98b, D.lOOb 

2 bi.B-11 bag u :B., ti.rdevs-i ı l:uld-i D. 
3 incinme iy difuaau iy dOı.lt il:ıo.i.Dme ~~ D. 
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264 

Gam meclisine ya.şum şev~la. şa:ri"b oldı 
Dil i.teş-i 4'1.Ş~l.Y'la. ·~ut'Uljdı kebS.b oldı 

ik.si'r-i sdidet ile e.lturı olur Shir ... 
Her kim reh-i mardanda. sa'y itd.i tü:rll.b oldı 

vaq.ııet dilesen .. i.ri:f terk e3'1e vüoÜd.un kim 
'İsi.•ya. tecerrüdd.e bir igne J:ioa~ oldı 

Sey:r it bu oihiiiı bağın 9a.r!1-ı.na ~~ degme 
~olab-ı cihindur bu her k:üze pür-ib oldı 

Genofue olur dirler viraneleri cana 
Dil mülki bu sevdid.sıı ~ldı h.e.rab oldı. . " - - .. ,..., 
llul:}sa;r-ı dila.ranım rengini görüp güller 
}f::ı.za:t'dı ~ınd.an gülşende gül.ib oldı. 

Düşdiyse harabita gel J..hıxıed'e ta~n itme 
"işıklara. ;glenoe zihid ~ey-i nib oldı 

264 A..8lb, :B.97a, D.lOOb 

2 olu:rı olısa.r ll,D. 
3 bira nim :n,D .. 
4 :B he.rı -D., -D 11 
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ıi:ı.ıa'\ün hl.ıs.tun roıB.t0n ııil.ıttn 

Des't-i Xudret hilsııJiÖ1 Z81Jl i td.i gUlair e7lecU 
Ol aeb9Weıı ·&§~ bülbtll gibi zir eyledi 

Sıhnaaa göiiı<.ım. evine ğa&n ~ta ~uttııon • a.oeb 
Anı mi'miı:-ı ecel 1;r' döstla.r ~a.r e;rl•di 

"''*"" - -nüenifötln. ~oinosin luf':n 11.ımop ol d.il~u. 
• -* • • 

Iblhla.rınd& zülf'ünilzı her tö.rııu. mi.r eyledi .., 

Zal,,ımet-i aQÜrd.sn ~çmaz dili.ram ioteycn 
OtU diren bi\6-ı oilıinda haa:dem.iıı hir e7led.1 . ~ 

~od'~ ocm Tirmsge yolınd.a ea '-7 i tdüm nli 
Ben ~1 ol şanem öldünııegu '-ir e;rledi 

265 A.6lb, ~.%1>1 D.lOOe. 

3 olı ~ l\., tr.rmıı tareoin ~. 
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ı ~addun göreli servi 9eaaeude 9eoer oldı 
La'l 81k<Jneli ıac..ıtıno cini ~aoeır old.ı 

2 Dil :eaı-taaı. zUli'üzlde ikan gördi ,.usl.tıii 
Ş<Jk:r 07lod.i vCıi old.ı didi kim ••1].er oldı 

3 Le1ıi 00-9unı gö1'eli bir k:cıa d.il-i Meorıiin 
Gündon°S'IJno cıivi.ne~ bea-boter oldı 

4 ~U;rı.na. vçup va.rmağ-ı.çun dom-be-dom 17 dôet 
Dil murğıııa -tii-i müjeler bB.l-U-par oldı 

5 .Dil i\Tineai pik olalı ~ıdan Ablllod 
?~buO-ı zor.W:ı anda. hain oil~ old.ı. 

266 J.. 8lb, l!. 96b, D. 100& 

2 ~ı ytlın.iÖde D. 
5 and.ıu old.ı ». 
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267 

~ Ta~il.a 9üıı. lFo<iı biş fqde bil) ~~ine'ti 
Liıd. ta' atd.a ltomışdur iT pUae:r bil "izzeti . . 
Bem ikinci !ıor olurszı:ı.t derpb-i ~·da ~a.fın 
JC1m ki perhlz itme;yüp 90~ i9looe ma~~~ti 

u~g.WJuzlukd.ur iiı;üııoi i1' "aziıı-i ~terem 
Eib-1 6afietd.en u;ymi san 1ateriaen himmeti ._ -
Sl.ZT'-ı magJ'i 70lıdur dard:Urıoiai gel &9 göai 
.Anda komı.tdur B:1i18. tahkilcı--ı "ila-i hikmeti . .., . ... . . 
Bom bifineisi feragatd& ~'at .ll;ıJaed'a 
Xiııl ki 97larae bulur ild. oihiııda 1?-U:rmeti 

267 J..82a, B.97a, D.lOlb 

Lild. ı İllci B. 
lıiı:Jmoti ı h871>eti B. 
göziı yüri :BtlJ. 
bi91noiai r~ı b191ııoioi gel !e:riğatdo D. 
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~ı milµ'İibın ol dilber Jp.lur gi.h ~ogrı g8h egr;-i 
İmim ol :fitneden her in olur gih ~oğ:rı gih egri 

SunD.'r' sild-i gül~ eline ôamun alu;p güyi 
Nihil.-i timedür gilldeıı bulur gi.h togrı gih egri . ~ 

Didüm kim oa .. d-ı zillfe111ihi" nedend:Or didi ~ miskin 
Çekilse gi5klere ejder olur gih togrı gih egri 

,., - -*"" -- - -Gönülde tiı-i mü.jgm:ıurı 9-~i !,- keman-ebru 
Müsafu!>:&ıed:Ur gÜyi golür gib. ~ogrı gi.h egri 

Ser-i ~ded.ür J.\ınıed n'ola ?tc:. itsen 17 dilber 
Ta.rik-1. "ışkda kim çok çok olur gih togrı gih egri . . . , . . 

268 J..82a., ::s.944, c.m, D.ıoıb 
ı anı ~ :ıı,c,D., gihı geh :B,c,D. Sontma. kadar böyle. 
2 şuı:ıa.r ı Şalıııur ::s, C ,D., oiaruii' r oim :B, C ,D. , alupı al.ur 

::s,c,D., bulu:rı olur ::s,c,D. 
5 .. ışl?l& kim 9~1 ~~ 9o!t 90~ ll,c,D. 
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269 

MefS.\ıüıı Xeiiiilün Me:f&iıün Mef~lün 

Saba tahrik idüp zül:f'üii ruhund& t~ir old.ı 
~ılı.._;_ geno-i hüsrı üm:-e ğörun her tiz. m~ old.ı . . 
Mu'anber kikülun gördüm rue.unda s~ me;r şun 
Gül ile si.hıbül açıld.J. meger evvel balıi.r oldı 

:Benüm gö;yııüklerüm Tb! ~ görüp salµ'~ sinemde 
Te:r~undan Nu.p bağrın 9emeı:ıde li.lezar oldı 

Dül.<1m.di ~madı ~a.brum irişdi devr-i gülıanm 
Se~a:rd.e nahne-i biUbill hezir-deetin-ttizir old.ı 

Ta.l,!:Üp dil micmerllı lile mu' attar kıldı if'ilo. . . . .. . 
'li.Qı1:Lldan ehl-1 "ı.~ anı eııullçun bi-ka.'C-8.r old.ı . . ~ . 
Oörimııez oin ~ gelsün temişi 1?-leun ol Tiri 
Cihm b'Bğmda bir rült-ı muııavv-er i§ikAr old.ı 

Muridun pir iso ~üri senüzl gel ~ed'i gör kim 
'l'eoerrUd ınülkine mürşid ana bir gül-'i.zir old.ı 

269 A.82a, :a.94b, c.97b, n.ıoıa 

ı ruhund.ar yUzttnde B,c .. , itareı i~e :a,c. 
v 

2 mogerı med.ed. :s,c. 
3 göynüklerf.lmr pmufl.artım A. 

368 

4 hezir-d.estin-niziZ"ı hezaran destan :s,c., niz~ı hea;ar D. 
5 Y~ dil miomerins ~dil mulµlin-i lil.e J..., 

~dans · Duyup:ıur 11,c,D. 
6 Oörinmez oiıı d.:l.)"e11ı Oör canı du;rsıı D. 
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270 

Mef"-Ülü Merallü Metallü F8uıilrı 

- ~ -
~urşid-1 rulJ.un pertevi ~oldtu'dı cihanı 
Fit eyledi &i.lemlere esriı--ı nih8nı 

~ .. 
Ço~ derd. 9eker ~la.run:ı. ~ada ~ 
lain mı olur 9ekmek iki çi9i keminı 

l3end eyle ruhun üzre düşür si.neme zül:run' ... - -Gül bergino yükletme begüm bi.'r-ı gi.raııı 

Malıbüb ile meyden bizi men" eyleme ~i.Liz . . 
ıcassim-ı ezel kısmet idüpd.ür bize anı . . 
L~f e7le şebi agzuııa. ~ ıac lüili depret 
Gel mülk-i 'ademden bize vir nim ü nişanı 

llerc~lenüp ğayra gölluı rlrmedi ~ed 
'Alemde hemm sensin anufi' rüh-ı reviiıı . 

270 A.82b, B.93b, c.9,5b, n.ıoıa 

ı "'ilemlereı c.iı.emde gün B,o. 
2 9"açiı 08.o1 B,C,D. 
3 :Bu be;ri.t A ve D'de eksiktir. B,O'den alınmıştır. 
6 Reroi\vilcniipr heroiJi ~anup A. 
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Fiüıatün Filıatün ~ilatttrı Flilıün (Fa'lürı) 

1 Leşker-i <ı.ş~ gelüp cin uıülketine çapiı 
Şehr-i ciemümde göıluı ~ıf'lını nigih l_tapdı 

3 

4 

5 

6 

7 

Arzü-;rı "VUŞla.t-ı cıidıi:r iden d.Iviııeler 
İld .. 8.ıeııı le~~etinden gözlerini yapdı 

Y:Co.şl.a.Tun mi)?rabını ~i.lıid. görüp baş egıne7911 
ı,rogrı yoldan ,.aiiılup her egri 7ola ~a.pdı 

ı:B.fir-i ~l.Ş~ oldı göiilüm zül.i'ünüıl zünnarına 
şüretin.i. sen bütüii deyr içre gördi \apdı 

Gel tavar it ks.cbe-i ma'ni.Tı zih.id kim anı • 
Jiak. ıra •ili kGııdü dest-i kudretiyle ,.apcb. . . . 
Nei"se uyup ea.ıemi.iıl ~ev~e a.ldaı:ıma. gönül 
Nicesini ke7 ~afın nefe ejdehisı depii 

.!İila ~ed şol ruaüz,_ kim ıtu}puıımed e;rled.i 
İlci. şa.'!c olup ~er burc-ı telekd.en ~opdı 

271 A.82b, c.ıooa, D.lOZb 

1 oismi.lmdeı oismümden C,D. 
3 ı<~ıa.nıiis ~la:rı c,n., herı bir c,n. 
6 ~ills bugÔn D., ~~ c., depdiı ö:pcii o., abdı D. 

370 



1 

2 

3 

4 

5 

272 

Mef'Ülü Metiı'İlü Metif lü Fe'U.ıün 

Didüm ki müjen sinede ~urmaz ~ola:nur mı 
Did.i ki .Bü-V~ oP,dur hiç dola:nur mı 

Atlatma beni k:Ü,yuila vard.14tça Jı.abibüm 
Xa'be işigi gün-ı cigerle ~ulanur mı 

Ser-tlz olur gamzelerürl ft\~~-ı ser itse 
yün-ı dil-i 'uşş~-ıla yoesa bilenür mi 

El ı;calduruba:n göge çınar iy boyı "ar'ar 
Öykündügiçün J?ıddile serve ilenür mi 

Ak:far sözin güş idUp incinme sen ~ed 
Bir eeng ile derya çü bili.irsin bula:nur mı 

272 A.83a, B.93b, c.95a, D.102b 

3 bilenür mit bulanur mı B,c,D. 
4 çına;r iy boyu çata ray boyı A., 

çınar ••• 'ar'arı çıkar ••• ra'na B.c., _, . 
~a.ddileı ~addi.ine B,C,D. 
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Niçe bir kan agladursın d.ide-i hüninümi . _. - .. _ -
58l'l8'""i m~et 97ledün 17 bi-reta bilin\Di 

XÜh-ı ğaıııda :gusravi kendüsini eyler helik 
Ger işitse külıken e:f'sane-i şirinütui 

e.Arı.iamda zülfü:Üi tağı tına. lutf it dostum 
~ulmet i tıue Jci.l.:f'r iıe gUn gibi rüşen olnü.ni 

Vid.i-1 :f'urlpı;tda men d.il-?steaine ro.Çm idüp 
Did.i öldürsem gerekdür TiJıe bir misıcfntmi 

Ti~ı ~1Şf ile şehid oldı çü A!ızııed dÖatla.r 
~f idüp dild.ira il tüıi nime-i. rengkmi 

273 A.83a, 13.98a, C.lOOb, D.102a 

l eylodtlll ı eyledi 13,C., i.yı ih B,c. 
2 l«md.Usiniı kend.üzin B., 97l6X'ı eylerdi :s,c,n. 
3 İkinci ııwı:ra B,C'd.e bozuktur. Vezne UJ'Ulaınak:tadırs 

~ulmet itme döstuııı lcUi'r gün gibi bu rüı;en d.iiıUmi 

4 men dils ben ha.ata.sına. A., bi:rı bu B,O. ..., 
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Mef'ülü li'ili.tüı:ı Mef'"ülil Pli:i.litüıı 

ı Cana ,.uzihle zül.:t'Uıl b.i\ril müdim olur mı 
Refc. qle anı ı~:r . it cenııetde şim. olur ıııı. 

2 t~ı derdmendüll dermanı me,.O.ür mo~ 
.Ziilıid devi i9ün mey içsem ~ olur ml. 

3 '".Anber eaçuii lıevis1 dil miomerinde oiııa 
Od.la;re. ~ cana sevdisı ham olur mı . .. 

4 Meydin-ı ~üsne µıütt ,-ir ;rir ki dökdi d.8ne 
Dil ınurğuıa ~açun tek'"ilemde d.im olur mı 

5 cSm-1 oihin-nümiş-ı n'eyler oihW:ıd.& 'it* 
ı:~ segi salt&lı manendi cim olur mı 

6 :B-e~iş ~ b~ beıizedenler 
Alnun gibi m\irıevver bedı-i tamim olur mı 

7 ~ad.dun lp.J'ima gelse ~oğrwn. müııtehidur 
TÜb8da he7 .lµySmet bunca ~ olur mı . . . 

8 li8mus-ı 'i.r ıp.ğama.z me7dizı-ı 'ışl$:& 'iş~ 
Göniinde_ ehl-i '1ş]?il neng-ile nim olur mı 

9 Şatılur ilden ile zülf'ülle irm.egi9ün 
'-Üd ile '"e.nberinden müşgin ğulim olur mı 

10 Şad. piı-19 lJırlta geymiş ma.Q.büb u pıeyde ~li 
~ed gibi cihanda riisviı-;rı <im olur mı. 

274 A.83a, :a.93a, C.96b, D.l02a 

1 ;yüzi.lile zülroll hi;ril ı yüzuıi'e hq;ll zül.tun :a, C. 
2 dermanı maydürı derm6.ııı.,mundur A. 
3 c8n8.ı oanı 13, C., Odlara.•. oiııi.ı Od.la.rı yeJ.;aiı A. 
5 segi e~ıı senüfı' miinend.i D., s~ıa si.falı :a., 

Binali C. 
8 , işılp ~ôllb :B,D., zahid C. 
9 müşginı miskin :a,c,D. 
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275 

Fiilitün Fillitün Fiilitün ll'illün 

l Dostlar ii!ne itmiş hilmıine can8ıı beni 
Xim gören fi• ı-hiı oiur "ışkında sergerdin beni . . . 

