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Sevgi YAVUZ 

Cemaleddin Mahmud Hulvî Divanı 

(Metin-İnceleme) 

 

 

ÖZ 
 

“Hulvî” mahlaslı Cemaleddin Mahmud Efendi, XVII. yüzyıl Türk tasavvuf 

edebiyatı şâirlerindendir. Bu tez şâirin, şimdiki bilgilerimize göre tek nüshası 

bulunan Divan’ının bilimsel metotlarla incelenmesini ve edebiyatımızdaki yerinin 

belirlenmesini amaçlamaktadır. 

  Araştırmamızda önce Cemaleddin Mahmud Hulvî’nin yaşadığı devrin Türk 

tasavvuf edebiyatı açısından durumu hakkında bilgi verilmiş, ardından da şâirin 

hayatı ve edebî kimliği incelenmiştir. Bu bölümü takiben Divan’ın tenkitli ve 

transkripsiyonlu metni verilmiştir. Metnin muhtevâ ve şekil yönünden de ayrıntılı bir 

tahlilinin eklendiği çalışmanın son bölümünü ise, metindeki tasavvufî terimlerin 

anlaşılabilmesi için, açıklamalı bir tasavvuf terimleri dizini oluşturmaktadır. 
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Sevgi YAVUZ 

Diwan of Cemaleddin Mahmud Hulvî 

(Text-Analysis) 

 

 

ABSTRACT 
 

Cemaleddin Mahmud Efendi whose pseudonym is “Hulvî” is a poet of XVII. 

century sufistic Turkish literature. This thesis aims to analyze poet’s Diwan, which is 

known through one copy to our knowledge, through scientific methods and to place 

it in Turkish literature. 

In our study, firstly the information is given about the Turkish sufistic 

literature of Cemaleddin Mahmud Hulvî’s period, then the poet’s life and his literary 

personality are examined. Subsequent to this chapter, the critical and transcriptional 

text of the Diwan is given. The last chapter of the study where a detailed analysis of 

the text with regard to content and style is attached, is comprised of an index of 

commented Sufism terms on the purpose of understanding the sufistic terms.  
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ÖNSÖZ 
 

Cemaleddin Mahmud Hulvî, 17. yüzyılın mutasavvıf şâirlerindendir. 

Araştırmamız, edebiyat tarihlerinde daha çok Halvetî şeyhlerinin hayatına dair 

kaleme aldığı Lemezât isimli eseri ile tanınan şâirin Divan’ının incelenmesini 

oluşturmaktadır. Bu tezde, şimdiki bilgilerimize göre tek nüshası bulunan eser altı 

bölümde incelenmiştir. Birinci bölümde, 17. yüzyıl Türk tasavvuf edebiyatının genel 

durumu ve başlıca tasavvufî zümreler, genel bir çerçeve ile ele alındı.  

İkinci bölümde Cemaleddin Mahmud Hulvî’nin hayatı, edebî ve tasavvufî 

kişiliği üzerinde duruldu. Bu bölüm için, edebiyat tarihlerinde ve tezkirelerde yer 

alan ortak bilgilerin yanında, şâirin hem Divan hem de Lemezât isimli eserinde yer 

alan otobiyografisinden faydalanıldı.  

Üçüncü bölümde Yapı Kredi Bankası Sermet Çifter Kütüphanesi (Y. 

821)’nde yer alan Divan’ın, transkripsiyonlu metni verildi. Müellif hattı olan eser 

gazellerle başlamasına rağmen, tezde klasik divan sıralamasına uyularak önce kaside 

nazım şekli ile yazılan Halvetî silsilenâmesi, ardından terci’-i bend, müseddesler, 

muhammesler, tahmis, ilâhîler, gazeller kıt‘alar ve bağımsız mısralar olmak üzere 

sıralandı. Bir tekke şâiri olan Hulvî’de hem divan şiiri hem de tekke şiiri özellikleri 

görülmektedir. Bu sebeple şâir sadece divan edebiyatı nazım şekillerini değil, tekke 

şiirine ait olanları da kullanmıştır. İlâhî sayısı az olmakla birlikte tezde bu tür, mısra 

sayısı üzerinden değerlendirilerek bulunduğu yere konuldu. Eserin tek nüsha oluşu 

ve defterin şâir tarafından adeta bir müsvedde gibi kullanılması yüzünden Divan 

yeniden tasnif edilerek ve adeta kurularak tezin bu bölümü tamamlanmıştır. 

Dördüncü bölüm Divan’ın muhteva yönünden tahlilini içermektedir. Bu 

kısımda eserin içeriğindeki konular, çeşitli alt başlıklar halinde eski Türk 

edebiyatçılarının kullandığı divan tahlillerindeki klasikleşmiş metot esas alınarak 

incelendi.  

Beşinci bölümde Divan şekil yönünden incelenmiştir. Öncelikle nazım 

şekilleri ve bu nazım şekilleri ile yazılan şiir sayıları verilmiş ardından vezin ve 
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kafiye bahsine geçilmiştir. Ardından metnin dil ve imlā özellikleri ele alınmıştır. Bu 

bölümde son olarak devrinin diğer şâirleri gibi geleneğin ortak temalarının, 

mazmunlarının ve sanatlarının kullanıldığını gördüğümüz Hulvî’nin Divanı’nda, 

şâirin bu malzemeye nasıl yaklaştığını kısaca belirtmek amacı ile birkaç örnekle 

eserin edebî sanatları üzerinde durulmuştur. 

Tezin son yani altıncı bölümünü açıklamalı tasavvuf terimleri dizini 

oluşturmaktadır. Tasavvufî şiirlerin daha kolay anlaşılabilmesi için hazırladığımız bu 

dizin ve açıklamalı sözlük metne dayalı bir çalışmadır. 

Bu çalışmanın ortaya çıkmasında yardımları ve hoşgörüsü ile her zaman 

yanımda olan  saygıdeğer hocam ve tez danışmanım Prof. Dr. A. Azmi Bilgin’e, 

lisans eğitimimden bu yana ilerlememde büyük emekleri olan Prof. Dr. Kemal 

Yavuz’a, Prof. Dr. Muhammet Nur Doğan’a ve Yard. Doç Dr. Cemal Aksu’ya, 

Farsça bölümlerin çevirisine değerli vakitlerini ayıran Prof. Dr. Ali Güzelyüz’e, 

destekleri için bölümümüz araştırma görevlilerinden Esra Egüz’e ve aileme teşekkür 

ederim. 
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GİRİŞ 
 

Cemaleddin Mahmud Hulvî 17. yüzyılda yaşamış olup Türk tasavvuf 

edebiyatı geleneğinde şiirler kaleme almış mutasavvıf bir şâirdir. Şâirin mensûbu 

bulunduğu bu edebiyat ekolünün genel özelliklerine geçmeden önce bu yüzyılın 

siyasî, sosyal ve edebî durumu hakkında kısaca bilgi verilecektir. 

 17. yüzyıl Osmanlı pâdişâhlarından, I. Ahmed, I. Mustafa,  II. Osman, IV. 

Murad, I. İbrahim, IV. Mehmet, III. Süleymân, II. Ahmed ve II. Mustafa’nın tahtta 

oldukları döneme tekabül eder.
1
  

 17. yüzyıl Osmanlı tarihinde iktisâdî, sosyal, siyâsî ve askerî alanda büyük 

değişikliklerin yaşandığı bir dönemdir. Çağın başlarında Osmanlı coğrafyası en geniş 

sınırlara ulaşmış olup İran, Orta-Asya, Hindistan yöreleri ile birlikte, dünya 

nüfusunun yarısına yakını Türk hakimiyeti altındadır. Ancak çağın sonlarına 

gelindiğinde sınırlar küçülmüş, büyük toprak kayıpları yaşanmıştır. Geçmiş 

yıllardaki büyük başarıların görülemediği ve duraklama döneminin yaşandığı 

devlette; ordunun bozulması, Avrupalıların coğrafî keşifleri ile değişen ticaret yolları 

sonucu maliyenin çöküşü, bunun sonucu olarak yaşanan iktisadî bunalımların 

doğurduğu Celâlî isyanları, ilmiye sınıfı arasında yaşanan huzursuzluklar, 

yolsuzluğun, rüşvetin artması ve padişahların saltanatta, vezirlerin makamlarında 

kalış sürelerinde görülen istikrarsızlık ve bir padişahın katliyle ilerleyen süreç 

beraberinde Osmanlı’ya gerileme devrini getirmiştir.
2
  

Osmanlı Devleti’nde yaşanan tüm bu olumsuzluklara rağmen, bu yüzyılda 

Osmanlı sahası Türk edebiyatının yükselişi ve gelişimi durmamıştır. Şâirlerin ve 

divanların sayısında artış görülen bu yüzyılda Türk şâirleri gazel ve kaside tarzında 

İran şâirlerini geçmişler ve Türkçenin şiir dili olarak üstünlüğünü, mesnevî tarzında 

ise yeni bir vadi açmak gerektiğini belirtmişlerdir.
3
 

 

                                                     
1
 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, c. III, 2. Kısım, Ankara, TTK, 1977, s. 584-590. 

2
 “Onyedinci Yüzyılda Türk Dünyası”, Büyük Türk Klasikleri, c. 5, İstanbul, Ötüken-Söğüt 

Yayıncılık , 2004, s. 13-14. 
3
 Faruk K. Timurtaş, Tarih İçinde Türk Edebiyatı, İstanbul, Vilâyet Yayınları, 1981, s. 217. 
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 Şiirlerde sözün güzelliği yanında anlamda derinlik ve hayallerde genişlik 

aranmıştır. Mubâlağa, tezad ve telmih en çok kullanılan edebi sanatlardır. Tasavvuf, 

şâirlerin çoğunun başlıca konusudur. 

 

 Yüzyılın Türk şiiri açısından en önemli özelliği 16. asrın büyük şâiri Bakî’nin 

temsil ettiği ve sonraki yüzyıllarda da devam eden klasik üslûp yanında yeni bir şiir 

anlayışı olan Sebk-i Hindî ve Hikemî tarzın ortaya çıkışıdır. 