2 şöş mü:ferr~dür dehinun Jto~ı. i7 le.' l-leb 
lim ır~ b~ag...ııa. eyledi ~o.yrin beni 

3 cana minnet bu. Ti ter oina gözfui Jaançer 9ekiip 
Telcyegih-ı <ış~ içinde eylesi.hı lj:urbin beni 

4 Nilorııi giiş itmey'f.nce gül gibi gill.mez Jtabib 
Kendü gülsün razıyam güldürmeeün bi:r an beni 

5 A.1Wod' e "'ış}f-ıla cana bir siyiset eyle kim 
~-ı 'i.ıeın ~r olınos. eylesün ae)Tin. beni 

) 

s 

275 A.83b, B.96b, D.103b 

ciria'i Xim D. 
Ahmed'es Ahmed.'em B,D. . . 
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276 

Fit.ili.tün ~litün Fil.l.i.tün 18.l.lün 

v~ı Uil&rken hicre düşdüm n'e7leyem tedbirini 
Irak fa'ilinw ld:meıme bozamaz ts.kdirini . . . 
Secde eTlerdi felekl.erle melekler haşre dek 
Görseler dey:r-i cilienda. sen bütun • t~ini 

Düşde gördüm dün gioe nüş eyledüm ab-ı h~t 
Didiler y8.Tu1i dehinm öpnedih- ta .. 'birini • 

~il.üınica.rz itmege d.ildira çolt ~d e;rledüm 
Uııud.urd.un gördügüm se:· it n' idem t~'irini 

'!-'U'tm~oa 'irızuü devrinde ı.;.a~~ı müşg-bi.r 
.Attıama.zsın ihumun iy dil-rübi. te' sirini 

""" - - - -JCeşf idersen d.ilbera. Le7li sa.çuı:ı esr~mı 
Görse Mecnün reşk ider bu l}iıetüm tefsirini 

Abmed'tıİi katline hattuil hat )"aza.r tezvir idüp . . - . . ..... . 
Lutf idüp cini kazı tkıl ol hatun tezv'irini . . . . 
276 A.83b, :n.92a, C.95b, D.l03a 

Seod.e flylerdiı Secdeler eyler :s,c., feleklerleı 
feleklerde ::B,c,D., cilı8ndas telekde·:s,c. 
kasd. qled.\lm.ı :fikr ey'led.ÜU D., Unudurd.um.s Unudı..trVSn . . 
:s,c,D. 
devrirıd.eı devrini :s,c,n. 
ider buı iderdi :n,c., tetsiriniı tagyirini D. 
Bı..t be;ri t D 'de eksik. 
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277 

Metü.'ilün Xei'&ilün ~ün 

l İşi.ret eyledi çeşmüıi' nilıSııl 
Unutduıı oiıu. terk i tdüm oihiııı 

2 l1 e dirlik görmesem 'bir dem y'i.l.züÖi 
13rı..Üe. terk oldı serısilz zi.ndegini 

3 Oö.rinmez lp.l uoı d.ilppıtler itdüm 
~d.aıı e~er a8zm ni~anı 

4 Reı:ıaan şük:rtiıı. budur mesken ~utupdur 
~lüÖ cin içinde cin.dini 

5 llioe şer)J. e,'lesün süz-ı der\m.ın 
T~pdur şem'-veş ~ed zebanı 

277 A.84a, J3.97a-, C.99b, D.l03a 

2 yüzi.tiiiı lebüiii B,c., terkı merg »,c,D. 
3 Bu bep t D' de eksik. 
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278 

Mef'&ilün Mef'iilün Fıtltlün 

ı Göz uoıyle nigi.T'a g8Jıi g8hi 
:Bu ben miskine 97le gel nigihi 

2 Yüzün şem'-i hid~etdür irişd.i 
Şeb-i zül:f'Ullde dil kim kılsa rihı 

3 Şebi mey-diin-ı l}.üsn içinde her dem 
'Şacil eyler yaiiağuı:ı mihr ü mihı 

4 İdenler kaddüXie ~ü.biyı nisbet 
Nice teşbih ider serve gi;rahı 

.5 l'a:ra.şın- olsa na~ leynüii meh-i nev 
:Be.şun üzre gUne1J devlet külih.ı 

6 Lebüii ib-ı ~~tın eyler i~bat 
Rat-ı eebziin'"1.e zülfinün eiyib.ı .. . 

7 UyuJna.z her gice ~ ağlar ~ed 
Rabibüm su'bh-ı sidikd.Ul" giNihı . .. . . . 

278 A.84-a, l3.97b, C.991>, D.104b 

l miskine .eyle gelı miskinüiie eyle nigi.hı J3,C,D. 

377 

4 ::S ve C' de bu be,-1 tten sonra. ikinci mısraJ.a.to km.-ışııu.ş ve 
bir beyit noksazılaşmış ( 4• beytin ikinci mısraı ile 6. 
bSTf;in birinci mısraı eksilmiş. C'de orta yere ilave 
edilmiş ama. ka;ı-ışıklık giderilememiş). 
eerveı servUii J3. 
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279 

MefUJ.U Mefallü Me:f'8ilü Fcfulün 

~ ~ü:retüii i.iine-1 meomü'a-i ma.•ni 
Bu i\yineden ?bir olur nür-ı tecelli 

Şığuıaz nh-1 '1.ş~ içre cedel l>&Mı ~ zihi.d 
2.'erk e;rle J"'Uri. kendüzüiii e7lem.e da~vr 

cinine,-1 gö:rmek dileyen ~l.Şfa ya.pışsun 
Mecnün gözine zihir olur süret-i Le71I . . . 
oı .kBmet-i dil-oÜ ile bu zü.lf-1 dil-i.ra 
Dir • anı . gören di.U}di yire s8.,y&-i ~Übi 

Milınet-zedele:r meskenidür 'ilem-i ı tlik . . . 
Kim anda ne d~ sığa;r Ahmed ne hod 'ukbi . . .. . 

279 A.84b, :B.98b, D.l04b 

ı iyinedens i.yiııede :e,c. 
3 cinözıayis oiııinı A. 
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280 

FBJ.litün Fillitün Fi'.i.litün Fi'.ilün 

Caoeca açsun ıaüjen dil hanesinden revzeni 
Rüşen olsun niir ile ~ol~ ~lüll meskeni 

'işıka oiıı.i. miljeiidür ~işık-ı didar olan 
San. hicib olıuş-durur c.]:~a•ya oina sÜzeni . . 
İncinür zerrin Jp.bidM geyaün ol nizük:-beden 
Y&l:'~ur gülden ?bi. vii ,S.Semen piriheni 

,, _,,. . . .. -
~atı id.eree la.' ltine ]faJ!d. idenı gam.zen şehiı 
Yo~ yj.re hiç kimseyi öldürmesün illi beni 

Ô~ dil vi:rdüii ~ aevr itme Ahmed bendeiie 
l'Bdşfilıuın sevmez ol b.19 kimseyi iili seni 

280 A.84b, :s.98b, c.99a, D.l04a 

1 tıinesinderu l1inesine :B, c. 
2 <8.şı.lf-ıı miııi.•-i :B,C,D. 
4 kaad iden.i ğamzen şehaı tamzen şebi ~d ideni :n,c., 

ld.mseyiı kimse A. 
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~eden ~un ile }?ddwe uerT [ u] semeni 
Ôonc~ teng oluban ?n ile ~olourı deheni 

»ıır idoreeii iş~ ~a,ın '~ qleaıego 
Oözünt.ıii yaşı ~a ~türsün Yeııum'i 

- - ~ - -Virme her ~a ~alp.n d.imeniJil iy l'u.au:t-ı can 
çlk olur deot-i şabi. degse gU.lüıi p!rÖb.eııi 

Yaoamen geldi şehB. }?-puiia .. öFiıı dile;rüp 
Yüz oürür işigüİie bo;ynına ~~ kefeni 

Sev81' ~ed. seni cin ile did.üıı ~de idüp 
Didi 'idetdilr ezelden ki severler seveni 

281 A.84b, :B.95b, C.9fa, D.104,.o. 

4 ~}Qie.1 ~apuna :s,c., dileyllpı dile~ :s,c,D. 
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282 

l Şö7le cer~ old.ı 70lund.& ,-aq\.D'\ii dürd.inaai 
Kim d\llcendi kalmadı 9eşmümde hiç bir d.iııeai 

2 Pö.dJ.9ihUll mülk-i ie1ii.gnid& oma~ bilttr 
ocno-1 c.:ı.şkı..ıiiJ.a tolaldan göiilUmUıl viranesi . . 

3 nail~ irqidı-ı fena eylerse mitrşld döotlo.:r 
*A.ıp.lpm oönından art~ nesne :ro!C 11tlkrinee1 

4 Ato9-i hiorull şelii şol rosmo ~ı.9dur ~ 
.i.teş-1 süsiı:ıa atsaii nesne TOpiur )"811aaı. 

5 Dılbari zenoir-i ~ bendine bend e7le lciııı 
- - #'# - -Şimdi ~ed'dür tamam •aş~ ciınzıeai 

282 A.8.5a, :e.950, c.na, D.l05b 

1 oar}?.s ~src :e,c.' )'SŞumnt 'b81}'l11Nıi J.. 
4 hiorüiiı ·ış~ D., resmeı ~adde »., ataanı eksen :B,c. 
5 Al}med'dürı Aı:ıııed A. 
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XilJI ki ~det cimınun bir oti:r'asın nüş e7led.1 
"işret-1 diln3& vil ·~ :feramüş e7ledi 

nı..1-i CU'fin ka4 'be-i tallki.k okurl8.1" d\.tn7ede . . . 
Rer ne cin lt1m misiv3.dan ~bini boş erledi . 
Ga.rk:a vardı mahvolup kaJ mad ı kesretden eser . . . - -
Şol zami:ı kim b~ı ~det mew urup cüş e7led.1 

Vidi-i ~en 'de he:r kim sa':r ider Müsi-sıtat 
Ateş-i "imli ena' llaJ:ı,. anı bihüş e;rledi · 

Dest-i ş~ ile ~ın çik ider gül.şende gül 
Ah.aıed' üıi şirin kel.imın Ta.?" ise gÜş e7ledi . 

283 A.85a., :B.95a., D.l05b 

2 düo;yedeı 11Üphesüz »,D. 
3 Öar~ T8t.'dı mal].vol~t ~ virdi ~v idüp :B. , 

vard.ıı virdi D., e!erı nişin D. 
4 ide:rı id.üp D. 
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I 

Ve lehu 

l ~ den-i dilden dile söz gelmese 
llioe 11llık ;yoldurur dilden tudak . . . 

2 "'A,~ olan diB'-ı ~dan iiilomez 
1noinür mi hi9 gt>ri.in gülden ~ 

3 Dera-1 <ı.tlp. AJµned& itmez temöm 
.A.J.mıqan oiııizı oemi.1 foden ae~ 

II 

1 D\Jn eu•iJ. id\lp did.ün bir ~a:r1r. 
MW]kilih ~ idivir i;r 997!1 u pir 

2 Didi ol pi.ı-i ~ gÜf qle lcim 
Şer~ idc,.um sana 'bir pend-i P8!ir 

3 süzeni gör T1.U!lata bir oldı çUn 
Dil-'l"'Ubô.l&r başı üzre bı.ıldı Tir 

4 Ç\.ln fu~ oldı işi miıfr~ gör 
~illeto düşüp mekinı oldı zir 

I A.85b, D.109b 

II A.851>, B.ıooa, D.109b 

383 

B.lOO:ı'de matle. .. ve mahlas b97ti o~ bir gazel olarak . .... 

II- l 
2 
3 
4 

T&Zl.lm19. 
idüp didilmı itd.üm Tine»., itdlb D. 
ido,1.D ı ide7Uı ::a. , pend-i pezir ı pand-i dil-pozir A.. 

Birinci beyit D,D'de şö7leı Süzeiii gör T&!la çalı\'dujrı9ün 
ıııiJ?:~ ı mi.p:u ::S,D., düşilpı d\lqdi »,D. 



Ill 

Fi\.ıi.tün Flti.litün :F&ilün 

1 Jµu:ıd.a biter eerv-i revin b&iauz 
Dehr içinde lale mi olur ~a&euz • 

2 Me,..,.eai hiç l:].~ı.l olur mı görüii 
Rer ne 9içek kim açıla 9ağsu.z 

3 lCendüni febm ider kör OlmS\YM 
I'ondü:ıı.i tın sana. direm lagsuz . 

4 ŞSJd idegör can ~:uıı cism-1.le 
Ri9 ~utımaz kimse ~ı ağsu:ıs 

1 

2 

3 

IV 

Xim ld cinin ,-olına. cin vi:rmed.i 'U..ı.!t degül 
Girmedi me,.ain-ı •ı.şk.a kavline sid.ık degUl . . . . 
İ7 san• çün kim ~üll hineeidilr gönlüm.üz 
Yal~uzl~dan ş~t e;yl;..ek l.qı~ degül 

Mest-i "-ışka ta•n iden zihid c acep hilet budur 
Kendüsi o~ı • '!a.6dan bir nefes ~ degül 

III A.851>, B.ıooa., D•l09a 

l biter ••• reviıı bagsu:ıss bir ••• rev-8n var bağsuz l!., 
olur ~ağeuz ı var d.ağsuz :e. 

4 E'de mahlassız gazel şeklinde. 

!V A.85b, D.109& 
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~ıit0n 1'itıitün ~·1ıatüı:ı ra~11ün 

I 

ı 'Arit ol mürşide var !itunı 'irfan idegör 
:Ba, lto"1P i9igine ciııunı ~bin idegör 

2 ~o.~resin baJ.lro. iriş kondüıli 'uıımıin idegör 
~ul iken Ta.?' özüiii .. i.leme eul~iıı iclegör 

3 ci&t-11 olnıa. gözüii aç sen seni insin idegör 
E.e1.11-deın-1 ehl-i dil olup ~enüıli cin idegör 

II 

1 Şekl-1 insin görinür ma~nide ~in 1'lr17en 
şüreti cinlu gibi sireti bi-o&ıı Tilriyen 

2 :Baq açulf :raluı ~ 9ıp~ u '"ür)'in yi.lr:iJ"8Jl 
:Bilmeyüp kendüzini v&ıih ü ~iıı şılr~ 

3 Ôif'il olma gözün' aç sen seni insin idegör 
Hcm-dem-i ehl-i dil olup tenunı. oin idegör 

l 

2 

3 

I- 1 
II- l 

2 
III- l 

2 

III 

Şa.lfınup c ~i sen itme c.. aba§ ,Tire telef 
Babbu6'.a e,-le 'i'biid.et bud.t1l'Ul' :fi•l-i selef 

Ademi ol ki disi.tnler saiia bu h~ı halef . ,., ,,,, ..,, 
Qafie-ti 'terk idegör rühun bula ti ki 9eref 

Ôa.fil olma. gözüıi aç sen seni iıı•iıı idegör 
nem-dem-1 ehl-"i dil olup tenwi cin idegör 

A.66a, B.3la, E.3lb, F.52a 

vara ir :B,E,F. 
görinilrı görinüp :B,E,F., şü:retiı şU:reta :B,E,F. 
açulp açıf :B., kendüzini v8liha kendüsin ~ :B. 
:B ve F'de birinci beyit şöyle& 
He;r 'ahee yirlere Lömrüni sa.kın itme telef 
Ra.b'buılaa Rabbına. l>v. . • 

ti ki şeref: ~izz ü şeref :B,E,F. 



IV 

1 Aldadur hırs u hm nefıriirii ğı.rraJ.ığı ko 
Uslaıı& m~ cıiı-i divine bu rüsril.ı.kı. ko. . . 

2 Jlhl-i ~al ol dag.ı 9iıııden girü. 9eTdi.lıtı l;co 
'~unı. boşUÜA al. f'ikre7le a'mi.ııgı ~o 

3 Ôi.f'il olma gözttn &9 sen seni insin idegör 
l!em-d.em-1 ehl-i dil olup tenüfii cizı idegör 

v 

l Raıııd ü şükr eyle Hiid.iJ"a virilen ni<.mete bak 
Seni tekrim idüb~ e7ledilgi Coi.zzete bak · 

2 oı haıtimun kerem ü lutfını gör hikmete bak 
c Alo.İ ieeii beril gel s~ gelen d;,.,.lete bak. . . 

3 Ôif'il olma gözüz'i 89 sen seni insin idegör 
.Hem-d.em-i ehl-i dil olup tenüri'i cin idegör 

l 

2 

3 

rv- ı 

2 
VI- 1 

VI 

Sen seni ııacıaa tehi 'ilenı-1 ld!brisııı sen 
Dün.J"ede 09re:t olan m~ar-ı e811lisın sen 

Ma<nide idem isen "'"Jrş--ı mu&aıı&sın sen 
Tirde gökde ne ki va.r oümled.en a.<-lisın sen 

Gafil olma gözull aç een seni insin idegör 
.Hem-dem-i ehl-i dil olup ten~ oi'ıı idegör 

Aldadurı Aldadı ll,E,F. 
dahıı gele :B,E,F., a.lı dür :B1E,F. 
olanı ola B. 
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VII 

1 :Qibi,-i gitti izin izleyü dergiha ula, 
Evli,& ~a.;rlına eer-çepre olan şihi ulaş 

2 "Men .. &Tet" ıtll'Tlllı ~u;r c.i:rif-1 billi.b.a ulsş 
li e1"s1$i aiila mu\>.~ d.a.g.ı J.lli.h' a ulaş 

3 Oi.til olma gözuıi aç sen seni inain idegör 
Hom-d.em-i ehl-i dil olup tenwi oirı id.egör 

VIII 

ı RalikuU ma•rifetin hisıl iden buld.ı keıııi.l .... . .. ~ 

Odur in.ein-ı .mükemmel ana 70lc kil il• ki.l. . . . 
2 Dm.ligi. terk idegör ldJıı olaam hÜb hieil. 

Yo~-<lurur ~oiiuoı bir !ierrG 9eha .. 'ö~e · meoa.ı 

3 Ôii.ril olma gözi.iÜ gç sen seni in.Bin idegör 
HeıD-dcm-i ehl-i dil olup tenüni cin idegör 

IX 

l Ahmed& ~ı ~ }t(Sndilı:ie .. ili nasR.7.' it 
MUrşid-i kimiie var namunı bir ger9ek o.r it 

2 VÜıl-ı ma"rif'etullih olagör bir h\!ner it 
~~l>-i }?.ali.trli hemin bu söz ile mtılJtal/&r it 

VII- l 
VIII- l 

2 
r:x- 1 

2 

Ôatil olma gözun aç sen eoni insan idegör 
Hem-dem-i ehl-i dil olu,p tenülii oin idegör 

~lına.: ba.gşına. B,E,F., ulaş ı iriş B,E,F. 
Odurı Dev:ri A. 
ld..m ••• hübı ta .•. nik 'B,E,11'. 
~ed.'a; ~ecfi :B,E,F. 
ma 'rifetullihı ma"rifete iJine B,E,F. , buı bir ::B,E,F. 
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Ml!ŞtiEVİ (I) 

Jl'iilitün Fi.'ilitün F&ilün 

1 Se,T iderken ıp.Zr-ı zinde .. alemi 
.Aiil.qup .. il.eın içinde idemi · 

2 Oördi bir divaniJ'i 'i.ıi~ 
Didi ~~~ iT 'işıf-:ı merd-i tamim 

3 Hem-dem ola.ıum d.id.i her dem oaiia 
Didi TOf bir dem gerelcı:ııezain bana. 

4 Sen kim i9düii dün.yede i.b-ı lıaJ'it 
Cinuiia. iripesUn diyü memat . 

5 Lik ben cehd. e7lerem iy merd-i kir 
~le,-em oiuin yolında cin ni!!ir 

6 Sen ki ~ı~ı cin idersin har zam.in 
Ji.\Ylerem her l~ada. ben oiıl-feşin 

7 lCim ki nüş eyler şari.b-ı :turkatuii 
o ne bilsün lezzetini vuslatun -- . 

8 · Cim-1 v~l i9se oihiııd.a bir kişi 
Rıir ile yok.dut' anuii bir dem işi . . 

9 Şohbet-i yi.r eyle)"9l1ler pişeain 
Tire galdı ô.b-ı l}AYv'iıı şif esin 

ıo Kim ki geno-i va.el~ buldı :f'eth-i bab . . 
lıeride hep ana old:ı. hioip . . 

ll Xim ki sul~in-ıla oldı hem-nişin 
Kendü söyler ~e danışmaz işin 

12 ~ istersen bulasın ~beti 
Cin u baş OJ'?lB. geçürme :tur~ti 

I A.86b, 'B.12b, C.14a, D.lllb, E.l5b, F.64b 

2 d.ivirı.iyi s d..ivanei 13,c,n,E,F. 
3 ol83UJ1: olS\f1ll :B,c,n,E,F., harı bir :n,c,E,F. 
4 Sen k:i.rıu Kim sen JJ,c,D,E,F. 
5 ltu. bey-it ll,C,E,F'de 6. beyit ile yer dağiştirı:Diş. 

IDı Liki. »,C,D,E,F., oanı c'Bnu 13. 
6 :S' de eksik. l}.ıf~-ıs ~a~~ C,E,F. 
7 eyler şa.rlib-u itmez şa.r!bın 'B,c,E,F. 
8 bira her 'B,c,E,F. 
9 !ireı ~8fa E,c,D,E,F. 

10 lferideı i.:reriniş 'B,C. 
12 oyna: oynaşa B,c,E,F. 
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Xend.Usüıii aiiıa ~ merd-i ~ 
Ceb.le a5z:r olmaz k:ı,)"imetde aalo.n - . . . 
Oer dilersen kim olasın merd-1 his 

~ . 
»u lcateaden murğ--i ciııı kıl h&lia 

• • v • 

15 •Aksine devr itmek ister ki.•inat 
JCim ~olubdur şiir [ u] şerden f 9f oihit 

16 Ehl-i buğZ oldı cilıS.nda her ld9i 
Kibr ü kfn.1710 ıııesividür 19i 

17 OOqmon oldı birbirini ezıamaz 
niil:ı-ı bitılda kalupiur dönemez . . 

18 llirbirinün'. '~ını gözler hemin 
17 diri? fitneler ~oldı oihiıı 

19 şüre-ta gerçi )pJ.urlar ço~ nemiz 
İ9leri Ükin to1Ulldur hıra u i.z . . . 

20 !°"u:Tları meler ü ~ i!leri 
"İllet-i zer~ u ri3'i eihıbüşleri 

21 l'azıla.rında fimdi ~ i1' baba 
Ab-ı ~dan le~~ oldı r~ 

22 Kimisi ıü~i kimisi ziııidUr 
J'ofao u;ımıf anoası ş871iııidü:r 

23 SöyledttrseıD dillerinde ~ 90~ 
Kend"Usinde zerre denlü hiı 70lc - . . 

24 Dıl-i ~ile )?md& kim düş olsalar 
~anın içerlerdi fur!at bulsalar 

25 ŞiJp.b-i k:ilnc-i :teriğat olanı 
Mil.ik-1 ge:nc-1 )?ma'at olam. 

13 merd-iı miPmin-i B,c,E,F. 
15 9o:rdenı şerle »,c,E,F. 
17 mıamazı cms;ııaz B,c,D,E,F. 
20 gü;:rıarı meler ü zağallı.kı ~le TÜ mekr ü zagldur ll,c,E,F. 
21 r~ı riba »,C,D,E,F. 
22 Kimisi ••• ld.ııı.iaiı Kimi. ••• k:imiai de :s,c,E,1". 
23 JCondilainde ı lCendüle:rde B. 
25 feriga.tı ~'at :e,c,D,E,F., pma'a.tı :teri.g&t »,c,D,E,F. 



26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

31 
32 
37 

Bugi idup düş~en idiııii:rler anı 
Be:r ~t bilı:le;rezı dÜD u deni 

Tork-1 .. uzlet a;rleae bir ma:rd-1 pik 
~aoedinden nicesi olur h•lilc 

G\lqo-i f'~ 07ler ol.sa ~ti.yir 
Rak BttlÖmın Tirmege o;rlerler • ir . . 
'l'ork-1 dünya ey'lese bir merd-i r&h 
!Jo.lf. i9inde bu yiter aüa güni.h 

Kimi mUlJ?id ~or adın ld.mi ışık, 
Virmemek i9tlrı sşmdatı bir ~~ 

Dir ~i görse si.tratle geçer 
Cm:tider !"'Dur öiii.ndeın tiz !t&çar 

~o.nn-ı ba~ıl e7leme 13' ke~a.r 
D:ıl-i ~~ llÜDsi.kden al.ı!ıaz eI.m ü ser 

ır io• gün 7&1.mc~ olsa ,-il:üri aç 
llimS"1'8 göoter:nez anl.ar ihti.1iç 

AJt ölürao ldJııee,-e ~am dimez 
Bo..lc'd.eıı e..rtuk kiı:seden rızk iDtemec . . . . 
Anıa.ı-un diim tev9k1ôlldür 191 
Dlr-i R&.lck ile olur her oüııbi.işi . . . 
K'ltldii malin terk iden iy Dü-IAhob 
Kimseden mal Ü ms.nil itmez ~aleb 

SÔ.lik-i rilı-ı ha..'cika.tdur bula.r . . . 
Ummot-1 .Ahmed' d9 n.Boidür bular 

tminden tizı evine dek A. 
k:ojı ke9 D,c. , mümsilalenı .k:i.maedcn D,c,E,F. 
D,c,E,F'de ikinci mısra şö7lcdir: 
Rebrev-1 m<ırd-i ~il?tdür bular 
İlc:i.noi m ı.sra ::B' de 38. bertin ilk mısraıd.ır. 
:B'doki 38. beytin ikinci mıa.raı 9öylodira 
Ka"be-i mi'nSda ~aoıdur bular 
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38 

39 

40 

41 

38 
40 

:Ş:ür ü gıım&:ı ile cennet istemez 
Hem cehennemden da.g.ı hiç gam yimez 

&Abid.-i Hak' dur bulA'e i1' merd-i din 
Tilib-i · dİdir olur bunla.?' hemin 

Yenlarında. medh il zem bird.ür hamin 
~lemezler kim~eye -ymlış gümiıı 

Al}med.' i siz ~anmanuz 1!a.'"ndan ?ça:r 
:Bu meseldür it ürür kervin geçer 

Du beyit E,F' de eksiktir. 
heıuiin.1 tamam B,C,E,F.' gümlinı kelam :B,c,E,F. 
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-MliŞJIEVİ (II) 

Mefiiilün l4etaİ1ün Fe\il.ün 

1 Cihan eallt1na hiç kimse ya.raına,z 
B\.ılm-Uiı dileginoe ;rol varıme.z 

2 Sen itmek diles~ din tolı.ıı ibö:d. 
llihid.uıdm kı::ıparur dlv feriid . 

3 O ;rola vo.rına. d.ir d.il....;riş olursın 
Eulı-i reno-ile derviş olursın 

4 ~aluraın unudı..ırla:r seni iS.T&tı 
~ ü ~ör olup yirsin ııeşiman 

5 04rlürüp filcrülle dilrlü belisın 
lliçüp faddihie göre gam palasın 

6 Salla c.aci e7leyübe:n :f~ ü fifa 
Diler yiria seni odlare Ya.fa 

7 İşidüp dl~ avazın ölürsin 
~uP Hak'dm daliletde k&lursın . . . . . 

8 :Bu nch-ile nioe gün gezdi ırüp oizı 
ICW.BğuT\.e. irişür nigeh efğin 

9 İş.1di.Jrsin biı-i Jpmşuiiuil ölmiş 
Şorusm ~ili n'oldı ~u n'olm.ış 

10 ÖlUm ~corijusı 09.nuiiı e::ı.cıtır 
:Bir iki gUrı seni misld.n yüridih-

-11 ~ıırup vehm-ile ~d-1 d.in iderain 
Bir iki sün aııı i,yiıı idarsi.n 

II A.8&., :a.6b, n.ıı2a, E.28b, F.62b 

6 yürinı ferin :B,E,F. 
8 ..-eob-ileı velın>-ile :B,E,F. 

392 



12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

19 
22 
25 

CJözüii &9 •ilemihi gör anıa hi.uıı 
~etme perde itme mülk il miı.in 

saiia 89 didUgüal göz oin gözidür 
ŞaJp.n fikr e7leme kim ten gözidür 

D\J8ün kim örtesin sen ten gözini - - -~t bil ki açdun oan gözini 

Veli n.ldar seni devT-i zmnine 
l'ina mail ider zevll:-i oi.h.iitı.a 

DUrUr ga.ne-ı gözill:ii ,.ıno ~ 
Olursın div-1 meıcüzı-ıla J"'Oldll.IJ 

Yürclcdo dcmiuD olsa lp..şşo. al eo'ii 
'.Bılnüm OÖTled:il«'lmden lp.ase al aan 
İşitmezsin eözü:ııi ben ne dir~ 
Remin ben eöy-lerez ben işidürem 

Söz.ihi diil6)"ene gül~eke:rdür 
lricesi eül~eker la --ı ü gilhsrdür 

Dogül ol ıa.c.ı ü gevh6I' k1A düzerler 
~ul~a:ruıa "'a-vra"tls.r bezerler 

lmni.b gevher d.idügüm "~-1 ofu:ıdur 
ıcın chlüllih ~binde ııibandur 

.Bu oözi d.iÜloyen dirine uşpuıs 
Anunçi.hı sözleridf.ir böyle tuzBU.% 

:Bu tuzsu:z didügilm ~öztlm d.ııd.ılmaz 
Bilüraiz aükkere hi9 tuz ~tılmaz 

OUharden fark ider mi k:N:'ga ta.oı - .. . . . 
:Biz9 !~i gwn-ek sükkerdür ı1.9ı 

İşit bir pidi~ab.mi ~f-1 ~ 
Voıiıd.n hüb fe.bm it söz me>ilin .. 
Cilıiıı hallanca hıdııurtki.rı va.rdur ... . .., 
Teııında har 1ft.üun ağ;rirı nrnur 
:ea kull~ ~ ölür geh dirilürler 
Soı:ı~da öleceklerin bilürler 

diİiloyen~: oiil~a B,D,E,F. 
diiileyenı söyleyen :B,D,E,F. 
m", ilin ı mi~ilin :B. 
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28 

29 

30 

31 

32 

33 

3-1 

35 

36 

37 

38 

39 

29 
32 
36 

38 
39 

llmiıli 91d-miııdur öldügindeıı 
Pe,immdur kimi dirildüg:inden 

Ximi kmıdilsiııe eyler 8!Ô\rı 
lCim.iei ösine e7ler oezqı 

:Be~t ld.Ai ~?r ölmegiııdeıı 
13o9arı1zu!L\< isteme$ hi9 ilmeginden 

Dir:oi ).cA9ciı bir gün bı.Dloa ful.et.an 
Veli bo;rnında bag V&1' ince l;O.ldlln 

Çekindi ):copd.ı şandı ol 1!=U'ılıııa.z 

"'A.oep bagdu:r uzalmaz d.i Tf ilrilmoz 

~u ;yoldaşlarından aıru düşeli 

Cihöıı 8avğa.1Arı bSf uıa üşdi 

Uşüp ba,,ına ço~ dürlü c.eci.Tip 
Uşeni göraez ü sö7lsr 8N'qıp 

Çrılı.quı> ~ılımaz ell~mı 

Jjo.bvr ~ı &lmaz d.illerind9D 

ı_cıı.çarom 115aııubaıı kandil dol.Mur 
Duruluram !Jmlu:r lik:in bulanur 

lfice biii J'tl 1pıı;u;P gezdi oihinı 
Efendisi görilrdi ıikin mu 

Ir~ gi td.i.lm ~ kendU oozardi 
E.fend.iointill öninde geı.erd.i 

~oyıtdl. ni.gih anı bir yuvn.oJ. 
su>il idUp aiiA bir ~ koleoi 

özineı•öiüno »,E,F. 
l.a>pi.ı ı Jp.rd.ı lJ.,E, F. , uzal.m.az ı uzama.z :B, E, F. 
~mı.ibt"ıl kendÜJ ~azıtır ol 1urmaz :B., 
lhJrulurem ı ':!'ol.anurın »· 
gi tdiiD. • • kendü sezerdi t g1 td.i. • • kendü ~anurdı ». 
T011.tdı nigBh anı bir 1\1'1'&011 ICi nag&h tutd.ı mı . . 
bir ;yı.nraoı B,E,F., '!'oyıtd.ıı Çil ~~ D. 
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40 Efendisini ana ~orur olsa. 
Y-al].Ud az8.dlı.8ını görür olsa 

4l bÔdl~ ~ 'bulsun dir muradın 
Eroııdisini bilmez söyler adın 

43 

44 

41 
42 
1\4 

Efendisi o.ız.Bd.lık virür olaa. 
~ itmez a.zidl.ığın ger ölse 

M~ lcondüzinde bilmez mıı 
AzÖdl~u.z ge3er durmaz oi.lıinı. 

Cihan' ~·nlfı unutmışd~ ~\ld.is:ı.n 
voıi y~ıp .. bilür köy keteüd.isın 

dir mu:rô.dınt dutar adın B. 
aziidlı.6-mı azat~ ol B. 
Cihiin h.&llc. ı Cihan B~ 

"" . 
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l 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

MEŞSEYI (III) 

Me:fiU.lün Mefii'lün FeUlün 

Mi!!Ü.lin c;. BJ.emun i:r merd.-i 'i.\til 
:ım ;yüzden B81X' iden ins8zı-ı kimil 

Temişi cıyle gör bu ı11cb-bizı 
}le yüzden euz ider biii dürlü ni.z1 

JTJriyUp b&:jına. bir eski çs.d.ll
İçinde otımle süret oiJmle hazır . . 
lm B·aJ:!ta 9eşm-i bend eyler bürinür 
Temişi ~l ne şüretler gö:rinür 

Du ki.rı e7lemişdür ltendii3e fen 
Gehi er gösterür lu'b ile gi.b. zen 

ç~ her birini ismi ile 
ÇJJ?3rla.:r ~aşra. bir bir resmi ile 

Şalınur seyr ider sö:rler .zebanı. 
Vı:JÜki.n gö:ri.ıııez hiç oynads:ııı 

Kimisi birbirine olmış '- iş:yt 
Kimi a&r!!ôş kimisi btmgi aş~ 

Kimi si.zende olmış ~o~bet eyler 
Kirni ~de 'Ln u "iıp:et eyler 

Kimi a.acvD.-yı İslim eyler iJ" ~ 
Kimi berdüş kemer bilinde zümıir 

III .A.89a, B.llb, C.13a, D.lJA.a, E.l4b, F.63b 

ı aeyr iden insin-ı ••• ı şer~ id.er üstid-ı »,c,E,F. 
2 görı gel J). 1 n~ıs rizı D. 
3 cüınleı dürlü :B,c,E,F. 
7 görimez hi9s görm~zsün .B,c,E,F. 
9 '"i.Y'Ş uı olm:ı.ş 11,c,E,F. 