 

 Hint üslûbu anlamına gelen Sebk-i Hindî, 16. Yüzyıldan 18. yüzyıla kadar 

çoğu İranlı olan şâirlerin Hindistan’da oluşturdukları şiir tarzıdır. Bu tarz, İran, 

Hindistan, Afganistan, Tacikistan ve Osmanlı topraklarının da yer aldığı geniş bir 

coğrafyada etkili olmuştur.
4
 Başlıca temsilcilerinin Urfî-i Şirâzi, Tâlib-i Amûlî, 

Kelîm-i Kâşânî, Sâib-i Tebrîzî, Feyzî-i Hindî ve Şevket-i Buhârî olduğu bu akım 17. 

yüzyıldan itibaren divan şiirinde etkisini göstermeye başlar.
5
 Klasik edebiyatımızda 

akımın önde gelen isimleri ise Nâ’ilî, Neşâtî, İsmetî, Şehrî, Cevrî, Fehîm ve sonraki 

yüzyıllarda Nedîm ve Şeyh Gâlib’dir. 

 Sebk-i Hindî’nin özelliklerinde; “hayallerde incelik, mânâ ve hâkîmiyet 

derinliği, fazla sözden kaçınmak, alışılmamış benzetmeler ve mazmunlar, ruhî 

çırpınışlar, ruh tezatları ve tasavvufun bunlarla kaynaşması ve süslü bir anlatım”
6
 

vardır.  

 Bu özellikler Türk edebiyatı şâirlerinde çoğu kez bütün olarak bulunmaz, ayrı 

ayrı özellikleri ile yer alırlar. Örneğin “Nâbî’de hikemî ve söylenmemiş yeni mânâlar 

şeklinde görülen bu etki, Nef‘î’de mübâlağa sanatının çokça yer almasıyla; Nâilî ve 

Şeyh Gâlip’te ise anlam derinliği ve orijinal mazmunlarla”
7
 karşımıza çıkmaktadır. 

 

Yüzyılın diğer önemli şiir akımı ise hikemî üsluptur. Bu üslûp düşünceye 

dayalı söz söyleme, bilgelik, varlık ve eşyanın asıl amacına dâir fikirde bulunma, 

                                                     
4
 Ali Fuad Bilkan-Şadi Aydın, Sebk-i Hindî ve Türk Edebiyatında Hint Tarzı, İstanbul, 3F 

Yayınevi, 2007, s. 14. 
5
 Mine Mengi, Eski Türk Edebiyatı Tarihi, Ankara, Akçağ, 2008, s. 197. 

6 Ali Alparslan, “Gazel Şerhi Örnekleri I”, Türk Dili Dergisi, Türk Şiiri Özel Sayısı II (Divan 

Şiiri), Ankara, TDK Yayınları, 1986, s. 248. 
7
 Bilkan-Aydın, a.e. , s. 130-131. 
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varlık ve olaylardaki gizli anlamları çözme üzerine kuruludur. İran Edebiyatı’nda 

Şevket-i Buharî ve Sâib-i Tebrîzî tarafından temsil edilen bu tarz, bizim edebiyatımız 

için Osmanlı Devleti’nde 17. yüzyılda görülen siyâsî, kültürel bozukluklar ile bazı 

toplumsal değerlerdeki çözülmenin şâirlerde yarattığı akislerin sonucu ortaya 

çıkmıştır. Edebiyatımızda bu üslûbun en önemli temsilcisi Nâbî’dir. Eserlerinde 

düşünmeye ve düşündürmeye ağırlık veren şâir devrindeki sosyo-kültürel 

değişmelerin etkilerini şiirine yansıtmıştır. Onun yolundan gidip hikemî tarzı 

sürdüren diğer şairler ise Sâbit; sonraki asırlarda Seyyîd Vehbi, Tarihçi Râşit, 

Arpaemînizâde Sâmî, Çelebizâde Asım, Antakyalı Münîf, Koca Ragıp Paşa, Haşmet, 

Fıtnat Hanım, Sümbülzâde Vehbî, Keçecizâde İzzet Molla, Ziyâ Paşa ve Hersekli 

Ârif Hikmet Bey’dir.
8
  

Bu dönem edebiyatında gördüğümüz bir diğer özellik ise millî bir edebiyat 

yaratma düşüncesidir. Mahallî tarz olarak da isimlendirilen bu akım, önceki 

yüzyıllarda Edirneli Nazmî ve Mahremî tarafından başlatılmış olup Türk dili ve 

kültürüyle uygunluk gösteren eser verme çabası olarak tanımlanabilir. Bu yüzyılda 

tekrar dirilişe geçen mahallîleşme asıl olarak bir sonraki asırda kendisini 

gösterecektir. On yedinci asırda Nev‘î-zâde Atayî Hamse’sinde, İstanbul’un sosyal 

hayatını, atasözü ve deyimleri kullanmış ve mahallî özellikleri eserlerine 

yansıtmıştır.
9
 Bu edebiyat anlayışını benimseyen diğer bir şâir ise Bosnalı Sabit’tir. 

Bir başka belirtilmesi gereken husus ise Klâsik üslûp da dâhil olmak üzere 

saydığımız diğer üç şiir tarzının 17. yüzyıl şâirlerinde bazen tüm özelllikleri, bazen 

de birkaç özelliği ile kendini gösterebilmesidir. 

17. yüzyıldaki üç pâdişâh aynı zamanda birer şâirdir I. Ahmed “Bahtî”, II. 

Osman Fârisî, IV. Murad ise “Muradî” mahlasıyla şiirler ortaya koymuşlardır. 

Divan edebiyatının bu dönemdeki başlıca temsilcilerinden Nef’î, bu yüzyılın 

sözünü sakınmayan, güçlü ve cesur bir şâiri olup, özellikle ele aldığı konular ve 

işleyiş tarzı ile kasideye klasik biçimini kazandırmıştır. Övmede, övünmede ve 

                                                     
8
 Bu ekolün takipçileri için bk.: Hüseyin Yorulmaz, Divân Edebiyatında Nâbî Ekolü, İstanbul, 

Kitabevi Yayınevi, 1996. 
9
 Ahmet Atillâ Şentürk-Ahmet Kartal, Üniversiteler İçin Eski Türk Edebiyatı Tarihi, İstanbul, 

Dergâh Yayınları, 2005, s. 367. 
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yermede tüm sınırları zorladığı şiirleri, özellikle sanatına duyduğu haklı güveni ön 

planı çıkardığı beyitleri ile dikkati çeker. Başlıca eserlerinden olan Türkçe 

Divan’ında devrin ileri gelenlerine sunduğu kasideler ağırlıktadır.
10

  

Onun Farsça Divan’ında tasavvufî aşka yaklaştığı görülür. Tuhfetü’l-Uşşâk 

isimli manzûmesi ise Fuzûlî’nin Enîsü’l-Kalb isimli eserine nazîredir. Şüphesiz şâir 

gördüğü aksaklıklara ve yanlışlıklara karşı yahut da herhangi bir sebepten dolayı 

tepkisini kazanan kimselere yazdığı hicivleri dikkati çeker. Sade bir dille ancak 

oldukça argo sayılabilecek kelimeler içeren bu hicivler Siham-ı Kaza adı altında 

toplanmıştır.
11

  

Sabrî ise kasîdede Nef’î’den sonraki en kuvvetli şâir kabul edilmiştir. Üslûp 

itibariyle mubâlağada Nef’i’yi bile geçmiştir ama aynı ustalığı yakalayamadığından 

yadırganmaktadır. Divan’ı olan şâirin kaynaklarda Hüsn ü Dil isimli bir eserinin 

daha sözü edilse de henüz ele geçmemiştir.
12

 

 Kaside ve gazellerinde Nef‘î etkisini gördüğümüz asrın bir diğer şâiri Cevrî 

Çelebi’dir. Ancak Mevlevî olan şâirin şiirlerinde Nef‘î’de gördüğümüz ağır hicvî 

unsurlar yoktur. Şâirin Divan’ından başka tanınan eserlerinden bir diğeri Yazıcızâde 

Selâhaddîn’in Şemsiyye’sini yeniden kaleme aldığı Melhame’sidir.
13

  

 

Hikemî tarz hakkında bilgi verirken, onun öncüsü olduğunu belirttiğimiz 

Nâbî’nin bu üslûbu yansıttığı Türkçe Divan’ı ve bunun dışında dokuz eseri daha 

bulunmaktadır. Hayriyye şâirin tüm halk kesimlerince rağbet gören bir eseri olup, 

oğlu Ebulhayr Mehmed Çelebi’ye yazdığı faydalı öğütleri içerir. Tercüme-i Hadîs-i 

Erba‘în manzûm kırk hadis tercümesidir. Farsça Divan’da şâir bu dile olan 

hakimiyeti ile dikkat çeker. Hayrâbâd Feridüddin-i Attar’ın İlâhî-nâme’sine yazılmış 

kısmî bir tercümedir. Ancak olayları akıcı bir şekilde anlatması bakımından oldukça 

dikkat çekici bir mesnevî olduğunu söyleyebiliriz. 587 beyitten oluşan Sûrnâme’si 

ise  IV. Mehmed’in şehzâdeleri için Edirne’de yapılan sünnet düğününü ve on beş 

                                                     
10

 Metin Akkuş, Nef‘i Divanı, Ankara, Akçağ Yayınları, 1993, s. 13-37. 
11

 Saffet Sıdkı,  Nef‘î ve Sihâm-ı Kazâ’sı, İstanbul, Aydınlık Basımevi, 1943. 
12

 Şentürk-Kartal, a.g.e., s. 384-385. 
13

 Hayatı ve diğer eserleri için bk.: Hüseyin Ayan, Cevrî Hayatı, Edebî Kişiliği, Eserleri ve 

Divanının Tenkidli Metni, AÜ Basımevi, 1981. 
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gün süren düğün şenliklerini anlattığı eseridir.
14

 Geriye kalan eserleri ise mensur 

olup bunlar; Fetihnâme-i Kamaniçe (Lehistan Seferi hakkında), Tuhfetü’l-Harameyn 

(Hac yolculuğunu anlattığı bir tür seyahatnâme), Zeyl-i Siyer-i Veysî (Veysî’nin, 

Bedr Gazâsı’nı anlattığı eserine zeyl), Münşeât (mektuplar) isimli eserleridir.
15

 

Şeyhülislam Yahyâ Efendi sadece 17. yüzyılın değil bütün klasik edebiyatın 

da en büyük şâirlerinden biridir ve özellikle gazelde yakaladığı başarı ile çağdaşı ve 

ondan sonra gelen şâirlerce üstâd kabul edilmiştir. Şeyhülislâm Yahyâ’nın 

gazellerinde işlediği konu beşerî aşktır. Tasavvufî unsurlara, dinî konulara çok az yer 

vermiştir. Tasavvufî anlatımın en yoğun olduğu manzûmesi Sâkî-nâme”sidir.
16

 

Şiirlerinde mahallî unsurları kullanması bakımından da önemli olan Divan’ından 

başka şâirin, Ferâiz Manzûmesi Şerhi, Kaside-i Bürde Tahmisi, Nigâristan Çevirisi 

ve onun şeyhülislamlığı boyunca verdiği fetvâların derlemesinden oluşan Fetevâ-yı 

Yahyâ isimli eserleri mevcuttur. 

Şiir sayısı bakımından en az yazan şâirlerden olan devrin bir diğer 

şeyhülislam ve şâiri Şeyhülislam Bahayi aşk gazelleriyle dikkati çekmiş ve 

ünlenmiştir.
17

  

Hayatı hakkında sınırlı bilgilere sahip olduğumuz Edirneli şâir Neşâtî, 

dönemin Mevlevî divan şâirlerindendir. Kasidede Nef‘î’den, gazelde ise Sebk-i Hindî 

akımından etkilenmiştir. Gazellerinde tasavvufî kavramları sıkça kullanır. Bu 

şiirlerdeki engin hayal gücüne ve söyleyişteki ustalığına rağmen, Neşâtî’nin önde 

gelen şâirler arasına giremeyişinde, Farsça tamlamaları çok kullanmasının önemli bir 

payı olduğu belirtilir.
18

  

Halvetî bir şâir olan Nâilî’nin bilinen tek eseri Divan’ıdır. Sebk-i Hindî’den 

etkilendiği için şiirinde anlama sözden daha fazla önem vermiştir. Bir Sebk-i Hindî 

                                                     
14

 Agâh Sırrı Levend, Nabî’nin Surnâmesi (Vakaayi’-i Hıtân-ı Şehzadegân-ı Hazret-i Sultan 

Muhammed-i Gaaazi li Nabi Efendi), Ankara, İnkılap Yayınevi, 1944, s. 5.  
15

 Ayrıntılı bilgi için bk.: Abdülkadir Karahan,  Nâbî (Türkçe Şiirlerinden Seçmeler), Ankara, KTB 

Yayınları, 1987. 
16

 Hasan Kavruk, Şeyhülislâm Yahyâ Divânı, Ankara, MEB Yayınları, 2011, s. XXİİ-XXVİ. 
17

 Harun Tolasa, (Günümüz Türkçesi Karşılıklarıyla) Şeyhülislam Bahayi Divanı’ndan Seçmeler, 

İstanbul, Tercüman 1001 Temel eser Kervan Kitapçılık, 1979, s. 28-35.  
18

 İsmail Ünver, Neşati, Ankara, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 1986, s. 39. 
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şâiri olan Nâilî bu devre kadar görülmeyen pek çok yeni mazmun kullanmış olup 

şiirlerinde derin ve girift mânâlara, tasavvufî terminolojiye yer vermiştir.
19

 

Sebk-i Hindî üslûbu ile şiir söleyen bir diğer şair ise Fehîm-i Kadîm’dir. 

Fehim, 19. yüzyılda divan şâirlerinin çok etkilendiği şâirlerdendir.
20

 İsmetî ise 

gazelleri ile devrin önemli şâirleri arasına girmeyi hak etmiştir. Şiirlerinde yer yer 

hakîmâne söyleyişler de bulunan şâirde ana tema ise ıstıraptır. Divan’ından başka 

Tarîkat-ı Muhammediye Tercümesi isimli bir eseri daha vardır.
21

 

 18. yüzyılın meşhûr şâiri Nedîm’le karışmaması için “Kadîm” olarak anılan 

Nedîm-i Kadîm’in bilhassa gazellerinde Sebkî-i Hindî akımının özellikleri 

bulunmaktadır. Kaynakların “zarif, yakışıklı, zeki, hoş-sohbet, nüktedân ve rahatına 

düşkün”
 22

 olarak tanımladığı şâir,
 
divan şâirleri içinde en az yazanlardan olup bilinen 

tek eseri Divan’ıdır. 

Bosnalı Sabit’in şiirlerinde, divan edebiyatına oldukça farklı yeni bir anlatım 

tarzı vardır. Kasidelerinde klasik üslûba bağlı olan ancak gazellerinde oldukça sade 

ve basit bir anlatım kullanan şâir; edebiyatın vazgeçilmez unsuru olan süslü 

duygulardan ve incelikten uzaklaşmış, zevksizliğe düşmüştür.
23

 Ancak eserlerinde 

atasözlere ve deyimlere oldukça sık yer vermesi, halk tabirlerini kullanması 

bakımından önem arzeder. Sabit’in Divan’ından başka Zafernâme, Edhem ü Hümâ 

(yarım kalmıştır), Derenâme, Berbernâme, Amrü’l-Leys, Hadis-i Erba‘în Tercüme ve 

Tefsîri gibi eserleri bulunmaktadır.  

16. yüzyılın şâir ve âlimlerinden olan Nev’î’nin oğlu Nev’î-zâde Atâ‘î’nin en 

önemli özelliği hamse sahibi olmasıdır. Hamse’si Sâkî-nâme, Nefhatü’l-ezhâr, 

                                                     
19

 Haluk İpekten, Nâ’ilî Hayatı, Edebî Kişiliği ve Bazı Şiirlerinin Açıklamaları, Erzurum, AÜ-FEF 

Yayını, 1987, s. 78-84. 
20

 Tahir Üzgör, Fehîm-i Kadîm- Hayatı, Sanatı, Dîvânı ve Metnin Bugünkü Türkçesi, Ankara, 

AKM Yayını, 1991, s. 66. 
21

 bk.: Şinasi Tekin- Haluk İpekten, XVII. asır şâirlerinden İsmetî, Atatürk Üniversitesi 1961 yıllığı. 

1963. s. 21-34. 
22

 Osman Horata, Nedîm-i Kadîm Dîvançesi, 1001 Temel Eser Dizisi, Ankara, KTB Yayınları, 1987, 

s. 8. 
23

 Turgut Karacan, Bosnalı Alaeddin Sabit Divan, Sivas,  CÜ Yayınları, 1991, s. 68-69. 
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Sohbetü’l-ebkâr, Heft-hˇân ve Hilyetü’l-efkâr’dan oluşur. Divan’ı ve çeşitli mensur 

eserleri de olan şâirin bir tarikata müntesip olduğu da söylenmektedir.
24

 

 Kaynaklarda “hayâlî bir nazım üslûbunu tercih edişiyle Yahyâ ve Riyâzî ile 

birleşmiş, Nef’î yoluna doğru giden bir şâir”
25

 olarak tarif edilen Nâdirî en çok 

mirâciyeleri ve Şehnâme’si ile tanınır. Mirâciyelerin yer aldığı Divan’ı, Münşeat 

isimli bir eseri ve Beyzâvî Tefsîri’ne Hâşiye’si ile Arapça Kalemiyye adlı bir risâlesi 

daha bulunmaktadır.  

 Azmî-zâde Hâletî ise rubâî sahasında hem değer hem de sayıca aşılamamış 

bir şâir olması bakımından önemlidir. 

 Bu yüzyılda tezkire alanında önemli eserler kaleme alınmıştır. Yazarlarının 

daha çok çağdaşları olan şâirlere yer verdiklerini ve biyografileri kısa tutarken, şiir 

örneklerini arttırdıklarını görüyoruz. İlk kez mesnevî nazım şekliyle manzum bir 

şâirler tezkiresi yazılması da bu yüzyılda gerçekleşmiştir. Güftî’nin  kaleme aldığı bu 

tezkirede şâirlerin yalnız şiir özellikleri değil, her türlü özel hâlleri de anlatılmış olup 

eser manzum ve hezl-âmizdir.
26

 Diğer tezkireler ise Sâdıkî’nin Mecmaü’l-Havâss’ı, 

Riyâzî’nin Riyâzü’ş-Şu‘arâ’sı, Kafzâde Fâizî’nin Zübdetü’l-Eş‘âr’ı, Rızâ’nın 

Tezkire-i Şu‘arâ’sı, Yümnî’nin Tezkiretü’ş-Şu‘arâ’sı ve Asım’ın Zeyl-i Zübdetü’l- 

Eş‘âr isimli eserleridir.
27

 

 Mensur eserler alanında ise Peçevî İbrahim Efendi, 1520 ilâ 1645 yılları 

arasında Osmanlı Devleti’nde yaşanmış önemli tarihi ve siyasi olayları Târîh-i 

Peçevî isimli eserinde anlatmaktadır. Bu eser şeyhler ve dervişlerin faaliyetleri ve 

biyografilerini de içermesi bakımından önemli bir kaynaktır.
28

 

Onyedinci yüzyıl Osmanlı coğrafyasını ve komşularını adım adım dolaşan 

Evliya Çelebi’nin Seyahatnâme’si edebiyat ve tarihin yanında sosyolojik çalışmalar 

için de çok değerli bir kaynaktır.  

                                                     
24

 Şentürk-Kartal, a.g.e., s. 375-376. 
25

 Numan Külekçi, Gani-zade Nadiri ve Divanından Seçmeler, Ankara, KB Yayınları, 1989 , s. 8. 
26

 Kaşif Yılmaz, Güfti ve Teşrifatü’ş-Şuarası, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Ankara, 

AKM Yayını, 2001, s. 70-71. 
27

 Mustafa İsen-Filiz Kılıç-İ. Hakkı Aksoyak-Aysun Eyduran, Şâir Tezkireleri, Ankara,  Grafiker 

Yayınları, 2002, s. 77-99. 
28

 Peçevî İbrahim Efendi, Peçevî Tarihi, haz.: Bekir Sıtkı Baykal, c. I, Ankara, KB Yayınları, 1999. 
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 Düstûru’l-amel’de devrinde gördüğü olumsuzlukları nesnel bir yaklaşımla 

değerlendiren
29

 büyük âlim Katip Çelebi bir diğer eseri Cihannümâ’da Osmanlı’nın 

ilk sistemli coğrafya kitabını yazmak başarısını göstermiştir. Eserlerinde kaynak 

göstererek açıklamalarda bulunan ender Osmanlı bilginlerindendir. 