10 be:rd.Ü.şı bo:rnüs :B,c,D,E,F., kemer: geyer .B,c,n,E,F. 
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11 lColında k.alkmıı elde kılıcı . . .. . 
Sazıursın çalduğuı iki bölici . ' 

12 TüriJ"ilp tıışm-ıla iheng iderler 
:Biri biri.7le oa•u oen.g ide:rler 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

11 
12 

15 
23 
24 

Çağırup birbiriTle sögüşürler 
~up aögüş~ken dögUşi.trler 

Oörürsin kiminüfi' başı kesilür 
Kimi ğilip olup kimi ba.şılur 

Ç*8r andan görinür ditrlü elvan 
Runıüzın bilmey-en silretde ~in . . 
Tamam oldukda cümle kirsi.zı . 
Zuhür eyler tutukdan hokk&-bizı ... . . . .. 
Olur ~P bo:.ılur cümle tasvir - . 
Raki.kat bir idi anoalt kalur bir . . . . . 
G91 iJ" rih-1 l}.~t içre ~il.ip 
:Bu elvin babrına ğark olma talip . . . 
Ci.h&ı rengi.ne aldanma ha3er kıl . - . 
Degill. bild bu faniden ~er kıl . - . 
W.~ilidür oihimun !!ine-i Çin 
Der ü dlvirıdur .Püı-n~-ı rengin 

Oönül virme cihan ir'iyişine 
Sakın aldanma b.19 isiJ;iş ine . . 
Bugün 'i,ılf ni~ ~111 ister 
Murfui ol ~dan ~ın ister 

Göriıunez c; iri:f'e hiç na.lp]-ı 9ini 
Ara;r nalfl?ş ister n~ i9ini 

Misalidür eihinun l'l~-1 rengin 
fu E17ler anı bir üstid tezyin 

eldeı elinde A. 
::S,E,F' de bu beyit eksik. 
J;U\YV'ins ~~an :B,C,E,F. 

~ a.r1:reı •&şıJ?ı :n,c,E,F. 
nelsş-ı.s ~-ı :e,c,D,E,F. 
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25 Milz•178D bergid.ür eşcir u,Tlar 
~ yimif ~ eyler 

26 'Bah.Ü' e;rlar açıllın.ş tize gül.m19 
l i.ııLilj inüıl ki.mi ~ kimi Olııl.IJ 

27 Şara.rıu.ş k:ıJııi. olluş tize vü ter 
Oorüp n.iresd.eoükl.er )'imek ister 

28 lCalur r8Jl8'inde ogl.arı.ouklar anuii 
İ!eıııin bu reamedür hB.J.b oihi.rıuii .. . 

29 Anuii her birisi bir renge düşmi.ş 
Yazım DRf1fişı bilmez cense d.~wı., 

30 Sen iy til.ip bu r&llg8 olma mi;yil 
OUn•v ti.bınd& olur aible ~ 

31 .t.n.e. tDl:ll!lı iderler ki.ini.tı 
:fi ~ur ~ gibi hig rsebitı 

32 Düriq bu yolda. ~ad cin virino• 
Bos\.U) bu nalap. nalcU,ı gö.rinoe . . . 

25 bargi.dürr ber8'-ile ıı,c,n,E,F. 
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l 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

ıo 

11 

12 

13 

14 

6 
7 
8 
9 

12 

-MESiE-Vi (IV) 

Filıatün roı&tün Filıün 

Şiiret-i insi.na gel iıısina gel 
:\{alma aüretde veı.lıd.n oina gel 

llu ~ı.lıamı bağla.yan üstidı gör 
Du ~ılısmuti 8.dem olmış adı gör 

~üreta b6fsan bir idem oglıyam 
Çir "un~ur 1uza.ğımda. bağlu,yam -.• 

ili benden ~oğdı macn.ide babam 
Oglumun oglmıcığıdur bil dedem 

Atam anmıı kanda. kaldı hem dedem . . 
Dikkat ile bak ~iyi.1-i hairetem . . . . 
:&ıgbanı 'aıemüll böyle d:imiş 
Her aS-aç virür çek:irdekden ;rimiş 

Oğul oldur kim yogura atasın 
llir şadef'Bi.lz gevher-i yek dBneain 

'!'oğma.dmı ıiıd.n irişdi.lııı bir deme 
Dirler idi secde e;rlen Meme 

Liki soilra kendüzümi tıınıdun 
Secde i tdükleri Bdem ben idün 

Secde eyledi bana cümle melek 
'fuzağ oldı baiia bu Tid.i felek 

:Bir :firişteh ~ gördi kendüzin 
godbin oldı gayrı gördi kendüzin 

Aiia böyle gösterildi 9i.inki yol 
öte başında ulu;rı )?Lldı ol 

Sen sana gel oen saiia. gel sen sana 
1}8Jma ke!U'etde özüne gel aaila 

~ur-tılup ke!l"etden olan kigi f'erd 
Ol-durur "ilem içinde merd-i merd 

IV A•90a, ll.3a, D.115a, E.6b, F.67a 

virü;rı vir A. 
. ... 

atasını ana.sın :B,D,E,F., gevher-d.1 gevherün :B,E,F. 
e~len'.: idttnD,D,E,F. 
ben idüııu şanubdum ·:a. 
öte başında: Oba. baş.ında. :a,E,F., depe D. 
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15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

Aldamasun seni :rüz biD dürlü reng 
Ma<nide 'bir şilıin ü kebg ü küleng 

Geçııne,.ınce oüınle ag u !Brad.azı 
ICiı:ııseye bili.mııed.i hi9 J'8.t'ad.an 

Fi""il-i mutlak ki bi süret-d.urur 
Liki bu ~fu.et ·ana alet-durur 

Zatd.an geldi vüoÜd.a bu sıfat 
~ . 
Rerı !Jıfit ile bilindi ""~-ı !it 

Gice olmasa. cihanda aç gözü[ 
~sdrini kim .bilüridi gündüzün 

Cehd eyle evli~ iresin 
İbtididan intihi.Tı göresin 

EV'li;r~ :i.ri9ürsen sen i yir 
İgrıe iaen de olursın zül-fikir - . 
idem oglıdur özilii ~ anmad~ 
.Afiıa:r isen salla remz-ile didük 

Pi.dişih-zide kim ol niı-ehl ola 
MA crifet mül.kinde degmez b:i.r pula 

İsteyü:p bul kendüzü:ılde ol demi 
lf 'ejdügüii bilırıek dilersen idemi 

Cehd idüben kendü.z'i.ni bula.sın 
.Aşl u fer'un n•eydügini bilesin 

26 Kendllzini anl~ insin olın
Kendüzi.ni bilıııe;ren ~SJ'Vin olur 

27 ci.n-ı bi-ma.~na ki uşbu tendedür 
:Bir kılıçdur san ağa.çdan kında.dur . . . 

28 M'lrkob-i oismüiie ~ oldı süvir 
~ olmasa bu ten neye ;ra,ra;r 

29 Çünki ademde ~olıdur 8.i'itab 
Febm kıl va.• llab.i a.c lem bi" s-savib . . . 

30 Nuı-ı lj~ cismüılde çün ğ8.lip olur 
Ol zaman IDık'd.an ~ til.ip olur . . . 

20 intilıÖ\rı göresinı intiheya iresin :e,n,E,F. 
21 :a,E,F1 de ynk. iseflı iken D. · 
22 sana. remz-iles remz-119 sena. :B. 

23 D'de bu beyit eksik 
25 idiibenı eyle :e. E,F'de bu beyit yok. 
28 Merkeb-i ciemüiieı veh ki bu oismüıie B,E,F. 
29 »,E,F'de yok. ~olıdurs ~olınd.ı D. 

400 



31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

d.l 

42 

43 

45 

35 
40 
41 
42 
43 
44 
45 

Oör Siller.aiz:u 1!:zLruıoa buldı oüat 
Jı(Uzılc:l.r aı:ıı istemekde oldı atlat 

İo te,-mı 'buldı ı:nıriduı 'ile. bet 
C&m-ı ~l içen ki9i79 .. ~t 

Kiaıso;ri incitme cehd 97le bugi.lıı 
Ti 'a,iiin ola sana Cil.m-i ledUn 

Kime kim hasıl ola e1ı.ın-i led\hı 
Dird.Ur aii~ farla ;rofdur dihı U gün 

c. Aıom-i eüretded.ür leyl ü nelıi.r 

Jfurtılagör sen bu !11.ıretden 1 ;rir 

ÇUnld. bu lifüretden uid olaaın 
~- -Alco-1 'ulvi.ye sen rol bulasın 

~da kim pa.rm~ b~an bi-gibiıı 
~ tecellisi ola. end.s. <a;Jin 

Hor ne79 balo!aii görılrDin J.1alc:ki. bea 
SuD~ 9irk:in°gebıez ~ iır9.ıcea 

•Aklı ko kim '"akl-1.la ol.mas bu. 19 . . . 
Tolda ~a keJ !~ durma dUri9 

c.Akl-ı. 'akl ü ~akl is oiıı sondedUr . . . 
.. Aklhi-,-ı halk aultin eeııdodür . ... . . 
.. Aµ-ı k:Ul aer-geşte vü ~ön naile. 
Külli ı:ııevoüdit-ı ~ fennin aaiia 

~ıdmet eyler sana bil oümle melek 
Sonüii-içUn çarh ider devr-i t'elek ... 
~ ü gün lp.dmErtdedür le7l ü ııehir 
Senüii-içOn ,-aradı.ldı ne ki var 

Xüntü keııze bil hazinedar öziai' - .. ,, 
Lilci bilmezsin ki hiç gö:rmes gözilı:ı 

Aldım ur sın L ilemüzi i;aTgisına 
u,ma aen 78gdi}r aı:ıun iğvisına . 

~urtıı.a. •• r ~ılu ••• D,D,E,l'·, i ~ı hemin ıs. 
D,D,E,F'de eksik. 
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~ı d~ Jı,D,E,F. 
9a:r!J. idar devr-i i'elekı dovr idor 9ar!tı felek ıs,D,E,F. 
~ ü gtbır her biri E,F. 
ld. hiç görmeıu görmez hi9 13,EtF• 
anw1ı göiiül D,E,F. llll«\rıU\mfiff\~ K\l.M!! 

1-~~ -M~t-'l'f\S~ui~ MBl\~ 



46 

47 

48 

49 

51 

52 

53 

54 

55 

46 

48 
49 
53 
54 

55 

Nitekim nefsüil hevis1 serd.ed.ür 
Sana ~an ,.ana 1'ilz biil perdedür 

Perdelerden olma,yınca. sen cildi 
:Bil ki irişmez sana bW"-ı RÜia ., 
Perdelerdez:ı. ~ıl evvel iy' oüv-Bıı 
Saf olul>an rih-ı Hakka ol revio. . . .. 
Salla zih.i.r ola çün ol b~ı nür 
Çöpçe gel.nıez gözüiie oennit u l}.ür 

sim ü zer eııılik ü geno-1 bi-şümi.r 
Oörinür ol dem gözüiie mür u mir 

Pidişih oJ..ma.!t d.ag.ı cümle oiMıı 
Muhtasa.:r olur yanund.a i.1' cÜV'an .. . 
Du külah u bu kaba vü bu kemer 
Cümlesi olur ~unda muhtasa.:r 

y • 

Lezzat-i dilnyi;rı terk it iy pilaer 
ı.e;;et-i 'ukbidan istersen eser -- . -
ÇUn reh-i .. ışl_c içre ~id.J.!t olasuı 
Ol zaman sen Hakka. 18.yık ola.sın . . .. .. 
Ser-be-aer nür olasın san i;r oii'ri'ı.ı 

~ayup derd.üii devi buldun hemin 

E,F'de bundan önce şu beyit va;rı 

Kendi\zine kiıılaenüıi hi9 rihı y-olf: 
~erreden hiç ~er.reni.tll igilıı yolf 

l3'de eksik. 
ola çürı olt olıc~ .B,E,F. 
iy pü.ae:rı serteser B,D,E,F. 
D,D,E,F1 de ikinci mı~a şöyleı 

Sen boJ?. ilÇ!fmine yol bulasın 

E,D,E,F'de 55, 56 ve 57• beyitler eksik. 
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56 Çünki 1ı:a.l.maşa. vücüduüdan 8!!Ell" 

Ralı-ı Raldc'a ol zaü:ı tu;vduil ha.be.r . . . ""' 
57 lCendüzüiid.en 9ün ki :rımI olaam 

Sen b~ 1 kJ imine 701 bulaaın 

58 H8ll8 ü nim i9ind.e kaldun şöyle mest 
lli9e olursın o:ibizıda büt-perest 

59 :Bilt-ijiken ol ti ki gcmo ola <qiıı 
Oeno-i ~l i9re olasın oavidan 

60 lıüt-şiken ol olasın me.rd-i gudi. 
ltü.t-peres~ olaıı çek.ar dürlü cezi 

59 .B,E,F'de elaJik. 
60 A'da. •oı•daıı sonra. "Jd.• var ki vezilı. bozı.U~. 

:B dol;ru,. oeziı 'ana ıı. · 
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61 :Büt-şiken ol hem 9U İbrih.im-i Rak 
Tilip olanlar ala senden sebalc · ' . . 

62 R&l.k-ı .. alem birbirin ...xzden bilür 
't. ~ et" 

"Arif ~if o lanı sözden bililr 

63 Söz d.idigi.lm bir qiki,yet e7lerem 
Kendü l}il.ilmd.on rivqat e7lerem 

64 'iıemi seyrin iderken iy oüvin 
Bir ulu şehre irişdiim nigehan 

65 Öayet ulu şehr idi dünyi Js:ada.r 
amligi bir üskiireee aııoa. var 

66 Eir ulu hem yol idi ~t dıri.z 
]Çat ~t almış ıiıt miiııend-i piy&z 

67 TUrk ile ~onolu ol şehr 1Y 'amü 
Yüzi 1'Ul1Dlad~ uçar tenlü }?mıu 

68 Dürlü mruµükit '-ac'iyip bi-şümil
Üki cümlesi si3iJı, rü ne ki V&T 

69 Diri ıralpian görür anlar sözi 
Yaıuna. vo.rse.ü voli görmez gözi 

70 llirinıh ls:ula6'ı ği3'et i9idür 
Jliç işitmez ılı: !!,.gır ldşidür 
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61 D,D,E,F'do bu beyitten sonra.ı "Bu oih8n pür heves" dij'e 
baş~ bir me~evi gelmiş. 

62 gözd.enı s3zden :D. :n,D'de ikinOi mı~aı 

n'Jrif' olan <i;rirı. gözden bilü:r" f8klindedir. 

63 A'da bur.ıı.cl.&l aq.ağısı &Jrl. me!Vlevi ola-rak gösterilmiş. 
64 seyrin ide:rken: serr erken »,D,E,F. 
66 D,D,E,F'de birinci beyitı 

"Hem ulı hem 3'01 idi ~t dırÜ" şeklindedir. 

68 siyih rü. ne ld varı serhim-ı pOhte-hor »., 
rüı fam E9F. t rü ne ki ~ı ~ dij.Q ~& ear D. 



71 :Birisi c.u:ryi.ıı bürehııe i3' filzün 
~mıJ. etekleri ği.y'et uzun 

72 otururken bunda bunla.r aıisuzlll 
Söyledi gözsüz za.vallu gi.Dsüzin 

73 Kör ayıtdı geldi leşker ~ur~ 
~ kişidür ~ kimdür görepn 

74 ş~ aydür ben işitdüm iy cüvan 
life ki sö;ylerlerse pe;yd.a vi1 nibiin 

75 Çıpla~ ~ur ~orfa.ram leşkar gelilr 
Du uzun eteklerilm keser al.ur 

76 Kör qıtdı tiz varın ~ı bend 
Gel 1.f:Aça.l.uıı. urm.a.smlar z~· u 'bend 

77 Şelırden ~a.şra 9~an {"..açdıla.r 
Şı8nuban bir köye vanıp düşdiler 

78 Köy içinde bir s emiz 1!=uş buldılar 
Eti yaiJı ;roı.< kem.Ugin aldılar 

79 ölmiş anda Jpırı.Jıtı.ş ba.şd.an başa 
Sürinür kemiltleri °\l\fdan ~e.şe. 