                                                     
29

 Katip Çelebi, Bozuklukların Düzeltilmesinde Tutulacak Yollar/ Hacı Halife Mustafa b. Abdullah 

Katib Çelebi, 1067/1657 ; haz. Ali Can. -- Ankara : Ankara, KTB Yayınları, 1982.  
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BİRİNCİ BÖLÜM 

XVII. YÜZYIL TÜRK TASAVVUF EDEBİYATI’NIN GENEL 

DURUMU ve BAŞLICA TASAVVUFÎ ZÜMRELER 
 

 17. yüzyılda tasavvuf, eski canlılığını ve dinamizmini korumaktadır; ancak 

önceki asırda başlayan medrese-tekke çatışmasının bu yüzyılda şiddetlendiği görülür. 

Kadızâdeliler ve Sivâsîler çekişmesi olarak isimlendirilen olaylara rağmen Türk 

Tasavvuf Edebiyatı’nda parlak bir dönem yaşandığı söylenebilir. Çünkü Osmanlı 

Devleti’nin en önemli üç kurumundan (cami, medrese, tekke) biri olan tekke, gerek 

nicelik gerekse nitelik bakımından en üst noktadadır.
1
  

 Eserlerde daha çok tasavvuf âdâb ve erkânı, semâ ve devrân konusunun 

işlendiğini; Füsûsu’l-Hikem ve Mesnevî’nin tercüme ve şerhlerinin yapıldığını 

gördüğümüz bu yüzyılda Yunus tarzı söyleyiş Mevlevî muhitlerinde itibar kazanmış, 

heceyle yazan Mevlevî şâirler yetişmiştir.
2
 İlâhî ise tür olarak baskındır ve geçmiş 

asırlarda söylenmiş ilâhîler de tekkelerde bestelenerek okunmuştur. 

 

 Bu yüzyılda söyleyiş bakımından kuvvetli tekke şâirleri yetişmiştir ancak 

Yunus Emre, Hacı Bayram, Kaygusuz Abdal kadar iyi söyleyişler çoğu kez 

bulunamaz. Özellikle  tema, vezin ve şekil açısından Yunus Emre’nin etkisi baskın 

olsa da asrın şâirleri “Yunus ruhuna uzaktırlar.”
3
 

 

 Asrın tekke mensubu 338 şeyhinden 99 tanesi şâir olup, bunlardan 50 kadarı 

şiirlerini bir araya toplayarak Dîvân ya da Dîvânçe oluşturmuştur.”
4
 

 

                                                     
1
 Necdet Yılmaz, Osmanlı Toplumunda Tasavvuf (Sûfîler, Devlet Ulemâ), İstanbul, OSAV Yayını, 

2007, s. 474. 
2
 A. Azmi Bilgin, “Osmanlılar/b-Tekke Şiiri”, DİA, Ankara, TDV Yayınları, 2007, c. 33, s. 560. 

3
 Fuad Köprülü, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, Ankara, DİB Yayınları, 1991, s. 348-349. 

4
 Yılmaz, a.e., s. 464. 
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 17. yüzyılda Osmanlı coğrafyasında faaliyet gösteren tarikatlar içerisinde 

yaygınlık ve etkinlik bakımından en başta Halvetiyye gelmektedir. Divanı’nı 

incelediğimiz Hulvî Efendi’nin de bu tarikata mensup olması sebebi ile tarikat 

hakkında bilgi vermeyi uygun buluyoruz. 

 “Halvet” tasavvuf dilinde Hak ile gizli konuşmaktır. Lügat mânâsı ile 

yalnızlık ve tenhâda olmaktır. Tasavvuf terminolojisinde ise şeyhin emriyle müridin, 

karanlık ve dar bir odaya çekilerek ibadet etmesidir. Bu odaya “halvethâne” adı 

verilmektedir. Halvetin Hz. Mûsâ’dan kaldığına dair rivâyetler de vardır. Tarikat Ebû 

Abdullah Sirâcüddin Ömer b. Ekmelüddîn Halvetî tarafından kurulmuştur. Türk 

dünyasında yaygın olan tarikatlar içinde en çok kol ve şubeye sahip olan Halvetîliğin 

doğuş yeri İran-Afganistan bölgesidir.
5
 “Ömer Halvetî’nin bir çınar ağacı kovuğunda 

halvet ettiğinden, bir rivayette de kırk gün yalnız olarak ibadet etmesinden bir başka 

rivayetteyse, yalnız olarak zikrettiğinden lakabı “Halvetî” diye anılmıştır.”
6
 

 Kol ve şûbelerinin çokluğu ve yaygınlığı zamanla esas tarikatın adını 

unutturmuş, önce Cemaliyye, Şemsiyye, Rûşeniyye, Ahmediyye adıyla dört kola, 

bunlar da daha sonra yan kol ve şubelere ayrılmıştır. Bu sayıların çokluğu sebebi ile 

tarikatçiler, Halvetîliği, tarikat kuluçkası olarak nitelendirmişler, sonradan bu söz, 

zamana uydurularak tarikat fabrikası şekline dönüşmüştür.
7
 

 Bu dönemde Halvetîlerle, zâhir ehli arasında zikir ve devrân sebebiyle büyük 

tartışmalar yaşanmıştır. Kendilerine “Kadızadeler” diyen birkaç vâiz ile bunların 

karşısında başı Halvetîliğin Şemsiyye şubesine bağlı Abdülmecid Sivâsi Efendi’nin 

çektiği “Sivâsîler” olarak isimlendirilen iki grup arasında zikir, semâ, halvet konuları 

hakkında tartışmalar başlamış, yüzyıl boyunca da çok sert geçen kavgalara hatta 

ölümlere sebep olacak şekilde devam etmiştir. Devrin hükümdarı IV. Murad çağında 

yaşanan kötü gidişi önleyebilmek için Kadızâdeliler’in sert fikirlerini destekleyip 

uygulamaya koyduğu bilinmektedir. Medrese ve tekke mensupları arasında yapılan 

                                                     
5
 Mustafa Kara, Tasavvuf ve Tarikatlar, İstanbul, İletişim Yayınları, 1992, s. 71. 

6
 Abdülbaki Gölpınarlı, Türkiye’de Mezhepler ve Tarikatler, İstanbul, İnkılap Kitabevi, s. 204. 

7
 Gölpınarlı, a.e., s. 213. 



 
 

11 
 

bazı münâzaraların onun huzurunda da gerçekleştirildiğini ve yaşanan diğer olayları 

Kâtip Çelebi’nin Mîzânu’l-Hak isimli eserinden ayrıntılarıyla takip edebilmekteyiz.
8
  

 Asrın en büyük mutasavvıf şâiri aynı zamanda Ümmî Sinan’ın halîfesi olan 

Niyâzî-i Mısrî’dir. Halvetiyye’nin Mısriyye kolunu kurmuştur. Pek çok eser kaleme 

alan şâirin en meşhûr eseri Divan’ıdır. Eser tarikat mensuplarınca adeta bir el kitabı, 

bir ilmihal kitabı gibi değerlendirilmiş ve çok tutulmuştur.
9
 

 Halvetiyye zümresi içinde inceleyeceğimiz ikinci isim Ümmî Sinan’dır. 

Şâirin tanınmasını ve tasavvufî düşüncelerinin yayılmasını sağlayan en önemli eseri 

Divan’ıdır. Divan’da vahdet-i vücut görüşünü coşkun bir dille dile getirdiği 200 adet 

ilâhîsi yer alır.
10

 Kutbü’l-meânî şâirin tasavvufî içerikli bir diğer eseridir. Ümmî 

Sinan yetiştirdiği halîfeler bakımından da tasavvuf tarihî açısından önemli bir 

isimdir. 

 Gülaboğlu Askerî de Elmalılı Ümmî Sinan’ın halîfelerindendir. Camiü’l-

Esrâr, Sülûku’s-sâlikîn fi beyân-ı Esrarü’l-Ârifîn ve Divan’ı bulunmaktadır. 

 Bir diğer Halvetî şâir Abdülmecid Sivâsî Efendi’dir. Sultan Ahmed Han’ın 

teşvikleri ile yazmaya başladığı ancak sadece bir cildi tamamlanabilmiş Mesnevî 

şerhi dışında yaklaşık yirmiye yakın eseri ve bir Divançe’si bulunur. Şiirlerinde 

“Şeyhî” mahlasını kullanmıştır. Aruz veznini  kullanmakta pek başarılı olmayan 

şâirin şiirleri pek fazla coşkulu ve lirik olmasa da okuyucuları kendisine çekecek bir 

şekilde samimiyetle yazılmışlardır.
 11

  

 Halvetî Nakşî Ali Akkirmânî ise Köprülü’nün Yunus Emre takipçilerinden
12

 

kabul ettiği bir isim olup tasavvufî görüşlerini samimi bir dille anlatıldığı şiirlerini 

içeren Divan’ı bulunmaktadır.
13

 Manzûme-i ‘Aynu’l-Hayat, Manzûme-i Gavriyye, 

Esrâr-nâme şâirin İslam ve tasavvuf hakkında kaleme aldığı diğer eserlerdir. 

                                                     
8
 Katip Çelebi, Mîzânu’l-Hak fi İhtiyâri’l-Ehak (İslâm’da Tenkid ve Tartışma Usûlü), haz.: 

Süleyman Uludağ-Mustafa Kara, İstanbul, Marifet Yayınları, 1990. 
9
 Kenan Erdoğan, Niyazi-i Mısrî Divanı, Ankara, Akçağ Yayınları, 1998, s. CXLVIII. 