80 Anda. bir çölmek a.reyup buld.ılar 
lfulpı ile dibini 70~ buldıla;r 
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76 tiz varın a.lJ.!-ı berıdı tiz d.i7Uzi amed.end. :B,D,E,F. ( i~tc ·. V.':d-<. ee~. 
77 E, F' de eksik. 
78 ~s ~09 B. 
80 dibini yo~ bıüdıla.-rs dibi 70lc i.y pür hüner :B,D,E,F. 



81 A toş Uz:re kod.ılar ol üç kişi 
~aek içinde semiz ~dur aşı 

82 Ateş idUp 901 ~ ~td.ıla.r 
"'11'1 p19di kem~ etden bi-ğ.abar 

83 Ol 1'im•kd.en )"idiler !1821 ~a.yd-:a. 9ir 
Ror 'bui 'bir tile dönd.i oldı , 1r 

84 lJor biri 9B7le semürdi i;r oilv'an 
:Birisiyle ~olar idi bu oih® 

65 Dö,.ıo he:f't endim ~urur ikon dürüat 
Ya.rı8ındım ?bmuii ~l.ç:rwb. 9üat 

86 Yoğ idi h.19 bir ~ürı piqınun 
Y&Tı.kıncimı ~aşra ç~ ,\cal>ınw 

87 iator isen if bu remzi bilesin 
ÖlmeS\hlden dalu. öİidin ölMiD 

88 ~ed."em biçireym işürt~ 
İ.meoUrı .imönuııa 4~ zsvil 

81 l\'do 'boy-tin mıaraları TCr deği.tti.rmi9 
82 AT-rı ııigdiı e:i3'i biqdi :B,D,E,J'. 
83 ç.f.r• oo;rr :B,D,E,~. 
88 biçİirfl7CIDI biçit-e vü E,E,F •. D,D,E,F'da 2. mısra şö7leı 

Vi.ntlo ıum yi Rabbi imana. zevi.l 
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l 

2 

3 

4 

5 

UE.ŞBEYİ (v) 

Fii litün Filı&tiln Fi.'ilün 

Bıı o 1hin pi.tr-hf!"Tes bil\-!ıiııedUr 
1'1,mda. büt. ~ıyan kişi ıııe.rd.iııod.ür 

ÇUn ~Ali ol ıcacbe'de ten-bO:t-"'}ikfllı 
Ke9 r ola sana cemil-i ~U' l-tııi.nen 

Ko.'"bô d.idtigüm götiüldür iy- :pil.ser 
Tuydun ise rih-ı mac niden haber . .. 
l)u l>-8Jilat-ı bedendih- bü~ i can 
CJ4Jr bü1.i ~ı.rsaii ,-1.rüiidür li-mekiıı 

Cehd idUp rıırean büti k:aJ.ııu hio&b . . . 
Söz btnur va'llihi a'lem bia' aavi.b . . 

v ~·92b, :B.)b 
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l Du tı~!llısrt B,D,E,F'de buıd.eıı _anoak:i lle!D-arin.ın baq ta:ra-
1'>.ndadı.r. Daha önceki me!Devinin devomı 9eklindedir. 

2 4 .Al.i olı ola D., teı:ıı sen :B. 
3 ı;rlqduı:u duydun :e., ~ers e!er D,E,F. 
4 !ırsanı ~ITN' isen A. 



l 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

- -
MEŞNEVİ {VI)' 

Mei'Ü[lün Me.r&i'lün FeUlün 

Mürtd-i bi-iridet aiila si.dl.le 
.Anun benzi hem.an ze.rd oia. --i,ık 

• 
Rev~de ma.'rifetsilz ola ebter 
~..i~i.l.idür nnm bil murk-ı bi-per 

'Ameleüz "aliıı:ıttn tem~ili i;r oilı 
Yimiş virınez ağa.o dir ehl-i 'ir:riiı 

c.Amelsiiz c.a:ı.imüii ahlvili yek-tıer 
Remin bal e,-leınez • zenbUra benzer 

'-Junelsüz zwduQ benzer -t:apwıı 
Yapılmış bir eve kim. 70f lfapııaı. 

Kelamu'llalı m:rünçün oldı nazil 
İşiden eiib-siret ide ~~ıl 

D\h'üş taq.siı id.e-gör E-üb s i.ret 
saiia. pırl olmasun tev;yin-1 ~üret 

VI A.!=)2b, D.ll9b 

D'de ebyi.t d.iy-e başlı.le: var. 
ı Anun beiizi hemm:u Affa benzer ki bi D. 
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Ml!ŞlEV I (VII) 

1 · : .:Işfcia çün ~iş~ ola. Pôk dil 
"Aşı!<= olur "aşıJ:a ma'ş~ bil 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

2 

3 
4 
5 
6 
8 
9 

01.may ıcak 'ışk-ı haldıd meciz 
ei1ıka. ma;şük: Çog ~7ier ııiyÜ.z . . 
.. iş~ u ma.~şülfa iki perd.ed.ilr 
Geg ikiden istedügüil b:l.rded.ilr 

1-.Aqı!t özin m~v id.icek r9'regin 
Cilve ider d.ilber-i ig.ir zemin 

Du. ikilik def' olıo~ 8.t'adan 
da.:rrı gider ~ihir olur ya.radarı 

~i:r olur cümle l}UVe:r çün helik 
l38ld. ka.lan kendü:ddil:r zit-ı Pik . . -
:DürlU suvar 'a:rza. kılur perde-sB.z . . 
Hatııı olıcak zihi.r olur hokksr-biz 
~ . . . . . 
Çi.ln bozıla Jpıl.ma;ra ke!ret yüzi 
N~ır olur kendüzine kendüzi 

VB.hid-i k:nlıhiJ:-ı. cihizı ol zaman . . 
Dir "limen.'~-mü.lk.,, nid.ismı hemin 

VII A.92b, 13.looa, D.l19a 

n•de "eb;yit-ı ~a.r" diye başlık var. 
c- c..-
.Aş ı.J:r..a. ı Aş ık u 13. - . ,- . 

""Aş ıJ_c uı Aş J.f-ı A. 
:B'de bu be;rit eksik. 
def .. ı ref" 131D. 
J?UVOl' S J:.l\17 J). 

b<nıııa · ~ı ,.uzune ka.lAıa.ea D. . . 
:D'de bu beyit eksik. 
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MUK.ATT.A. 1 1'11 



. . 

ımx:ı:m:ir . . . 
ı 

Jl'i.\.litUo Fi.1.litün 1'9.ilün (Fa il<.ln) 

ı auışen-1 ~ıuıla irerao el\.lm 
DUlbill-i ~i~1h.t sö;rlu dil'Unı 

2 '.l(&lmaz idi id.emun hi9 lp.ymeti 
01.ıtıas!J,J'dı e.yrulıt-ı.ıa ölüm 

2 

.riuatUn Filıatün Fil.ıUıı 

l !öf bıırurml.§ d:iilıe ~ı kUhen 
Vilp.1'-ı aı.rr-ı ~ açıııu dehan 

2 İeteriaeü kim ~el.imet olaauı 
.U 1i7UP az sö7lqüp u U71 nan 

3 

l ÇUn ı;taJc.Ü?tt 'e:rtrı a 'lÖd.ur J.tUnUl 
•.Ar9-1 a"lw;n ınu4allidlll" göiluı 

2 Volıdetilli dürri.Jle decyidur gö~fil 
c':11iı-u-«ışşdatı !}09 mW!ai'tidur göÖUl 

ı A.93a, ~.ıolb, D.ıosa 

l irerso: irs(9 

2 A..9)e, B.1011> 7 D.105a 

3 L 930., B. lOla, D. l05a. 

2 dUrrineı derdine A. 
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. 
' 

l 'lıom-i t~ ~&l'dur göÜiU 
OUn gibi •iıeuıde ~ordür göiiiil. 

2 ?liit-ı F;!İf\.f'idür ki enverdür gönül 
Cennete sil:i vü kevperd.Ur gemül 

5 

1 MrWıo.r-ıı. nü:r-1. hiiV"eydiditr göÜül 
Ş~~ ile şüride şqd.idur g&İül 

2 ILI9J;c-ı =.a.· ~-tla ~ göiluı 
Gör nica Lilemfie rüavidur gön'uı 

l 

2 

6 

aih bende gTlh sult&ndur ~i.U 
aöıı 'itı!.t gih oinindur göilül 

- .. - .,.1 . OM m~ot g8.h ~mıdur gönül 
Gah pir ü gih oglendur g()iiül 

4 A..930., ll.lOlb, D.105a 

5 A~93b, B.lOlb, D.105& 

1 9\irid.aı şürlcie vü 11. 

6 A. 9Jb, :B.lOlb, D.106b 
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7 

ı oaıı 8=g1ıı gDJı şid.8ndur gönül 
OÖJı >:mıclÖn ğaa. giryindur güÜül 

2 oNı kü.Cr ü eih lmfu:ıdur göiiuı 
OA.h OCJr U gM ba.r-andur göllUl 

8 

l Dir büt-i t~ rlrd.üm göİili.iııi 
Bir ~ ı. gono ~ vird.üm göİil\bi 

2 Bir melek-eimqa virdün gönlüm1 
:Bir ,rüzi be~ Vi.rdlb göDlibi 

9 

1 Dir meh-i tibina n.rd.Um göilf..ini 
:Bir gül-i httndirıa virdüm ~Uni .. 

2 Dir .. aoep oanana virdt>m geDlüıni 
no.Z.ret-i ouı tina virdünı gönltımi . . 

7 A.93b, ».ıoıa, D. 1061> 

8 A·93b, D.106b 

9 J... 93b, D.106b 
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10 

FSJ.ıatün F&tıatün :Faiıün 

1 Zülf-i "anbeı-si.Ya virdüııı gönitlmi 
lfe .. aoep sevdi\fa. Vi.rd.Um göiilmi 

2 Bir }?ıd-i 'blil~& virdünı. göİilümi 
Nagehan ga.v~ virdüm gı;üıüıni 

11 

~ili.tün Fi:iıatün Faiıürı 

ı Di:r yüzi mehtaba düşdi göiilümüz 
~ıa.rı ~ıaba düşeli gönıı.ımü.z 

2 llir gül-i shi.ba düşeli ~lümüz 
Lebleri cüllaba. düşd.i gönlümüz 

12 

l fy yü.zi i.yfne-i giti-nüm& 
'iı-ızundan L a.rz olur nür-ı Huda ... 

2 Serv }?ddüiden bulur neşv ü nelJli. 
iş igüa ra:rri.ş ıdur bid.-ı f!abi 

--------- - ---- -
10 A~93b, D.106& 

11 A.94a, D.106a 

12 A.94a. D.106a 
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13 

Fiiıatün Fi.'iıatün Fil.ıürı 

l !:r "se\_Cib:üm Raobillıüııı,. niın-ı lebüÜ 
Ab-ı ~ayvan oür~a-i cam-ı lehi.in 

2 n~-ı ~ud.s-i dUrd-iqamU!ll lebilll 
II(jo-ı. ~a.~,:ı.k zevkidUr kim-ı. le~ . . - . 

14 

X'iilitün F8.1.ıitün Falıün 

ı Jiüı:müii hay.ranıdur rily--ı zemin 
~ub ya.r~tmış anı Rabbü' ı-·iıemin 

2 c•ı la 'lü?İ meetidür RÜhu 'ı-nnin 

ı 

2 

1 

2 

2 

l 

. 
Ol şaraba ~ad. heziran aferin 

15 

Mefai°lün Mefallün Fe1ilürı 

- -- t.":'"' -Neaimüil ne:fb.a.-i Iei-dem oldı 
Demüfı' her d;m Mes~ ü Meryem olch 

Piyile'ii oi.tr,.ası oim-ı Cem oldı 
Anuii sermesti oilmle "il.em oldı 

J.6 

Failatün ~ıitün :Falıün 

ın.r but-1 'a.yyi.ra. vi.rdüm gönıüıni 
:Bir ~e.çı zV:nni.ra. Tirdüm gönlümi 

:Bir ;rüzi gülzi.ra. vird:üm gönlüm.i 
:Bir gözi mekkare. virdi.im göÜlüıni 

13 A.94&, D.l06a 
14 A.94.a, D.lOTb 
mestidürı mesnedi A. 
15 Ae94a1 D.lOTb 
net'ha-i ı saflıa-i A. . . . 
16 A .. 94a 

415 



17 

FB.llitün ll'i'ilitün Fiiilütı 

1 l3ir rulJ-ı giilni:ra virdüm gönli.imi 
Gamze-i lıün-hira. virdüm gönl:üıni ., ,,. 

2 Gamzesi bim&ra virdilııı gönlümi 
l!cilleri sehh&ra Vi.rdüm gfulli.hni .. 

18 

FaJ.ı&tün :Fij_ıit~n :Falıün 

l İy :YiiZi oennet bugütı hür-ı kusür 
La.' 1-i nibüll KEM1eri ~8.-!i t~fu. - . 

2 Nür-ı Ra.k e7ler cebinüOden zuhÜr - . - . '"Arızunda. ;razılur All8J:ı niir 

19 

Ffu.ıatün ~ıatün roıüı:ı 

l K8küıüii°dür şeh:pe:r-i :RÜhu'l-ınııi'n 
Lebleril:Ödür ICevser-i mi-?i ma "i°n 

2 40 Işlf imiş "iş~a;ra ~ablü'l-metin 
İki <-ilemde mur8.d. oldur hemin 

20 

Fiiıatün Pi.iıi.tün :Faııün 

ı Aç göz~ii' görmek dilersen bunda nü:r 
Jlir fıill\ğ ur dllile kim çalındı ~iir 

2 Her kim i tınaz rih-ı .. ış}_c içre '-ubür 
İrmed.i ma.ksUdına ol kaldı dür . . 
17 A..94a 

18 A.94bt D.107b 

19 A..94b, D-107b 

20 A.94b, D.107b 
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2ı 

l Şov~-ı la.'lttn cinuıu ~ldı sebil 
CJözlerUDdür göniümi iden c.aliı 

2 Dil iJeb-i zültunde ldJrı kılsa sebil 
nulJ.larundur dilberi rüş~ delil 

22 

Fi.iıatün Filı&tün roıün 

1 Yi.1-ı gol gör var ise 4 8\Y?luiida nür 
Kal.masun gönlüiide ğ8m tol8un sür\ır . . 

2 NÜş idcrsen' cim-1 ~dür ı;ı\lZür 
ZÖl:ıide zühd il ri.7isıdur 8urür 

23 

1 İ.y- yilzüDdür ~ı cennatden cemil 
V' i;r ıebil:ıl' •S3llen neeLnen aelsebil 

2 İdegör oman ;rolınd& oin sebil 
Q4JT bisit-ı ku:rba istersen sebil . . 

24 

Fiiıatün iiliıitün Faiıürı 

l '1ş~ imiş ~aşıµarı ~iı:ı. iden 
'Işk imi~ oinineyi se,riıı iden . 

2 ' Iş~ imiş gül ğoncasın !fa.edin iden 
'Iş~ im1' bülbülleri nilin iden 

21 A.94b, D.107& 
l ş~-ıı Şol n. 

22 A..94b, D. 107a 
l göiilü:zi"des gel D. 

23 A-94-b, D.107& 
l oemiıı aebfl D., nesimenı tüsomma D. 

24 .&..9Sq,, D.107a 
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25 

Fil.ıitiin ~iatün roıün 

ı Ta. ki dü.şdi gönlijme sevdi-;yı 'ışk 
Daşuına çılfdı hemin gav8'a-;n c.ışlf · 

2 Canumuii içinde ~utdı cevr ~ış!t 
Ol aebnbden olınışazıı rü.svi-yı '"l.ş~ 

26 

F8lıitün Pl\1ıatün Fa'.1ıw 

l Olalı dil mülkiJıe 'ışJp.ıô.' emir 
cin ü dil zül.füllde olnıışdux- esir 

2 !Jırl?ı vü tic ü mürid ü şeyE- ü pir 
4Iş~ il'! 48".ş~ ma.'ş~ oldı bir 

27 

l Çünki "ışlfuiidur beı.nüm başuında tic 
!Çalmadı dünyi vü ~~tfyic 

2 İtmişem :_ı.ş~la. cin& imtiz&e 
Derd.-i bi-<lermM.a. andandür "ili.c 

1 

2 

28 

]).UıB.tün Fiiıatün ta.iıiin 

Gönlüm aldı bir büt-i şirin-zekin - . 
Lebleri la.4.l dişi d:ürr-i c.Aden 

:ı<.inı.gti serv l ü J c i~i.rı yiaenen 
Ruhları güldür veli gonca-dehen .. 
25 A.95a., D.l08b 

26 A.95a1 :D.108b 

27 A. 95a., D.108b 

28 A.95a., D.108b 
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l Tevl}.id sözin gÜş id imez şol ki 'inebidür 
zira ki bizüm her sözümüz na.ct-i nebidür 

2 DUŞ11len olubaıı bilmedilgi <ilme JllUnif'* 
Cehl ateşine TBnSa ıı 'ola l!Ü-Lehebidür 

l 

2 

30 

rilıitün FUlitün Fi.iıUn 

' ,,,... - -Isteriaen bulasın darü ı~ 
~ sözi güş e7le san ~utma gi.kıiiıı 

Kendüli8den geç:me)'ell hodbin olur 
İldlilale kaldı ol hodbin olur . ... 

31 

Uef~Ülü Mefi.'ilü Me~lil Fabli.in 

l ~'dur göziken gözüme hi9 ğa\yrı görinmez 
Gözüm ~ı yur ğaJ'rı g~li görür olsa 

2 Ôa;yr olmqıca)f ~a n~a.r ide mi .. aş~ 
Çll?nm ol göz 'B.l.emde ki ~ı görür ola& 

32 

l Her ne kim va.r S:,,ik:ire vü ni bSn 
.Anda l!~ varlığı ol ur .. a;riıı 

2 &m.lik ü beııli.k )?icibındazı geçen 
Kurtılur kearetden ol Jtak-bin olur . - . . 
29 A.. 9.5a, D.108& 

l gÜş ı fehm D. 
30 A.95a 
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D'de ~o. i1e 32. ve 33. kıtaJ.a;rın beyitleri birbirine karışmış. 
l :Bu beyit 32. nin ikinci beyti 
2 :Bu be:rit 33. nin birinoi be;yti 

31 A. 95b, D. l08e. 
2 olı o A., görür olsaı görürse A.. 

32 J..9~, D.108& 
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33 

Gel ber\.l iJ" ~ sözin güş e7leycm 
Miaividan ?J.b:iııi boş e~'leyen 
~- -Arif-i Ra.bb olan ""a.rif kim-durur 
V&l.'lığı c\.imle feramıış eyleyen 

34 

1 Lik istersen bu ~det cimeoiı:ı 
Tiz.-mir it k~üİi h~eBiı:ı 

2 ~a iriş i.b-ı ~ 19 ~uruş 
Ool ole. 'ilm-i led.ümıw nimesin 

35 

Fa:Uitün rilla~ Fiiilün 

1 Aç gözüİi cinin yüzi.ıie ~oğ:ı:-u ba,\c 
ÔSJr 70lfdur kimseye hiç ~utma. ~ 

2 On.yrJ.dan ~ıl iriş ~ nürına 
NUr-1 llak ile gÖrinür nür-ı Hak . . "' . 

33 .A.-951>, ::o.ıo& 

34 J.. 96b, D. l09b 

ı ili ietersenı Klıı ki i..s'terse ki D. 

35 J..961>, D.109b 
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1 

Xim ki 'bu8Un görmedi kendü dilirmu.ııı 
Görme;yise.r yirın ol kendü dil'iramını 

2 

ııii.ı&tün taiıatün Fa:t.ıitf.in ~ıün 

~etüll serv-i bela.dur <lirler 1y serv-i ~ırim 
Ben ~etd.ür dl.rem hal.k-ı cihin d.irler bela . .. . 

3 

Merdüm-i 9eşmüın ,.U.Züı:ıı üue ~t.tn ~liııe 
].Şk-i ~imlnüm ~bibın :g.a.yıııe-i ril.a J_tlırar 

4 

.. .Aşı.Js:uii öldükde cebr ile yuna.rla.rsa gözin 
Güşe-i 9eşıııi;rle seyrin ide d..ildar yüzin 

5 

taiıatün Fiiıatün raı.ı&tün ı<i"1ıün 

-'fıfidur d.ilberümüz !!Öfi yüri eyleme <~b 
lf'ola öldürse beni şerc.. ile ~!'dur gUııehi 

1 A.951>, D.llOb 
2 A.96a, D.llOb 
aerv-1. ı fikrin D. 
3 A. 96a, D. UOb 
;yüzüını yüzüıl D. 
4 A. 96a., D. llOb 
5 A.96a., D.llOb 
01lemeı itme D. 
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Faiıatün Nlatün Nlitün Mlüıı 

CUr' aı-i cim-ı beıisllı içmek A!Jmed dilb~ 
Cin 9aiırd1 le!!_etinden naera-1 -Jıel min mezicı_ 

1 

Mefallihı Met'if lün Me:rafıün Mefallün 

Met&'-ı. ğam-d.urur an~ banüm -&lemde serıııi;rem 
:Ben öldüm derd-i dilberden ko d~ım gamlara. varis . -

8 

Mef'Ülü Fii'.'iıatü Meralıu ~lün 

Kifird.Ur ol ki zillf'-i ruhun görd.i dimedi 
Amentü bi'll ezi h&laka'l:leyle ve•ı:ı-ne hi;r - .. . 

9 

FÔili.tün Mef'iiilUn Fa .. lün 

Ölürem dürlü dürlü derdler-ile 
La. 'lün emsem olurd.ı derde devi 

10 

-MefcÜlü Fa'.ı.ıitü Me:t'&i.ıü ~lüzı 

Her gördügtill nigiJ.-a gönül rtı-me aldanup 
İld eih8.nda "'işık-ı ına"-şük bir-durur . . 
6 A.96a., D.llOb 
7 A.96a, D.llOb 

-~, 

dilbe:rdenı o8niindarı D. t ~a.ı ğamuıı D. 
8 A. 96a, D. ııoa 

ki zfilr-1 ruhuiiı ki ruhun n. .. ... 
9 A. 96a, n. ııoa 

Ölürenu Ölil:rd.üm D., deviı dermin D. 
10 A.96e., D.llOa. 
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11 

Jiü.viştem hitem-i milhı-i mücevher 
• v 

Oulam-1 Alımed-i muhti2'.-,,ı 'ömer . -
12 

Mefallün Metiilün Meta:iıün Metaiıttn 

Nihazıı nüş-i bid.eyle işit plr-i mujf.mı pendin 
Ki Ti.tmiş iki ırı.illetde Ja.atBd.ur keşt-i riz itmek 

13 

Maf'&i.lihı Mef"&ilün F8Ülün 

:Budur dil ®tem.inde mi.ihr-i Ahmed .. . 
Hasmı ibn-i 'Ali nür-ı ~ed. 

14 

-Nüviştem ~item-i mülır-i güzide 
Hüseyn ilm-i ~Ali oı· nür-ı dide . 

15 

Ya.zılclı h.8.tem-i mi.nu-i mücevher 
Ôul.8m-"l. ~ bi-YaJ;ıYi. bni Sikender 

11 A.96a, D.llOa 
12 A.96b, D.lllb 
13 A.96b, D.11oa 

lJ.iteminde ••• ~anı emesinde ••• :-Şüseyin :e. 
14 A.96b, D.lOlb, D.llOb 
15 A.96b, :e.ıoıo, D.llOb 
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16 

~ mUbr-i m~i Al;ımed geşte dilf id 
Ouliim-ı kemterin hakk-ı ırüdi did . . . ..,, 

17 

ntııatün rilıatün Fi.'iıı.tn (Fe '11ün) 

:Bondo-1 mUhr-i mihr-i dUro-1 18ıkizı 
Şüd. MW?.azımıeci ibn-i Al!med DUt<'81t;,:, 

16 A..96b, D.lll1> 

17 J.. 96b, :S.10~ D.1.llb 

1'uhaı:mıed ilm-i Ahmed ı Almlod i bn-1 Muhamııled :S. . . . . 

Taıımot' t :oiVÖıı bi "«m' illihi' 1-Melik' 1-1-Moımiı:ı 

128.5 ( \<./\O) 

Sene 

M. 25 Cuııa gİcesi 'Isi.> 
• 
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SONUÇ 

1N. yüzyılın sonları ile XVI. ;yüzyılın ilk yarısında. ~ayan 
Dükakinzade .Ahmed :Bey ve divanı üzerinde ya.pnış olduğumuz bu ça.lı.ş
mnyla ulal}tığımız sonuçları şöyle gösterebiliriz: 

Sa.ray ve çevresi Divan şiiriyle haıp.r-neşird.i:r. P&d.işa.b.la.r, 
şehzadeler ve yakınle.rı şiir yazmakta ve ş8.irle:re değer verip onla-
rı korumaktadırlar. 

Dükakinzad.e Ahmed :Bey, sara.ye. akra.ba bir ş&irdir . Diğer Di
ve.n şairlerinin o.kaine tamamen tasaVVUf yolunu seçmiş, il&hi aşkı 
terennüm etmiştir. 

Divanda kullazu.ıan dil asrına. göre s8ded.ir. ş8.ir günlük ko
nu;ma. dilini s amimi ifa.delerle şiire taşımlJjtır. Atasözü , deyim ve 
ha.J.k arasında kullanılan t8.:birlere geniş yer vermiştir. H.alk edebi
yatı şaulerinde örneğini :fazlaca gördüğüm.Uz d.idiiııHlid.i şeklindeki 
söyleyişlere de sıkça raslanmaktad.ır. 

:Bir mutasavvıf şiir olarak tasavvuf ıstılahlarını ustaca 
kulla.ruıııştır. Kur' an, hadis ve kelam-ı kibardan iktibaslar ya.pnış-
tır. 

öz ü s özüne uygım bir şairdir. Tam bir farB.gat sahibidir. 
:Beylil;indcn ve a.ğır zefunetinden el çekmiştir. Divanındaki bir çok 
ına.nzUınesinde görülebileceği gibi bilhassa gazellerinden sonraki 
mesnevilerinde sosyal hayattaki a.k.sa.klıkla.ra temas etmiştir . 

Şiir tekniği oldukça kuvvetli bir şwdir. Kafiye ve redif 
konusı.mda dile hakimiyeti dolayıaiyle sıkıntıya düşmemi9ti.r. Aruz 
vezninin değişik kalıplarını başarıyla kullamııış, hatta hece vezni 
ile de iki manzme yazmıştır. 

nivanınd.a, her Divan şairinde ra.etlaıımo.;yan şa.thiyeler de 
va.rdır. :eı.mıa:r da. şairin bu yöndeki özelliğini göstermektedir . 

ı.tevlô.na'nın bir manzUı:nesine nazire yazmış, kendisinin de şi-,. ... 
irleri başta Usuli olmak üzere bi.r kısım Di'V8ll şairleri taraf'lnda.n 

" tanzU: edilmiştir. 

Ke.sidele:rinde devrin devlet büyüklerine medhiyeler düzmemiş
ti.r . Din ve tasavvm: ulularını tazimle yBdetmiştir. 
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Divanında. dini, tarihi, ta.sa.VVUf'i ve efsanevi şahsiyetlere 
geniş yer vererek; Leyla ile MeonUıı, Ferhad ile Şirin, Vamık ile 
Azra gibi Arap ve Fars hik&ye kahramanları bir mukayese ve benzet
me unsuru ola.rak ele alınmışlardır. 

Şiirindeki benzetmeler sevgili, aşık, rakib temeline dayalı 
ola.ra.k işlenmiştir . Sevgili şahlar ş6.hı, sultanlar sultanıdır. A
ş ık, Hak 8.ş ığıdır. :Bendedir. Sevgiliden her ne gelirse omm için 
bir lutuf ve ihsandır . Rakib da.ima. olumsuz sıfa.tla.rla va.sıfla.ndı
rılmıştır . Onun şa.b.sında. devrin sosyal bir kritiği yapılır. ZamS.
nın dünyi görüşü, değer ya.rgıla.rı bu vesile ile orta.ya konur . 

Böylece bu a.çıklama.la.r sonucunda. Dükakinzad.e Ahmed :Bey'in 
tasaVVUf'i Divan edebiyatı. şairleri arasında. önemli bir yer işgal 
ettiği anlaşılmaktadır. 
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S ÖZLUX 

nb-ı zü18.ı: l . l3orrnk su, 2 . llil-
1\ır, ) . Com 

abi.r : :Bir il09 torld.bi (:Beyaz 
sondol, aOmbUl kökü, kırmızı 
gül , turtmç vo iGde çiçekleri 
nane gibi güzel kokulu bazı 
otlar la. bir mi.kto.r döğill.müş 
miskten rneyd.o.na gelirmiş) . 

adea: llerci.cok 
Ô.f'eride: Yaratılmış , mahlUk, ya,

ra.t1k. 
aforiniş: YD.1."o.tma, yaro.tılış ve 

bütün mahl.Üklor . 
ô.gin: Doldurulm~, dolu. 
o.htcr: Yıldız. 
abU-ci.n: Günc;ı. . ... • , 
o..,;.,J: ı_o.~, . b•• ~·~· '"'' ~-~· . . l ana: : z.aJ:ı:ıot, me;; ııY..ı:ı.t., guç ük. 
anbc:rin: Anber kokulu. 
aparmak: Goti.rcok, alıp götürmek 
o.rnk-riz: Tor dökon, terli.yen. 
a.r•a:r ı Dağ oorviai, dikenli ardı9 

al;a.cı , 2. Moo.güzoldeki boy, 
pos . 

Ôriyet (ariyyot} : Ödünç , eğreti. 
o.riyye : öiünç, of;:rcti . 
a.3es : Gece devriyo cec;en, gece 

bekçisi 
B.oi tan : m.inocoimlorin hesapları

na göre i.noon haya.tının uğur
suz dakikaln.rı. 

asitan: Efik. 
5.si.yab: Su. değirmeni . 
ô.qm:ı: Yiyecek ve ıçecok. 
-0.şam :İçen, içici moy-6.şem: şarap 

içici. 
av•av: 1Côpek havlaması. 
ir.ttiz-ı dühüls Davul noei . 

aycnde: Oelen, gelici. 
ayrulc: Başka., diğor . 

bö.ı ilo-J3a,-eafaı Saw:!'alı. 

b&l.Onıı :Badem, sevgilinin gözü. 
bi.15.-bülent : Uzun böylu 
bö.liı K.ooa, yaşlı, köhno. 
bilin: Yastık, koltuk. 
biı:ıı Çatı , dam, kubbe, gök. 
bim toli : Sakalın duiağa bitişik 

olnn kalın telleri. 
baq koşmak: ::Bi.r olmak, beraber 

olmak. 
bono:!'90: ı. ııenekıje, 2. Mor. 
borbiidı ı. Perişan, harap, viran 

2. Pis, fena., kirli. 
bcr-ba.~~: Kaz 6Öğüalü, la.vuta de

nilen bir çalgı. 
b~: ı. Salbedilmi9, asılmış, 

2. Ymişli . 

borgo9te: Te:rsino dönmüş, yüz çe
vi"dmiş . 

borgUzirı Hediye, ho:tı.ro., omd.aç 
beri.n ı Pek yüksek, on yüce. Bad.-ı 

berin : Tan zamanı cocm yol; ~ 
rık, yırtık, dolik. 

boriT,fe: ı. Halk, inoonlar, yara,
tık. Heyrül-boriyyoı Hz .~ 

mod, 2. Çöl, kır, sahra. 
berm: &berleme ve ho.tı.rda. tutma. 
bornönı Genç, dolikllnlı, yiğit . 
bc:r-otor: Daha üstün. 
boa: Yeter, yeti9i.r . 
be,l.r: Çok, birçok, m\,\Jdeci, g-'..i

lo:r yüzlü. 
oi-çUn.: Emsalsiz , e:ıoiz, Allah. 
bi-ç\ın-u çiri: Ni9in ve nedensj.z, 

mutlak Allah (ıô. yüo ' el amma 
yo:e9.ı) 



b i-<lô.:r : Uyan ık' uyuDQ\YBJl , uyku
suz . Baht-ı bidi.r ı Uyanık, 
talih. 

btğışş ı llileoiz , ka.rışıksız, 
oami.mi. 

bıhte-r: Eh, pek iyi. . 
bi-kor8n: Uçsuz, bucaksız, ke-

narsız . 

bi-nevaı Fakir , nasipsiz. 
oirünı Dı~a.rı, dı9 , Ao.rici . 
'biGat : Kilim, minder , döşeme , 

keçe, yaygı . 

bioto-piete: :rıotık (piote-i han
dan: Ağzı açık fıstık) . 

bioterı Yatak, dö9ek. 
bloütün: 1. Aşık Ferhad' ın sevgi

lisi Şirin' in omri:rle Kerman
şah. civo.rındo. doldiği dağ, 

2. OölcyüzU. 

bi(jyö.pı Çok. 
b üdc : Ağaç kavı, nıa:ja. 

billbül-i ş\ırido: Aqık bülbül, 
tutkun bülbül. 