10
 A. Azmi Bilgin, Ümmi Sinan Divanı (İnceleme-Metin), İstanbul, MEB Yayınları, 2000, s. XXX. 

11
 Recep Toparlı, Abdülmecid Sivasî Divanı, Sivas, Dizgi Matbaası, 1984, s. 13. 

12
 Köprülü, a.g.e., s. 346. 

13
 Hikmet Açık, Nakşi Ali Akkirmani Divanı, Ankara Üniv. SBE, İslam tarihi ve Sanatları Anabilim 

Dalı, Doktora Tezi, Ankara, 2003. 
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 Sebk-i Hindî üslûbu ile eserler veren şair Nâ‘ilî Kadîm ise Halvetî şairler 

içerisinde ismini anmamız gereken bir diğer şairdir. Halvetiyye’nin Gülşeniyye kolu 

ile ilgisi bulunduğunu, şâirin şeyhinin Mevlevî Sabûhî Dede olduğunu ve ondan 

Mesnevî okuduğunu biliyoruz. Ancak bu tarikatlarla olan ilişkisi hakkında daha 

başka bilgiye sahip değiliz. Sebk-i Hindî’de tasavvuf unsuru yoğun olarak 

işlenmektedir. Bu bakımdan şairin üslûp etkisi ile tasavvufu kullandığını ve hayata 

karşı tasavvufu bir sığınma yeri olarak seçtiğini söyleyebiliriz. Ondaki tasavvufî 

mânâlar şiirinin derinliklerde ve kolayca anlaşılamayacak bir şekildedir. Fakat 

tasavvuf hiçbir zaman şâirliğinin önüne geçmemiştir.
14

 

 Mevlâna Celâleddin Rumi (ö.672/1273)’ye nisbet edilen ve oğlu Sultan Veled 

tarafından sistemleştirilen, Anadolu’da kurulan ikinci büyük tarikat Mevleviyye’dir
15

 

17. asırda da yaygınlığını sürdüren tarikat bu dönemden sonra adeta bir devlet 

müessesesi haline gelir. Pâdişâhlar ve vezirler Mevlevî mensuplarını korumuşlar
16

, 

mevlevîhâneler vezirler ve beyler tarafından yapıldığı gibi tamirleri de pâdişâh 

emriyle hazineden karşılanmıştır.
17

 

 Asrın önemli Mevlevîlerinden âlim ve şâir Ankaralı İsmâil Rusûhî Dede, 

Mesnevî’ye yazdığı şerh ile dikkat çeker. Fâtihu’l-ebyât isimli bu şerh ile “Hz. 

Şârih” olarak anılmış ve kendisinden sonra Mesnevî okutacak kimselere verilen 

okuma ruhsatında onun tarzı başlıca şart olarak kabul edilmiştir.
18

 

 Şiirlerinde “Sabûhî” mahlasını kullanan ve devrinde şâirliğinden çok 

İhtiyârât-ı Mesnevî isimli Mesnevî şerhi ile şöhret kazanmış Sabûhî Ahmed 

Dede’nin ise şiirlerinde öncelikle samîmî bir tasavvuf fikri vardır. Gazellerinin pek 

çoğu nazîredir. Kaynaklarda en güzel eserleri olarak Terci’-i bend’i, Sâkînâme’si ve 

âşıkâne gazelleri gösterilir.
19

  

                                                     
14

 Haluk İpekten, Naili, Hayatı, Sanatı, Eserleri, Ankara, Akçağ yayınları, 1997, s. 93-97. 
15

 Kara, a.g.e., s. 67. 
16

 Abdülbaki Gölpınarlı, Mevlânâ’dan Sonra Mevlevîlik, İstanbul, İnkılap ve Aka Kitabevleri, 1983, 

s. 248. 
17

 Yılmaz, a.g e., s. 252. 
18

 Erhan Yetik, İsmail-i Ankaravî Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri, İstanbul, İşaret 

Yayınları, 1992, s. 60. 
19

 Sadettin Nüzhet, Sabûhi/Hayatı ve Eserleri, Ankara, Kanaat Kütüphanesi, 1933, s. X-XI. 
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 Müneccimbaşı Ahmed Dede devrine dâir önemli olayları kaleme aldığı 

kaleme aldığı Müneccimbaşı Tarihi isimli eseri tanınmakta olup şiirlerinde “Âşık” 

mahlasını kullandığı bilinir.
20

 

 Hattat ve şâir Fasîhî Ahmed Dede ise “Fasihî” mahlası ile üç dilde kaleme 

aldığı şiirlerini bir Divan’da toplamıştır. Ayrıca Gül ü Mül, Münâzara-i Rûz u Şeb, 

Vâmık u Azrâ gibi eserler de yazmıştır.
21

 

 Devrin meşhûr sadrâzâmlarından Kemân-keş Kara Mustafa Paşa’nın kardeşi 

olduğu bilinen Derviş Osman Dede’nin hayatı hakkında fazla bir bilgi 

bulunmamaktadır. Kış mevsiminin en soğuk günlerinde bile sadece bir hırka ve bir 

tennûre ile göğsü açık bir şekilde dolaştığından “Sîneçâk” lâkâbı ile meşhûrdur. 

Osman Dede’nin maddî dünyadan elini eteğini çektiği ve kardeşi dâhil hiç kimseyle 

görüşmeyip sürekli inzivâda yaşadığını bilinir. Gülşen-i İrfân, Deh Mesire, Gülşen-i 

‘Ubbâd ve Enîsü’l Âşıkîn isimli eserleri bulunmaktadır. 

 Ayrıca Divan şâirleri arasında ismini andığımız Cevrî İbrahim Çelebi de 

Mevlevî şairlerdendir. Şâirin Aynü’l-Füyûz isimli eseri Yusuf Sîne-çâk Dede’nin 

“Cezîre-i Mesnevî”sine manzum bir şerh olup her beyte 5 Türkçe beyit ilavesi ile 

yazılmıştır. Yine Mesnevî’den seçtiği 40 beyte 5’er beyit ekleyerek yazdığı bir 

terkîb-i bend olan, Hall-i Tahkîkât’ı bulunmaktadır.
22

 

 17. yüzyıl içerisinde inceleyeceğimiz bir diğer zümre ise, Anadolu’da kurulan 

üçüncü tarikat kabul edilen Bayrâmiyye’dir. Bayrâmîlik ve ondan ayrılan bir kol olan 

Bayramî-Melâmîliğin bu yüzyılda etkinliğinin arttığını görüyoruz.
23

 Bayrâmiyye, 

genellikle Halvetiyye ve Nakşibendiyye tarikatlarının prensiplerini birleştiren bir 

tarikat olarak kabul edilir.
24

 Tarikat daha sonra altı şubeye ayrılmış olup en 

meşhurları; Akşemseddin vasıtasıyla Şemsiyye, Bursalı (Bıçakçı) Ömer Dede’nin 

                                                     
20

 İsmail Erünsal, “Derviş Ahmed Dede bin Lütfullâh”, Müneccimbaşı Tarihi, c. I, İstanbul, 

Tercüman Gazetesi Yayını, s. 13-15. 
21

 Mustafa Çıpan, “Fasîh Ahmed Dede”, DİA, İstanbul, TDV Yayını, 2009, c. 12, s. 213-214. 
22

 Hüseyin Ayan, Cevrî Hayatı, Edebî Kişiliği, Eserleri ve Divanının Tenkidli Metni, 1981, AÜ 

Basımevi, s. I, 16,17. 
23

 Azmi Bilgin, “Tekke Şiiri”, s. 560. 
24

 H. Kamil Yılmaz, Anahatlarıyla Tasavvuf ve Tarikatlar, İstanbul, Ensar Neşriyat, 1994, s. 280. 
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Melâmiyye-i Bayramiyye, Hz. Üftâde ile Azîz Mahmud Hüdâyî ‘nin tesis ettiği 

Celvetiyye’dir. 

 Bu tarîkata mensup şâirlerden Bolulu Himmet Efendi, Yunus âşıklarından 

sayılmaktadır.
25

 Eserlerinden Divan’ı ve Tarikatnâme’si üzerine yüksek lisans tezi 

olarak yapılmıştır.
26

 

 Bayrâmîliğin Melâmiyye kolundan olan ve İbn-i Arabî’nin Füsûsu’l-Hikem 

isimli eserinin şârihi olmakla “Şârihü’l-Füsûs” olarak ün kazanan Bosnalı Abdullah 

Efendi’nin Tecelliyâtü Arâ’isi’n-nüsûs isimli eserinden Katip Çelebi baştan olmak 

üzere birçok âlim övgüyle söz etmiştir. Eserde vahdet-i vücûd düşüncesinin temel 

ıstılahları ele alınarak on iki bâb hâlinde incelenmiştir. Bosnalı Abdullah, bu eserden 

aldığı bakış açısı ile tasavvuf ve tefsir alanında başka altmışın üzerinde eser 

vermiştir.
27

 

 Melâmiyye kolundan diğer sûfî ise “Lâmekânî” mahlası ile şiirler yazmış 

Hüseyin Lâmekânî Efendi’dir. Divân’ında Yunus tesirini
28

 görebildiğimiz şâirin 

ayrıca İnsan-ı Kâmil isimli bir risâlesi, Vahdetnâme’si ve mektupları bulunmaktadır. 

Ayrıca devrinde birçok şâir, âlim ve devlet adamının ondan feyz aldığı bilinir. 

 Olanlar Şeyhi İbrahim Efendi de asrın önemli şâirlerindendir. Eserlerinde 

tasavvufî düşünceyi yaymak hedefinde olan şâirin hece vezni ile yazdığı şiirlerinde 

yine Yunus etkisi hakimdir.
29

 Şâir özellikle tasavvufun tanımını yaptığı manzumesi 

ile ünlüdür. Şâirin Divan’ı Tasavvufnâme ve Kasîde-i Mîmiyye gibi eserleri 

bulunmaktadır. 

                                                     
25

 Abdülbâki Gölpınarlı, Yunus Emre ve Tasavvuf, İstanbul, Remzi Kitabevi, 1961, s. 226-227. 
26

 Meliha Tapsız, Bolulu Himmet, Divân, Manzum Tarikatnâme, Âdâb-ı Hurde-i Tarikat, 

GÜSBE, yüksek lisans tezi, Ankara, 1995. 
27

 Abdullah Kartal, “Bursa’da Bosnalı Bir Melâmî Abdullah Bosnevî, Hayatı, Eserleri ve Bir 

Kasidesi”, UÜİFD, (Bursa 1994), c. VI, sy.: 6, s. 297-311. 
28

 Gölpınarlı, a.g.e., s. 242. 
29

 Gölpınarlı, a.g.e., s. 106. 
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 Olanlar Şeyhi İbrahim Efendi’nin halifesi olup, şiirlerinde “Gaybî” mahlasını 

kullanan Yunus tesirini
30

 hissedebildiğimiz bir diğer şâir Sunullah Gaybî Efendi’dir. 