'bürcy'Ôd: ı. Asıl, coa.o, te:ıel, 2. 
Bina, yn.pı . 

bürran: ICeold.n, kosioi . Hançe~i 
bürran: Ksald.n hançer. 

bürohne: Açık, çıplak, yalın. 
büride: Kaoilmiş . 
büzürg: Bü;rük, iri, ulu, kudretli 

Türk m\ısikioinde tırürekkep b ir 
r:ıakam . 

ca• d: Kıvırcık. 
çilik: ı. Çavik, elino-aşBğına 

çabuk. Tez canlı olan. 2. Adam 
öldüren lııroız, yol kesici . 3. 
Yüksek yorJ bUyUk adam. 

ciim~b: Yatak. 
cıin-feui: Can arttırıcı., cana. carı 

katıcı, gönül açıcı . 

cön-N.gi..r: Canı yaralı . 
c6n-ger: Yapıcı, con yapıcı 

(Allah). 
cobinı Alın . 

oelö.'b ı So.lkıııı , küpe. 
ceet: Atl~ş , e19rayı9 . 
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çeşl!)-i TaVÜS: Tavus 9eklinde gö-
rünen oa.bit bir yıldız . 

oez ı Ada. 
oilv9-kilnazu Cilve ederek. 
c\l;yendo : Ara.y-ıoı. , a.r1ı9tırıcı. 
oüllÔ.b: Oül suyu. 
oüat ı Aray-ıp bulma. 
oüotı ı . Çabuk, ha.rekotli , çe

vik, 2. Dar , sıkı, 3. Yakı
şıklı, mımtazaın, düzg\hl. 

oüz z Parça., kısım, b6ltlk. 
çir-Ç.a.rb: Tıraş. 
c;i.rdeh: On dört . 
c;iir-<ıüı Dört ta.raf, dört tarafı 

olan şey, pa.za.r, çarşı.. 
çeç (ça.ç): Samanından ayrıl.nıış 

~ububat yı!ını.. 
c;eld.deı Dmnl.amış, topuz, gürz gi

bi evvelce kulle.nı.lon oavaş 
aleti. 

çeıipi.: ı. Haç, put, 2. Kavisli, 
kıvrık çizgi, 3. Oüzollerin 
kihkü.ıü (evveloo kadınlar 
ıciilıküılorini haç şeklinde iki 
ta.ra.ftan yanı:ı.kları üzerine 
oa.rkı tırlarmı.ç). 

9otr1 Çadır, gölaolik. 
çevgnn: Cirit oyununda atlıların 

birbirlerine attıkları. değnek, 
ucu oğri değnek, baston. Al
lah' ın ezeldeki takdiri . 

çın: Oünoş . 

9ini: Çini, sırlı k.a.b . 
çin-oeher ı Feor-i sadık. 
dab: Şan ve şeref. 
dalôtı Çalmak, vurmak. 
dômcn-i Gabra: ı. Kırın eteği, 

ovanın bir yanı, 2. OôrUşülüp 
konuşulan kişi. 

di.rüı tıaç. 
d~: Sütnine, dadı , çocuğu baı

kon kadın. 



doJJ.c:: Eeki elbise, yamalı dilen
oi hırks.aı, dervişlerin gj.Jr
diği ealci ab& ve yırtık cübbe 

delBı: (&-i) Naz, işve, cilve, 
inosna gUzel sevimli görüne
cek hol, durıııı . 

dmn-o~ ı Arkndaş, dost, sırdaş . 

dengı Ha.yrı:ın, şaşkın, sersem, 
ses, pergol noktası . 

deriz ( dırl.z) ı Uzun. 
derbazu Xapıoı, kapıya bakan 

(derban folek: Güneş ve ay). 
dorcndeı Yırtıcı, yırtan . 

deride: YırtılJDış, yırtık. 
dormin~eı Biçare, zaval.lı,B.ciz . 
dorrı 1. Kimoe, kişi, 2 . Oüzel 

iş, gilzol eccr. 
der yacs Akıllı, anlayışlı. 
~ -dost-gir: Elinden tutan, ya;rd.ımcı 

deot-ırco: Eleme, kuvvet ve zen
ginlik. 

deycür: ÇOk karanlık, şeb-i dey
cur: Karanlık gece. 

doyr: 1·!.ona.Gtu, kilise, insanlık 
o.lani, bu dünya, (mec.) meylıa-
ne . 

doyr-6.rii. : DUnya.yı sü.Sliyen. 
di~ . .. : ı. Çi.ftçi, köylü, 2. 

Köy ete.a ı. • 
diliziir: Gönül inciten, merhamet

siz. 
dil-s\lşa.: Oönül açan, iç aç.an, 

}aLlbe ferahlık veren. 
d.ill}ilnı İçi kM oğla.yan . 

d.ili.r: Yı.trckli, cesur, yiğit . 
dilkc'IJ: CJOnül. çeken. 
d.il-qM: Gönlü hoş, sevin:niş . 

d.il-tcng: Kod.erli, sıkıntıt'ı, yü-
reği dar. 

d\ıq ı Omuz. 
dücO:: Karanlık. 
dügi.h, eegÔh, oa.r-g3h: Müzikte 

ınııkam isimleri . 
düşninu Sövmo, sövüp sa.yma.. 
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ebters ı . Ku;yruiu kesik, 2. Zür
riJ"otsiz ve ha;rı.rsız, 3. Fa;y

dasız §07• 
efgendes ı. Yık.ılıu9, 1'J,kı.k, dü

ıfU:rülmilş , yere at ı.lmı.9 , 2. 
Düşkün, biçare. 

esniı Sırt , arka (oğin) 
e~imenı şeytan, dav. 
enii.r ı Ne.ı- meyva • 
enbazı (ı:ı.-i noboz in c . ) lakap-

lar, takma. adlar, soyadları . 

cnb5.zı (f-o) Ortak, o~ . 
enoi..inonı Meclio, 9\ıra, takuıı. 
orres Bıçkı, destare (dest-er:ı-e:= 

El bı.çkıaı., deste.re) . 
osbs At , bo7gir-fares. 
egim: ölmoyeoek kad.3.r az yiyecek 

vo içecek 981'• 
ovza'ı.ı Vazi.19tler, haller. 
eyiz: Pcço, perde. 
f'arifr-i b&.ıı lkıqı d.in9, rahat. 
f ord-i br-çw: illah, omsalsiz' 

egoiz, oebob sorulmaz. 
formin-bcrs Alciı.ğı mri yerine 

~tiran. 

ferriioı ı. Döşoyen, döşemeci, 2. 
1 ... ,.. 

Rizmot91 , 3. Ka.boyı süpüren. 
fertüt ı Pek ihtiyar , pır, kocamış 

bunak. 
:f'orzcndı Oğul, wıô.d.. 
!etö.ı 1. Oenç, delikanlı., yiğit, 

mert . I&-f'ota illa. ili: Ali' 
den bnçka J"i.ği t ,.oktur. 2 . Cö
mert, eli açık. 

:fitne-ger: Fitneci. 
f'ülk: ( a-1) Oemi , sandal, k:a;yık, 

.Nuh ' ı.n gcmioı (keşti, sefine~ 
zovrak, zovrakçe) . 

f\U&-i ahmer: Kızıl mangır, ba.

la.r oikke. 
rozünı Çok, f'o.zla.. 
ğabgabı Çcno n.ltı. , çii'te gerdan. 
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ga.li;re-giliyi: Misk ile anberden gülbün: Gül kökü, gül biten yer. 
yapılmış siyah, kokulu bir giil-i haınra: Çok kınnızı gül. 
madde olup boya olarak kadın- gül-i ziba: Güzel, parlak gill. 
la.rca. saçlara ve başlara sil- gül-şeker: Gül tatlısı. 
rülür. güm: Yitik, ka;rıp. 

ğizniza.: Ka.:pa.lı, anlaşılması güç güm~ı Zan, sanma., sezme, şü:phe. 
durum, söz· güm-r8.b.: ı. Yolunu şa.şı.rmı.ş, doğ-

giret: Ça.pul, :raima.; akın. ru yoldan ayrılmış, 2. :Bol, 
gensüzin: İsteği olm~ak, iste- gür. 

miyerek, ister istemez. g\mg: Dilsiz. 
gerdan: Dönücü, dönen. g\ırbes Kedi. Şütür-gürbe (deve 
gerd.iş: DönÜ9, dönme, dola.şma.. ile kedi): Deyim. Münasebet-
gerdiş-i gerd.u11: Feleğin dönüşü. siz, mana.sız. 
geşte: Gezmiş, dolaşmış, dönmüş. güşvar: Küpe • 

.Berge!'tte: Altüst olmuş. ·· ="- Şahit d ı · ı -.. gı.ıvö.O.: , e ı • 
Sergeşte: l3a.şı dönmüş• haclet: Utarıma., şaşırma.. 

ğılat: Kılıf, kın, mahfaza. h8.h na hah.: İster istemez (tav'-
g il: Toprak (kil)• an kerhen). 
g,_11: Gizli kin ve garez, düşman- !tiki: Toprak renginde. 

lı.k Dai.mQ gışş ile beraber Ja8..kister: Kül, a.teş külü. 
kullanılır • dıll ü gışş; kin halet-i nez'a: Can çekişme, Nez": 
ve hile. J3i.r şeyi yt~inden koparma, 

8-:ırra.: Gururlu, kibirli, kendini sökme, kaldırma., ;yok etme, 
beğenmiş. cazı çekişme. 

gi.rdfu.: ı. Meşguliyet, 2. Ad.et, han~: Tekke, zaviye. 
tarz , yürüyüş. har : Eşek 

girl.'ban: Elbise yakası. ç3k-i gi- bira: Sert, pek 1'"..a.tı taş, mel"!ller 
riban (yaka. yırtına): Çok acık- haris Rorluk. 
la.nma.. harid..a.r: Satın alıcı. 

giya.h: Bitki, ot, nebat. hası Ot kırıntısı, çerçö:p 
gönlü dola.şık: Aşı~ havra: Ahu gözlü kız, kadın , 
ğulam: ı. Tüyü, 'bı.y:ığı çılonamış (a.hver•in müennesi) .. 

delikanlı, genç, 2 • .Ebi.r, kö- Q.ayl: Zünre, takım, at, at sürüsü 
le, kölemen. he:ft endam: Yedi organ: Baş, göz 

ğunc: (aı--i) Naz, cilve, eda, kı- karın, iki el, iki ayak~ 
rı tma.. hercai: Kararsız, sebatsız. 

{sunc-ü dela.l: Naz ve eda hıram: Nazlı, edalı, salına sa.-
gurab: Kar~. ıına gidiş. 
gÜf'tiir: Sö~. l,tıred.: Akıl. 
giilac: 1. Nişastadan yapılan ince hı~al: liuylar, tabiatlar, ahlB.k-

yufka., gü.lloo, 2. İçerisine lar. 
toz halindeki acı iliçla.rı koy- hisar: J3i.r müzik makamı. 
mak üzere eczacıların kullan- Horasan: İran1 ın doğusu, (hur = 
dıld.a.rı' nişastadan yapılmış y güneş + asan ::: doğan kelinie-
küçük ve yuvarlak mahfaza.. lerinden mürekkep olup doğan 

güneş memleketi mana.sına. ge
lir.) 



bo~-~ırim: Oü.zol gidişli, TJrüşiiş 
ıu. 

hübiı Oilzollik. 
hulle ı Cennet elbisesi . 
ljun.bô.r: Zalim, kan içen . 
hurd : Kilçi.lk, ui'ak, kırık, ehemmi

yotoiz . 
lfurde-dıizu'.Qikka.t sahibi, nükte ve 

inooliı;-1 anlayan. 
hÜ.\H Akıl , :!'ildx , şuur , anlayış , 

ölt'.Jın , zehir . 
hÜO-lob ı Dudaiı kmıı, susamış, • 

tOt}TlO • 

h\ı:ıo ı ll.tu]ok, oalkım . 
hÜDir.ı: ID..zı::mgtli, bir işe sarılan . 
gün-barı Kan saçan aöz , kan ağla.-

yan. 
hilşbor: Aklı bozan ilaç. 
hü.gyir: Aklı baçında, akıllı, us

lu. 
ır : Nol;rno, ha.va. 
ırmoJc: Ayırmak, cüda kılmak. 

'im.ran: nz.ı.teryem'in babası. Al- i 
'inırönı İmran' ın sülalesi ... 
Muoo. ile 1larun veya. ı.teryem 
ilo 'isi. 

inondos Çok , pok, sakın . 
in U ö.nı :Bu, şu, tferruatla meş-

6'.ıl olmo.. 
iotebro.J.tı Sırma ile işlenmiş bir 

9091 t kaba kumaş . 
işvogor: İ9voli, ediıı, nazlı. 
l_taba-i ozriık: t-lavi , gök renkli 

ka.b:ı., elbise. 
~e ~avooyn s Dd. kavis arasınd&

ki mesafe. Mira.o gecesinde Rz. 
Muhem:ıed ' iı:ı Cenabı Hakk' a. olan 
yakınlık derooesi.nden kinaye. 

kib.ı.n: Oüve~in geline verdiği 
ağı.rllk, para, eşya, ka.lın. 

k&b.il: Kübülot sahibi, olgun orta 
yıl.9 lı kime o, 30-50 Y8:§ m:'a.s ın

da bulunan, erişkin J hareketi 
~ır , 8f.1.yrotsiz , tenbel, dur
gun , rÔJdd , Dı:ı.br-ı k8.ııils Dur
gun deniz . 

ltabJ.c.ahis Öldilrücil bir 71lan. 
karibeı ı .Kırbıı , btqük testi. 

2 . B<q\.lk 9i9e. 
ki.rg&b ı 19Teri, tabrik.a. 
keveeynı İki kavis Y8i118.t' . 
Kemer bağlanmaks Hizmete hazır 

olmo.k. 

kemer-boate ı ı .Kemer , kuşak bağ
lomı9. 2. Hazır. 

kepenekı Qobanla.rın giydiği kol
ouz, dikişoiz , keçeden dövü
lerok yapılmış giyecek • 

kerkeos Akbaba. 
kovn: Olma, varlık. 
kevn-i•iıenıı J>Un;ra. 
kisvet s l.El.biee. 2 . Husiısi kıya

fet . ).Kiabotı yağlı güreş 

yapon pohlivanların giydikle
ri dar paçalı meşin pantolon. 

kigvcı-güşaı Memleket açıcı, a
çan, cıhangir. 

kubbe-i minas Oök:;yUzü. 
kullabı Çanaeı , kanca, ucu eğri 

neano. 
kurrot41.J.~yn: Oöz nuru, su te

resi, :parlak, nurlu. 
ki'.tz ı ı . .Da.rdak, tas , çana.le. 2 . 

Kıın'bur . 

k\ıze-eorı Ba:rdak9ı , çömlekçi. 
küd.\xret s 1.Bulo.nıklık. 2. Gam , 

tasa, kaylJı· 

kühen : Euld., yıpro.nmış , modası 

89çmig . 
kÜhken : Dai kazan 
külilc: Kıvırcık saç , çiçek de

ı:ıoti . 

külengı Turna ku:ju. 
kilng'.ire: Kubbenin tepesi, en 

yükDek yari . 
küştes Öldürülmüş . 
kütehs Kısa, bo;rsuz. 
lfutin• Bir oino ~ahin , sarp, yal

çın , oUrotli , şiddetli. 