Şairin Divan’ı bulunmaktadır.
31

  

 Müftî Derviş, Sun‘ullah Gaybî’nin babası, Ümmi Sinan’ın halifesi, Mısrî’nin 

arkadaşı olmak gibi üç önemli özelliğe sahiptir. Bilinen tek eseri Divan’ıdır.
32

 

 Asıl ismi Ali olan ama terzi oluşu sebebi ile “İdrîs”, ticaret hayatından 

uzaklaşıp, kendini gizlemeyi tercih etmesinden dolayı ise “Muhtefî” diye 

isimlendirilmiş İdrîs Muhtefî şüphesiz bu asrın en ilgi çekici simalarındandır. Seçtiği 

bu gizemli yaşam sebebiyle halk hakkında dedikodular çıkarmış “Şeyh İdrîs, 

uygunsuz bir adamdır. Müslümanları doğru yoldan çıkartıyor.”
33

 diyenler de 

olmuştur. Bugün elimizde bir şathiyesi ile iki gazeli bulunan İdris Muhtefî’nin de 

Yunus ama aynı zamanda Hacı Bayram Velî etkisinde bulunduğunu kaleme aldığı 

şathiyyesinden anlayabilmekteyiz.
34

 

 Devrin bir diğer renkli simâsı Sarı Abdullah Efendi’dir. Kendisi âlim, şâir ve 

hattat bir mutasavvıftır. En tanınmış eseri Mesnevî şerhidir. Cevâhir-i Bevâhir-i 

Mesnevî ismini taşıyan bu şerhle birlikte “Şârih-i Mesnevî” olarak tanınmış olup, 

Mesnevî’nin sadece birinci cildini beş cilt olarak şerh etmiştir. Bu eser sadece bir 

şerh değil aynı zamanda bir tasavvuf ansiklopedisidir.
35

 Sarı Abdullah’ın Semerâtü’l-

fu’âd fi’l- mebde’ ve’l-me’âd isimli eseri Nakşibendîye, Bayramîye, Halvetîye, 

Kübrevîye ve Kadirîye silsileleri ile, sahabe, imamlar ve bazı evliyâ menkabelerini 

içine alır. 

 Şiirlerinde “Abdî” mahlasını kullandığını bildiğimiz Abdullah Efendi’nin 

daha pek çok eseri bulunmakla birlikte Mesnevî Şerhi’nden sonra en çok tanınanı 

                                                     
30

 Köprülü, a.g.e., s. 348. 
31

 Bilal Kemikli,  Sun’ullah Gaybî Divânı İnceleme-Metin, Ankara Üniversitesi SBE, 1998. 
32

 Mustafa Tatçı-Cemal Kurnaz, Kütahyalı Bir Gönül Eri Müfti Derviş, Ankara, Akçağ, 1999, s. 5. 
33

 Sâdık Vicdânî, Tarikatlar ve Silsileleri (Tomâr-ı Turûk-ı ‘Aliyye), haz.: İrfan Gündüz, İstanbul, 

Enderun Kitabevi, 1995, s. 41. 
34

 Abdülbaki Gölpınarlı, Türk Tasavvuf Şiiri Antolojisi, İstanbul, Milliyet Yayınları, 1972, s. 133. 
35

 Ülker Aytekin, Sarı Abdullah Efendi ve Mesnevî Şerhi, MÜ, SBE Yayımlanmamış Doktora Tezi, 

İstanbul 2001. 
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Meslekü’l-Uşşâk isimli manzumesidir.
36

 Ancak onun şâirliğinin ilmi kadar güçlü 

olmadığını söyleyebiliriz.
37

 

 

 Halvetiyye ve Bayramiyye’nin özelliklerini birleştireren bir tarîkat 

görünümündeki Celvetiyye’nin kurucusu Azîz Mahmud Hüdayî’dir. Bu yüzyılda 

Koçhisar’da doğan Hüdayî, Üsküdar’da tekkesini yaptırıp irşatla meşgûl olmuş, vaaz 

ve sohbetleri ile birçok kişiyi etrafında toplamıştır. Dinî ilimlere vâkıf oluşunun 

yanında güzel şiirler yazan bir sanatkâr oluşu, tarîkatin yayılmasında ve tutulmasında 

etki etmiştir.
38

 

 Sultan I. Ahmed ile Hüdâyî’nin çok yakın ilişkileri olmuştur. Azîz Mahmud 

Hüdâyî at üstündeyken, sultan onun arkasından yaya olarak gitmiş; Sultanahmet 

Câmii’nin temel atma duasını bu şeyh yapmış ve açılışında ilk Cuma hutbesini o 

okumuştur. Hakkında pek çok menkabenin de oluşturulduğu şâir mutasavvıfın 

Arapça ve Türkçe olarak kaleme aldığı bir çok eseri bulunmaktadır. Türkçe 

Divan’ında yer alan ilâhilerden bir kısmının bestelenerek yüzyıllarca tekkelerde 

okunduğu bilinir.
39

 

 

 Abdülahad Nûrî, Kadızâdeliler’e karşı ilmî cevap ve tartışmaları ile ünlü 

kendisi de divan sahibi âlim bir şâir olan Abdülmecid Sivâsî’nin yeğeni ve 

yetiştirmesidir. Manzum ve mensur pek çok dinî ve tasavvufî eser kaleme almıştır. 

Yazma Divan’ı ise elimizde bulunmamaktadır.
40

   

 Karaçelebizâde Abdülâziz Sultan IV. Murad zamanında şeyhülislamlığa 

kadar yükselmiş, pek çok eseri bulunan bir âlimdir. “Çok haris ve dilini tutamayan 

bir kimse olması ve ihtilâllerde faaliyet göstermesi dolayısıyla”
41

 çoğu kez 

görevinden alınmış ve sürgüne yollanmış, yine sürgünde bulunduğu Bursa’da vefat 

etmiştir. En meşhur eseri yaratılıştan kendi dönemine kadar geçen olayları anlattığı 

                                                     
36

 Nihat Azamat, “Sarı Abdullah”, DİA, İstanbul, TDV Yayınları, 2009, c. 36, s. 145-146. 
37

 Bilgin, “Tekke Şiiri”, s. 560. 
38

 Kara, a.g.e.,  s. 284. 
39

 Bilgin, a.e., a.y. 
40

 Vasfi Mahir Kocatürk, Tekke Şiiri Antolojisi, Ankara, Edebiyat Yayınevi, 1968, s. 297. 
41

 Faruk K. Timurtaş, Tarih İçinde Türk Edebiyatı, İstanbul,Vilâyet Yayınları , 1981, s. 236. 
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Ravzatü’l-ebrâr’dır. Başka eserleri de bulunan âlimin “Azîzî” mahlası ile yazdığı bir 

divanı da mevcuttur. 

 Bu yüzyılda Alevî-Bektâşî şâirler de bulunur. Kul Himmet Pîr Sultan’ın 

yetiştirmesi olup, kuvvetli nefes ve destanları ile Osmanlı-Safevî savaşlarında Alevî 

cemaatini teşvik ettiği söylenmektedir.
42

  

 Türk tasavvuf edebiyatının 17. yüzyıldan itibaren görmeye başladığımız 

profan saz şâirleri üzerinde büyük etkileri vardır. Gevherî, Katibî, Âşık Ömer, 

Üsküdarî, Kuloğlu bu yüzyılda tasavvuftan etkilenmiş saz şâirleri arasında yer 

alırlar.
43

 “Âşık” adıyla tanınan bu şâirlerin eserleri de dinî-tasavvufî hüviyetten uzak 

değildir. Âşık edebiyatı zamanla divan ve tasavvuf şiirinin etkisi altında gelişmiş ve 

hayatını sürdürmüştür. 

 

                                                     
42

  “On Yedinci Yüzyıl Tekke Şiiri”, Büyük Türk Klasikleri, İstanbul, Ötüken/Söğüt Yayınevi, 

1987, c. 6. s. 12. 
43

 Bilge Seyidoğlu, Tasavvuf Kitabı, haz: Cemil Çiftçi, Tahsin Yazıcı, “Halk Şairlerinde Tasavvuf” 

İstanbul, Kitabevi, 2003, s. 355-356. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

 CEMALEDDİN MAHMUD HULVÎ’NİN HAYATI, 

TASAVVUFÎ KİŞİLİĞİ VE ESERLERİ 

 

 17. asrın önemli sûfî, edip ve şâirlerinden olan Cemaleddin Mahmud 

Efendi’nin hayatı hakkındaki bilgileri, biyografik kaynaklarda yer alanların yanı sıra, 

telîfi olan eserlerden Lemezât-ı Hulviyye ez Leme‘ât-ı Ulviyye’nin
*
 çeşitli 

nüshalarında ve çalışmamızın konusu olan Divan’ının 1a-b, 2a-b, 5a-b varaklarındaki 

hâl tercümesinden takip edebilmekteyiz. Saydığımız bu varaklardaki boşluklar ve 

verilen bilgilerin dağınıklığı sebebi ile eksiklikler hem Lemezât hem de diğer kaynak 

eserlerle tamamlanmıştır. 

2.1. HAYATI 

 2.1.1. Doğum Yeri Ve Tarihi 

 Hulvî Efendi, H. 982/M. 1574 tarihinde İstanbul Şehremini’de Ereğli 

mahallesinde bulunan baba evinde dünyaya gelmiştir.
1
 Uşşâkîzâde ise doğum tarihini 

H. 980/M. 1572 olarak verir.
2
 

 2.1.2. Ailesi 

 İnsanın kişiliğini oluşturan en önemli unsurların başında aile gelmektedir. 

Ya‘kûb Helvâyî’nin halifesi olan
3
 ve sarayda helvacıbaşılık

4
 görevinde bulunduğunu 

                                                     
*
 Eserin ismi bundan sonraki satırlarda kısaca “Lemezât” olarak geçecektir. Araştırmamıza 

Süleymâniye Kütüphanesi, Hacı Mahmud Efendi Bölümü 4546 numara ile kayıtlı nüshanın 324
a
-326

b
 

varaklarındaki hâl tercümesi esas alınmıştır. 
1
 Enfî Hasan Hulûs Halvetî, Tezkiretü’l-Müteahhirîn/XVI.-XVIII. Asırlarda İstanbul Velîleri ve 

Delileri, yay.haz. Mustafa Tatçı, Musa Yıldız, İstanbul, MVT Yayıncılık, 2007, s. 138.; Osmânzâde 

Hüseyin Vassâf, Sefîne-i Evliyâ, yay.haz. Mehmet Akkuş, Ali Yılmaz, İstanbul, Kitâbevi, 2006, c. 1, 

s. 305.; İnehan-zâde Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâili/Divân Şairlerinin Muhtasar Biyografileri, 

yay.haz. Cemâl Kurnaz, Mustafa Tatçı, Ankara, Bizim Büro Yayınları, 2001, c. 1, s. 223. ; Şeyhî 

Mehmed Efendi, Vekayiü’l-Fudalâ, yay.haz. Abdülkadir Özcan, İstanbul, Çağrı Yayınları, c. I, 1989, 

s. 551.; Osman, Şeyh Muhammed Nazmi-Hayatı,Eserleri ve Hediyyetü’l İhvân, Doktora Tezi, 

Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, 1982, c. II, s. 160. 
2
 Uşşâkîzâde, “Lebensbeschreibungen Berühmter Gelehrter Und Gottesmänner Des Osmanischen 

Reiches Im 17. Jahrhundert (Zeyl-i Saqâ’ıq)”, yay.haz. Hans Joachhim Kissling, Wiesbaden, Otto 

Harrassowitz, 1965, s. 543. 
3
 Cemaleddin Mahmud Hulvî, Hulvî Divanı, Sermet Çifter Araştırma Kütüphanesi, Türkçe Yazmalar 

Bölümü, Nr. Y-821, vr. 1
a
 . 
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bildiğimiz Hulvî Efendi’nin babası Helvacı Ahmed Ağa
5
 da ilerideki bölümlerde 

ayrıntılı olarak değinileceği üzere mutasavvıf şâirin hayatında önemli bir yere 

sahiptir. Devrin meşhur Halvetî şeyhlerinden Nûreddinzâde’nin kızıyla evlenen 

Hulvî’nin
6
 çocuklarına dair ise tek bilgi bir kızının dünyaya geldiğidir.

7
 Ancak başka 

çocuğu olup olmadığı hakkında kaynaklarda bir bilgi bulunmamaktadır. 

 2.1.3. Eğitimi ve Meslekî Hayatı 

 Helvacı Ahmed Ağa, Hulvî’yi çocukluğunda Helvâcıyân-ı Hâssa
8
 defterine 

kaydettirmiş
9
 ardından birlikte hacca gitmişlerdir. Hac yolculuğunun tarihi 

Tezkiretü'l Müteahhirîn’de H. 997/M. 1588, Şeyhî’de ise H. 996/M. 1587 olarak 

verilmiştir.
10

 Lemezât’ta ve Hediyyetü’l İhvân’da 14 yaşında olduğu yazılıyken
11

, 

Şeyhî  eserinde verdiği tarihin yanında hesaplama hatası yaparak 16 olduğunu 

söylemiştir.
12

 Bu hac seyahati, daha sonra Hulvî’nin hayatında etkili ikinci isim 

olacak olan Necmeddin Hasan Efendi ile yol arkadaşlığı
13

 yapmaları bakımından 

önemlidir. 

  Ahmed Ağa oğlunun eğitimiyle bizzat ilgilenmiş hatta hocalar tayin edip
14

  

Hulvî’nin Arapça, Farsça ve  inşâ husûsunda ilerlemesine yardımcı olmuştur. Şâir, 

Süleymâniye Câmii mesnevîhânı Şeyh Cân-ı Âlem
15

 isimli bir zâttan ve Hamdizâde 

                                                                                                                                                    
4
 Vassâf, a.g.e., s. 305.; Uşşâkîzâde, a.g.e., s. 543.; Müstakîm-zâde Süleymân Sa'deddin Efendi, 

Mecelletü’n-Nisâb-Tıpkıbasım, Ankara, Kültür Bakanlığı Yayınları/2355, 2000, vr. 188
b
.; Nazmi, 

a.g.e., s. 160. 
5
 Hulûs Halvetî, a.g.e., s. 138.; Tuman, a.g.e., s. 223.; Şeyhî, a.g.e., s. 551.; Mehmed Tahir, a.g.e., s. 

61.; Cemaleddin Mahmud Hulvî, Lemezât-ı Hulviyye ez Leme'ât-ı Ulviyye, Süleymâniye 

Kütüphanesi, Hacı Mahmud Efendi Bölümü, Nr. 4546, vr. 324
b
. 

6
 Mustafa Uzun, “Hulvî, Cemâleddin”, DİA, XVIII, s. 347. 

7
 Mehmet Serhan Tayşi,  Lemezât-ı Hulviyye, İstanbul, MÜ İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 1993, 

s. 494. 
8
 “Helvâcıyân-ı Hâssa; Saray aşçılarından tatlıcılar hakkında kullanılır bir tâbirdir. Bunlar tatlıdan 

başka şurup ve macun da yaparlardı. Helvacılar bir bölük halinde idiler. Mevcutları onsekizinci asrın 

ortalarında altı usta ile yüzden fazla şakirtti. Helvacı ocağında senede bir defa nâne, dâr-ı fülfül, 

havlıcan, gül ve gelincik macunları yapılır, padişaha takdim edildiği gibi Enderûn ricâline de hediye 

edilirdi. Saray lokması diye meşhur olan lokmanın da iyisi burada yapılırdı.” bk.: Mehmet Zeki 

Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Sözlüğü, İstanbul, MEB Yayınları, 1971, c. I, s. 797. 
9
 Hulûs Halvetî, a.y.; Uşşâkîzâde, a.y.; Şeyhî, a.y.; Nazmi, a.y. 

10
 Hulûs Halvetî, a.y.; Şeyhî, a.y. 

11
 Hulvî, Lemezât, vr. 324

a
.; Nazmi, a.g.e., s. 161. 
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 Şeyhî, a.y. 
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 Şeyhî, a.y.; Hulûs Halvetî, a.y. 
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 Hulûs Halvetî, a.g.e., s. 138.; Nazmi, a.g.e., s. 160.; Şeyhî, a.g.e., s. 551. 

15
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Ahmed Dede’den
16

 Mesnevî-i Şerîf okumuştur. Yine bu dönemde Hulvî’nin babası 

gibi helvâcılık işinde çalışmakta olduğunu da biliyoruz.
17

  

 

 Hulvî, gençlik çağına geldiğinde kendi ifadesi ile “binme-inme sevdâsına” 
18

 

düşmüş, bu arzusu babasının vasıtası ile gerçekleşerek Divân-ı Hümâyûn/Şâhî 

Çavuşluğu’na
19

 girmiş
20
, böylece Sultan Murad zamanında altmış bin akçe ile zeâmet 

sahibi olmuştur.
21

 Bu dönemde yine Necmeddin Hasan Efendi ile görüşmeyi 

sürdüren Hulvî, bir zaman sonra askerliğin tabiatına aykırı olduğunu düşünmeye 

başlamıştır. Belki bu sebep dolayısıyla H. 1007/M. 1598 yılında Avusturya’ya karşı 

yapılan Uyvar Seferi’ne katılmadığı için zeâmeti İbrahim Paşa tarafından elinden 

alınmıştır.
22

 Babası bu olayı öğrendiğinde bir mukarrernâme
23

 almış ve Hulvî bir 

müddet daha aynı görevde kalmıştır.
24

 

 H. 1010/M. 1601 tarihinde şâirin babası Ahmed Ağa vefat eder.
25

 Bunun 

üzerine Hulvî: 

 “Bu pesîn-i sahrâ-yı nefî olmaz semâ‘-ı câna câ 

 Hânkâh-ı ‘aşkda cevlâna ruhsat vir baña 

 Bîm-i çâr-ı emvâc-ı kesretden halas eyle dili 

 Bahr-ı irfândan dürr-i şah-vâr-ı vahdet vir baña” 
26

 

 

diyerek hac yolunda tanıştığı ve döndüklerinde de sohbetlerine devam ettiği 

Necmeddin Hasan Efendi’nin Koca Mustafa Paşa’daki tekkesine giderek halvete ve 

uzlete çekilmiş, ondan ilim ve irfân tahsil etmeye devam etmiştir.
27

 

                                                     
16

 Uzun, a.g.e., s. 347. 
17

 Hulvî, Lemezât, vr. 324
a
. 

18
 A.e. 

19
 Divân-ı Hümâyûn Çavuşluğu: Divân-ı Hümâyûn’a çağrılmaları lazım gelenleri getirmek ve icra 

kuyvetine hizmet etmekle mükellef atlı bir sınıfın adı. Çavuşlar XVI. yüzyılla XVII. yüzyılın ilk 

yarısında en itibarlı derecede idiler. Pâdişah ile dîvândan başka hiçbir kimseye karşı sorumlulukları 

yoktu. bk. M. Zeki Pakalın, a.g.e., s. 457-458. 
20

 Şeyhî, a.g.e., s. 551.; Hulûs Halvetî, a.g.e., s. 138.; Uşşâkîzâde, a.g.e., s. 543. 
21

 Uşşâkîzâde, a.y.; Nazmi, a.g.e., s. 160; Şeyhî, a.y.; Hulûs Halvetî, a.y. 
22

 Şeyhî, a.y.; Hulûs Halvetî, a.y. 
23

 Mukarrernâme/Mukarrer Fermânı: Tâyinleri bir seneliğine yapılan memurlardan yerlerine 

bırakılanlara vazifelerinde bırakıldıklarına dair gönderilen ferman hakkında kullanılan bir tabirdir. bk. 