ıigr Şo.kn , lntife , oyun. 
leb-boı-lobr Dudak dudağa. 



leclac: ı.Sat~anç oyun.ımun icat
çısı. 2.Sözü tutuk söyleyen. 

ley:. 1.Kab, za.rf. 2.ç:amur. 
lihaf: örtünecek şey, yorgan, 

sargı, zar, kabuk. 
ıu~ıu~-i ıaıas Parlak inci. 
mars Yılan. 
mahmil: Mahfe, deve üzerine konu

lan iki kişinin bindiği sepet. 
Her yıl Raremeyn'e gönderilen 
a.tınaganla.r. 

ma.hza.r: Hazır olma, görünüş, hu
zur yeri, bir kimsenin önü, 
birkaç ld..şi ta.rafından imza
lanmış olan dilekçe, mahkeme 
sicili. 

meiid: .Ahi.ret. 
mebhüt: Şaşmış, hayrette ka.lmıg. 
medhwp Dehşete uğramış, şaş ı.rmış 

korkmuş, ürkmüş. 

mengüş: Küpe. 
merg. Ölüm. 
merg: Çayır, çimen, sebze. 
mevali: Mevlevi.yet gayesine ulaş-

mış sa.rl.klı alimler. 
meyg\m: Şarabi, ş8.'t'ab renginde 

olan. 
mıJ.?:'az: Kesecek alet, makas. 
mihri banı Şefka:tli, merhametli, 

muhaobetli, güler yüzlü, yu
muşak huylu. 

mikra.s: Makas. 
milha: Oyım, eğlence, cümbüş. 
minen: Minnetler. 
mübe-mü: Kıl kl.1, tel tel, birer 

birer, çok dikkatle; inceden 
inceye. 

mueaylan: Deve dikeni, muga.ylan
gS.ıı: bu dünya.. 

muhkema:t: İçinde hüküm bulunan, 
manası açık olan ayetler. 

mü-miyan: Kıl belli, ince belli. 
mU.7 : Fa.re. 
muta.bbak: Uydurulmuş, tatbik o-. . 

lunmuş, ka.:pak gibi ka.:panmış. 
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muLtSd: Alışılmış, 'i tiyid edil
miş. 

mw-şikif: Kıl yaran, kılı kırk 
yaran ••• gibi. 

muöarek-bMı ı.Muöa.rek olsını, 
kutlu olsun. 2.Tebrik: etme, 
kutlama.. 

mücteba: Seçilmiş, seçkin, erkek 
adı. 

müd: Mut, kara. mut, batman nevin-
den bir ölçek. 

müj: l.Kirpik. 2.Kör duman. 
müje: Kirpik.· 
mülk.et: Ülke. 
mültemes: İltimaslı, kayı. Multe

miş: İltimas eden, kayıran. 
münselik.: İnsila.K: ed.en1 yola. gi

ren, bir tarikata girmiş, bir 
meslek tutmuş. 

mürg: Süı:nük. 

mürg: Kuş. 
müstetab: Hoş, güzel bulınıan. 
müstmend: Mahzun, kederli, biç3-

re, za.va.llı. 

müşevve~: :Belirsiz, ka.rışık, dü-
zensiz, karmakarışık:. 

müşebbek: Yumak, örülmüş olan. 
müşg-bar: Misk yağdıran. 
nii-oed.id: Görünmez, belirsiz, 

kayıp. 

nam Ü neng: Ad ve ün. 
n~i: Temiz, pak. 
na .. re: Nara., 3'Ük$ek sesle bağırma. 
nat': ı.so:rra bezi. 2.Meşinden 

yapılan döşek. 

na.t'-ı zemin: Yeryüzü. 
nekbet: !.Talihsizlik, bahtsızlık 

2.Düşkünlük. 3.Fel&ket, musi
bet. 

nemed: Keçe, kebe. 
neng: l.Ayıp, utanma. Perde-i 

neng: Utanma perdesi. 2.Şöhret 
ün. 

nev-bave: Turfanda yemiş, yeni 
yeşillik, hediye. 



nik:iı İyilik, iyi olma. 
nııtf'e : Döl suyu, saf', duru su. 
nükhet ı Koku. 
nüzl: Ko.nak yeri , misafir için 

hazırlanan yemek. 
•ömr-i dıriz : Uzun ömür. 
ö~~: özür dileyen, özür bil

cU:rerek af isteyen. 
:p8.-bürebme: Yalın ayak. 
pis: O ecenin sekizde biri, bekle 

leme, gözetleme , gam, keder. 
pasban: Gece bekçisi . 
paaüh: Cevap, karşılık. 
pelas: ~ kilim, keçe , aba, cul 
pele : Terazi kefesi . 
peniih: Sığıruna , sığınacak ye:r.
penoüm: ~şinci (hamis) 
pe;rdebaz ı Perde oyuncusu. 
peri~idı Peri çocuğu, peri 9<?CU· 

ğu olacak kadar güzel , çok gü
zel, kadın sd.ı . 

perverişı :Besleyiş, besleme, bes
lenme , terbiye etme , yetıştir
ma , ilerleme . 

pes: öyle ise , imdi . 
peşmin, peşmine : l .Yünden , yapa.

ğıdan yapılma. 2 . Sofula.rın 

giydiği sade , süssüz elbise. 
peyk: Haber ve mektup getirip 

götüren. 
peyveste: l.Ula.şmış , bitişik. 

2 . Da.ima... 
peyrev: İzinden giden , uyan. 
pise: l . Alaca.. 2 . Saksağan . 

pister: Yatak, döşek. 

piş ü pes: Arka ve ön (pes : a.rd , 
arka.) . 

piş-va: Reis , başkan (mul<:tedi). 
piyiz: Soğan, sirkeli ve zeytin 

yağlı f asulye haşlaması. 
p\ır: Oğul . 
pÜş: örten, giyen , giyiılmiş mana 

laruıa gelerek birleşik keli
meler yapar. P~ (ayağı öı
ten) pabuç , serpuş; başı örten 
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pÜş: örtü, örtünecek şey, elbi
se, zırh. 

püb.te: Pişmiş, pişkin , olgun , gün 

görmüş adam. 
püşt : Arka, sırt. 

rag: Dağ eteği , çayırlık , çimen
ıik, bağlık, bahçelik. 

raht: At takımı, levazımatı. 
rakam: Yazı yazma, yazı ile işa.

ret, sayıları göstermek için 
kullanılnn işaretlerden herbi
r i . 

rakk: Üzerine yazı yazılan tabak
lanmış ince deri . 

raygin: l3edava, parasız , pek çok, 
pek bol. 

rebab: :Bir çeşit kemençe. 
reha: Kurtulma , kurtulıJ.1 . 

rehi.vi: Bir makam. 
reh-revwu Yola giden, yolcu. 
renç: Ai;rı, sızı ; zahmet, eziyet, 

sıkıntı, hışm , öfke , gaza.b. 
resen: İp , urgan , halat . 
resid: l .Yetişti, ariş~i. 2.Alı

na.n bir paranın iadesiyle 
kaydının sili.nıııesi, hesabın 

hükümsüzlül,rürıe da.ir edilen 
işaret. 

reşk: l .Kıskanma , hased günü. 2. 
Kıskanılmış . 

reviııi ı Revaçlı , rağbetli, değerli 

revende: Oid.ici, giden, çok yürü
yen. 

rezm: Kavga., savaş , cenk. 
rUcab: Üzengi, büyük kimsenin katı, 

önü. 
rwb: :Boyun, ense kökiL 
riş: ı.Ya.:ra , 2.Yaralı, dil-riş:Yü

reği yaralı, 3. Saka.l , 4. ~. 

kıl , 5. Telek. 
riş-(µU:ıd: :Bıyık al tından gülme, 

a.lay. 
rUh-ül-emin:-rUh-Uı.-Kud.Us ı Cebrail 

(A. S. ) 



rümh: l.Ka.rgı., mızrak , süngü. 
2.meo. tıkara.J.ı.k, yoksulluk. 

-ei.ı Oibi-Anber-eaı Anber gibi. 
sid.e-rü: Yüzü tUyeüz genç de.il

k.anlı.. 

sahil: Sıcaklık, bara.ret. 
sahtı l . Katı., sert , çetin , pek. 

2.Kuvvetli, güçlü, sağlam·. 

3.oüç, zor. 
sa•id: Kolun dirsekle bilek ara.-

sında.ld. kısmı.. 

siid-i eLn: Gümüş kol. 
eBkı 'Baldır, incik , se.p-(bot). 
ealµu-: Cehennem . 
sil.irs Baş, kuııandan, başbuğ, en 

büyük amir. 
ealÜSı Riyik&r, iki yüzlü. 
ealiı.si: Riyak.8.r lık, iki yüzlülük 
sebik: Dere . 
eegb&nı l.Seymon, yeniçeri ocağı 

na bal;lı. bir sını.t' asker. 2. 
Osmanlı. 8&ra\Yllld.a e.v köpekle
rine ba.kDn kimse. 

eelmek: Bir mi.tzik makamı. 
selsebi'l: Tatlı ve ha:fif su, cen 

nette bir çeşmenin adı.. Suyun 
aktığı yer kademeli olan bir 
çeşit 9eşme. 

oemend: Kula at, çevik ve güzel 
e.t. 

semaı: Zehir, al;ı . 

si.minber: Oümü.ş vücutlu, vücudu 
gümüş gibi o lan. 

sengin: Taştan, taştan yapı.lml.IJ. 
Dil-i sentrinı Taştan yürek, 
katı kalb. 

eeng-i. hi.raı Mermer taşı. 
sepide: Tan vakti. 
ser-6.gizs Yeniden baştan başlama 
se:r-engÜşt ı Parmak ucu. 
ser-geı-din: 'Başı dönen, sersem, 

şaşkın, perişan. 

881'-gGŞtes Şaşkın . 

eeı:--nigüu »a.şaşa.ğı. olmuş, baht
sız, talihsiz. 
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serir: l.Taht, 2 .Yatııook yer. 
eor-1ı.r~: Berber. 
sevidı l .K.a.ralık, siyahlık, ka

rartı. 2.Yazı. , karalama. ,3. 

Uzaktan kara.r~ı hAlinde görü
len kale.bo.lık . 4.:Bir şehrin 
çevresindeki karartı halinde 
görülen bağ, bahçe ve bostan
lar . 5.Kare., siyah. 

sınmak: Kı.rılmak:, parçalanmak, 
bozulmak, dağılmak, mağlup 
olmak, yenilmek, hezimete uğ
ramolq bozulmak. 

ai:taı, cifaleı l.Teati ve saksı 
parçaları. 2. Çanak, çBmlek. 
3 . Fıstık, ceviz, badem kabuğu. 
4.0rok. 

sif&lins Çanak çömlek gibi şeyler 
çamurdan ya:pn& şey. 

sil~iu Köseleden yapılmış su kabı, 
kırba. 

sindin: öre. 
si.m-ib: Cıva. 
sirabı 1.Stzy"a kanmış . 2.Taze, kör 

po . Oül-i eira.b: Taze gül. 
sirac ı Işık, k.andi l, mum. 
sUd: (Sevdanın o.) Sevdalar. 
a\lsenı Susam. 
eU.Zenı İğne , çeşm-i sÜzen: İğne 

gözil, i~e deliği. 
şÔlıid: 1.Sevgili. 2.0i.ı.zel (Dilbeı-) 
ş&h.id: ı.şWııt, tanık. 2.örnek. 
şene: Tarak. 
,anevbor: l . Çam :tıatığı. ağacı. . 2 . 

Çam t'ıatığı kozo.lağı . ) . Sevgi
linin 'boyu posu. 

şebineı Oeceye ait, geoe ile ilgi 
li, geoelik, geoe vakti olan. 

şebgir: ı.oeoe 'U)'l.lllayan. 2.Cece 
giden kervan. 3. Sa.balı vakti . 

4. Sabah kuşu. 
şeb-istin: l .Yatak od.aaı. 2.0ece 

ibadetine mab.eus oda. 3. Ha.rem 
dairesi. 

~eb-külalu Gecelik k:U.ıBh.. 



şeb-rev: Gece giden, gece yolf?u
luğu eden. 

şehbaz-ı se!ids Dir cins iri ve 
beyaz doğan, yiğit şanlı ve 
gösterişli adam. 

şehd: :Bal, gömeç ba.lı. 
şehper ı Kana.t , kanat UCUo 

ı;emm: Zehir, .a.ğ11. 
~era: Toprak, arz. 
şeş-tarı Altı telli, eskiden Türk 

müziğinde ve umumiyetle islfun 
müziğinde kulla.nı.la.n bir mız
raplı sa.z olup üç asırdan be
ri Türk müziğinde ta.nbur bu 
çalgıyı unutturmuştur. 

şik8.f: Yarık, yırtık, çatlak. 
şimşad: Şimşir. ağacı. 
şi"r-i maaer: Ana. sütü. 
ş'iı-i yaza.in: Rz • .Ali. 
şive-i reftar: Yürüyüş tarzı, yü 

rcyüşteki eda.. 
~ore,8: Tuıme, emiş. 
ş'lllTih.: Şa.rih.ler, serh edenler. 
şüd.: Gitti, geçti. 
tabiş: Parlayış , pa.rılda.yış. 

tBk: .Asına., üzüm kütüğü. 
-t;~i: Günahtan, haramdan kaçınan 

dinine ba.ğl ı kimse, iki imam
dan biri 

taı•a.t: l.Yüz, surat, çehre. 2. 
Güzellik. 

~ama,!..i 1lam: Ram tame.lı, olmayacak 
istek. 

taii~l-: Şafakta görünmek, sabah 
lama.k, şaşmak. 

~a.nnazs Herkesle eğlenen. 
~ap: :Bulmak. 
~a.pşurmak: :Emanet etmek, tevdi. 

etmek, teslim etmek. 
~apu: zat, hazret. 
ta;ravet: Tazelik, taze olma.. 
taşt: Leğen. 'l'a.şt-ı simin: Gümüş 

leğen. 

tavÜs: Tavus kuşu. 
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tivü.s-i Sid.re: Cebriil (a.s.) 
~ayla.san: :Başa sarılan sarıkla

rın omuzlar üzerine salıveri
len uçları. 2. :Ba.şa ve boyna. 
sarılan şallar. 

teb: Hararet, hunma.. 
teberra: Uzaklaşma, uzak durma, 

çeld.lme. 2.Sevmeyip yüz çe
virmeo 

tekyeı Tekke, dayanma, güvenme •. 
tekye-~: Dayanılacak yer. 
teng: l.Da.r, sıkıntılı. (dehan-ı 

teng=küçük ağız) 2.Denk, eşya 
yük dengi. 

tevella: 1.:Bi.rine yanaşma.. 2o l3i 
rini dost tutma. 3. Tas. Ehl.:-i 
beyti, Haz • .Ali 1yi sevme, on
lardan meded ve şefaat isteme 
kendilerine olan yakınlık, 
ba.ğlJ.ll.k. 

tumpz Kazığa. bağlanan çadır ipi 
titr u teber: Kılıç ve balta., bı-

çak. 
tir-endaz: Ok atıcı, ok atan. 
tur.re: Alna dökülen kıvırcık saç 
tutuk: Perde. 
tütiya: Çinko, sürme. 

'urve: Testi, kova ve benzerleri 
gibi şeylerin kulpu} kulp. 

<urve-i ~~ (sağlam sap): Müs
lüınanlık. 

u.'ak: Ufak, küçük. 
uşak devşek: uşak döşek: Çoluk 

çocuk, u:fa.k tef'ek. 
uşanma.k: Kırılmak, parçalanmak, 

u:fa.lanmak. 
\l.jatmak: Pa;rça.lamak, uta.l tmak. 
ümınü'l-kitab: Tas. l.Akl-ı evvel 

2 • .A:rşın üstündeki kaza. ve ke
der levhası. 3 .. !Cur'an'da Fa
tiha. aU:resi. 

üstü. .hin: Kemik. 
valih; Mütehayyir, şaşkın. 



vidi-i eymenı Bz.Musa.•nın TUr da 

ğlJlda .Ulah'ın tecellisine 
aı.azhar oldulı.ı yer. TUr dağı 
civarında bir dere (Hz. MUsa 
zevcesiyle buraya gelıııiş ve 
zevooai burada. doiuzı yapnış. ) 
Yol, tarz, usul, alan. 

vebyı Yıprama, gevşeme. 

veri : Bnramdaıı ka.9ınnıa.. 

veaviaı Şey-ten. 
yapd.ı 1 Xape.dı. 

y8.r: Salya, ağl.z S\.\YU• 
yarağ: Hazırlık, levazım, techi-

zat. 
yarıouı Şeta&tçi, yardımcı. 

yekbArı 1li.r kare , bir defada.. 
yelcDÖn s DUz, bir, beraber. 
yek-<ıerı ı. Yalnız başına. 2.Ili.r 

ba.qtan bi:r başa.. ).Ansızın. 
yel.meles Koşmak, hızlı gitmek. 
yıldızı. düqaıek: »ahtsız olmak 

(deyim) . 
zô.ıı 1. İbtıyar, ak sakallı.. 

2.Rüstom•in babası.. 
zaliııı: Karanlık, zulmet. 
zehroı (a.1.c-ozha.r) Çiçek. 
zehre: (f-i): Öd, safra. , yiğit-

lik, oeoı:ı.ret. 

zehro-çik:ı Ödü patlamış, korkmuş 
z olfin: Çene. 
zenAııı Kadınlar . 
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zal:l.İhtiyar, ak sakallı, 
2 • Rüat caı • in baba.:ı ı.. 

zali.aıı Karonlık, zulmot. 
Eehre {a.i.c-ezh.o.r): Çiçek. 
zehre (t.i)ı ö:t, so.:t'r:ı., yiğit-

lik, oeoo.rot. 
zehre-çiık: Ödü pe.tlamı.ş, korkmuş 

ze~ı Çeno. 
zenan: Kadınlar. 

-zenlinı "Vura.rıık .. ~nnii.sıyla bi.rle
şilc kelimeler yApe.r. 
Ta.' no-zenan : SC>verek ••• gibi. 

zenahd.an ı Çcn o. Çah-ı z enahd.a.n: · 
Çene çukuru. 

ze:ng\ııe: Çıngırak, Türk müziğin-
de bır makam. 

zer4>~e: Ustü:fo., eumalı. lraııa.ş 
zib ı SilB , bezek. 
zibi: Süalü , yakışıklı, güzel. 
zihi: Ne güzel , ne ho9 , ô.ferin, 

bravo. 
zindes Di:ri, yaşıyım, cnnlı., 

_ dinç, sağla:n, gUçhi., kuvvetli 
zirü bam: Sa.zın en ınoo vo en ka 

lın toli. 
zilbd.eı llir şeyin en ooçk.in parça 

sı, Bz , özet , oonuç. 
zülalı Saf, hafif', ao~, güzel, 

tatlı au. 
zümbU:rı Fqek arısı . 
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