M. Zeki Pakalın, a.g.e., s. 576. 
24

 Hulûs Halvetî, a.y. 
25

 Şeyhî, a.y.; Hulûs Halvetî, a.g.e., s.139. 
26

 Nazmi, a.y.; Uşşâkîzâde, a.g.e., s. 544.; Şeyhî, a.y.; Hulûs Halvetî, a.g.e., s. 139. 
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 H. 1014/M.1605 tarihinde Hulvî, Necmeddin Hasan Efendi’nin tavsiyesi ile 

Davutpaşa Cami’sinde Cuma vâizliği görevini üstlenmiştir.
28

 Haftanın diğer günleri 

ise Şehzâde ve Sultan Ahmed Camileri’nde vaazlar vermiştir.
29

 

 2.1.4. Tarikatı ve Bu Yoldaki Eğitimi 

 Hulvî, babasının ölümünden sonra “önce devlet, sonra Allâh hizmeti”
30

 

yolundan giderek askerlik görevinden ayrılarak Sünbüliyye tarikatını benimsemiş ve 

Necmeddin Hasan Efendi’ye intisap etmiştir. Hasan Efendi, on yedinci yüzyılda 

Halvetîliğin Sünbüliyye kolunun merkez tekkesi olan Sünbül Efendi Âsitânesi’nde, 

H. 985/M. 1577 yılından vefat ettiği 1019/M. 1610 senesine kadar tam otuz dört yıl 

irşâd faaliyetlerini sürdürmüş bir Sünbülî şeyhidir. Şeyhin Hz. Muhammed’in doğum 

günü olan Mevlîd gecelerinde kandil yakılması adetini başlattığı ve bunun üzerine 

III. Murad’ın durumdan hoşnut kalarak bu adetin yayılması için ferman çıkarttığı 

bilinmektedir.
31

 

 

 Hulvî’nin Sünbülî dervişliğine girişini yine kendi sözlerinden takip 

edebilmekteyiz. Şâir Yenikapı surlarının dışında kalan mevlevîhânedeki Mesnevî 

sohbetlerine katılmaktadır. Bir gün sıtma hastalığına tutulur ve günümüzde de önemli 

ziyaret yerlerinden olan Merkez Efendi Tekkesi’nde dinlenmeye çekildiği esnâda 

rüyâsında bu zâtın kendisine “Oğul bize gel!” diye seslendiğini işitir. Bu rüyâ onda 

ölüm korkusu uyandırır: 

 

  “…Yenikapı hâricinde Yeniçeri Kâtibi
32

 binâ eyledigi 

 mevlevîhânede cem‘iyyet-i fukarâda hâzır ve müdâm istimâ‘-ı Mesnevî ile 

 lutf-ı Hakk’a nâzır ve tarîka âzîm olurdum. Nâgâh hummâya mübtelâ ve 

 ıztırâbı anda hüveydâ olup ra‘şe ile Merkez Efendi zâviyesine gelüp harâret-

 ile yanmak hâtırâsını itdüm. Ve bir mikdâr h  âb-ı istirâhat itdüm. H  âb-ı hayâl 

 renginde mezâr-ı Merkez güyâ murabba‘ oturur kimesne imiş siyâh imâme 

 ile. Baña “Oğul bize gel.” diyü hitâb idüp söylerler. Hemân ol vehm-ile bir 

                                                                                                                                                    
27

 Nazmi, a.g.e., s. 160.  
28

 Hulûs Halvetî, a.g.e., s. 140.; Uşşâkîzâde, a.g.e., s. 543.; Şeyhî, a.g.e., s. 552.; Nazmi, a.g.e., s. 161. 
29

 Uşşâkîzâde, a.y.; Şeyhî, a.y.; Nâil Tuman, a.g.e., s. 223.; Nazmi, a.y. 
30

 Hulûs Halvetî, a.g.e., s. 139. 
31

 Necmeddin Hasan Efendi’nin hayatı ile ilgili ayrıntılı bilgi için bk.: Necdet Yılmaz, Osmanlı 

Toplumunda Tasavvuf (Sûfîler, Devlet ve Ulemâ), İstanbul, OSAV, 2007, s. 68-72. 
32

 Yeniçeri Katibinin ismi Tezkiretü’l-Müteahhîrin’de Mehmed Efendi olarak geçmektedir. Karş.: 

Hulûs Halvetî, a.g.e., s. 139. 
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 nice iy ıztırâba düşülüp muztarr iken fi’l-hâl sohbet müyesser oldu. Lakin 

 mevt havfı derûna düşdi.”
33

 

 

 Hulvî, daha sonra sık sık görüşüp sohbetlerine katıldığı Necmeddin Hasan 

Efendi’den rüyâsını tabir etmesini istemiştir. Hasan Efendi rüyânın yorumunda
34

 

Hulvî’ye şeyhlik bağışladığını söylemiş ve hac yolunda yaptıkları arkadaşlığın, şimdi 

aynı tarikat yolunda da devam edeceğinin müjdesini vermiştir: 

 

  “Ol-hâlde ‘Azîz Hazretleri selase güni mescidümüz va‘zla müşerref 

 eylerlerdi. Ta‘bîr ricâsıyla vardum. Buyurdılar ki: “ Müjde olsun ki saña 

 şeyhlik hîbe etmişler. Hikmet-i Hudâ ol hafta cum‘a güni bi‘at müyesser oldı 

 hîn-i bi‘atde lütuflar eyleyüp sen hod bizim râh-ı Hac’da hem-râhumuz ve 

 hem-sohbetümüz olmuşduñuz. Şimdi olmaz mı?” diyü tebşîr itdiler. Çünki ol 

 devlet müyesser oldı. Ve nice zamân hizmetlerinde olup himmet-i 

 ‘aliyyeleriyle sûrî ve ma‘nevî nice ‘ulûm keşf olup…”
35

 

 

 Bir dönem Necmeddin Hasan Efendi’nin yanında tasavvuf yolundaki seyr ü 

sülûkuna devam eden Hulvî’nin gönlüne, Mısır’ı ve buradaki Gülşenî dergâhını 

ziyaret etme isteği düşmüştür. Nitekim vardığı Kahire’de, bir müddet  Gülşenî 

Âsitânesi post-nişini Necîbüddin Hasan Efendi
*
’nin sohbetinde ve hizmetinde 

bulunarak bu arzusunu gerçekleştirmiştir.
36

 

 

 Cemaleddin Mahmud Hulvî için Necîbüddin Hasan Efendi, onun hayatında 

yer tutan üçüncü önemli isimdir. Bu tarihten sonra Hulvî’nin Gülşenîliğe olan 

sempatisi de artmıştır. Önce Sünbülî olan Hulvî daha sonra Gülşenîliğe de 

meyletmiştir.
37

 Ancak bu durum Sünbül Efendi Tekkesi mensuplarınca hoş 

karşılanmamıştır. Mısır seyahatinden dönüşünde kendisi hakkında “Hulvî 

                                                     
33

 Hulvî, Lemezât, vr. 325
a
. 

34
 Tarikate intisap konusunda benzer bir rüya da Niyazi-i Mısri için geçmektedir. bk.: Dr. Kenan 

Erdoğan, Niyazi-i Mısri Divanı, Ankara, Akçağ,1998, s. LIX. 
35

 Hulvî, a.g.e., vr. 325
a
-325

b
. 

*
 Tezkiretü’l-Müteahhirîn’in adı geçen yayınında isim “Necîbüddîn” değil “Necmeddîn” şeklinde 

verilmiştir. bk.: Hulûs Halvetî, a.g.e., s. 139 - Karş. a.e., s. 74. Yine Lemezât yayınında aynı hata 

bulunmaktadır. bk.: Tayşi, a.g.e., s. 20. 
36

 Şeyhî, a.g.e., s. 551. ;Hulvî, Lemezât, vr. 325
b
.; Hulûs Halvetî, a.y. 
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 Uşşâkîzâde, a.g.e., s. 544.; Hüseyin Vassaf, a.g.e., s. 305. 
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Gülşenîlerden oldu.” şeklinde hoş olmayan sözler sarf edilmeye başlanıldığında 

Necmeddin Hasan Efendi bir gece tekkenin yemekhânesinde tüm dervişlere 

seslenerek kendisinin de bir Gülşenî şeyhi olan Hasan Zarîfî Efendi’den biât alıp 

onun hizmetlerinde bulunduğunu belirterek “ Tarîkatımız, tarîka-i vâhidedür” demiş 

ve Hulvî’ye hayır duada bulunmuştur.
38

 Hulvî’nin Davutpaşa Câmii vâizliğine 

getirilmesi de bu olayın ardından Necmeddin Hasan Efendi’nin tavsiyesi ile 

gerçekleşmiştir. 

 

 Necmeddin Hasan Efendi ikinci defa hacca gitmeye niyetlendiğinde Hulvî 

sülûkunun üçüncü dairesinde “Hû” ismi ile meşguldür. Vedâ vaktinde Hasan Efendi: 

“Hulvî Çelebi, kâmil-i mütekemmil meşâyıh karındaşlarımızdan kalbiñ kime meyl ve 

muhabbet iderse, andan tekmil-i esmâ idiñ.” diyerek Hulvî’yi ayrılığıyla üzüntüye 

boğacak yolculuğuna çıkar.
 39

 

 

 Hulvî yaşadığı hüznü Muhammed Nazmî Efendi’ye anlatır. Halvetiyye’nin 

Şemsiyye koluna mensup bir şeyh olan Muhammed Nazmî’nin Hediyyetü’l 

İhvân’ından olayların sonraki aşamasını takip edebilmekteyiz: 

 

  “Ol asırda meşâyih-i ‘izâmdan katı çok ‘azîzler var idi. Meclislerine 

 mülâzemet ve sohbetlerine müdâvemet itdüm; Sivâsî Efendi Hazretleri’nden 

 gayrı kimesneye, derûnumda ragbet ve muhabbet kopmadı. Bi’l-âhire Hz. 

 Sivâsî’ye varup, ahvâlimi i‘lâm ve beyân ve “ ‘Azîzimden dûr ve mehcûr 

 oldum ve yetîm kaldum!” deyu nâlân ve giryân olup, istid‘â-yı bi‘at ve irâdat 

 ve tekmîl-i esmâ-i seb‘a içün, taraf-ı ‘azîzimden me'zûn oldugum rivâyet ve 

 hikâyet itdüm.”
40

 

 Böylece Hulvî, Necmeddîn Hasan Efendi’nin gidişiyle yarım kalan esmâ 

tekmîli için dilediği kişi Abdülmecid Sivâsî Efendi olmuş ve bu şeyh de onu geri 

çevirmemiştir. Abdülmecid Sivâsî Halvetîliğin Şemsiyye koluna mensup bir şeyhdir 

ve Hulvî sülûkunu onunla tamamlamıştır. 
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 Hulvî, Lemezât, vr. 325
b
.; Hulûs Halvetî, a.g.e., s. 139. 
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 Nazmi, a.g.e., s. 159. 
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 H. 1019/M. 1610 senesinde Hulvî, gördüğü bir rüyanın tabiri için Sivâsî’ye 

gelir. Önceleri sülûkta teveccühü Necmeddin Hasan Efendi’ye yaptırdığı halde, bu 

rüyanın ardından beşinci ve altıncı esmâyı birlikte telkîn etmişler ve bundan sonraki 

teveccühü kendisine yapmasını istemiştir: 

 

  “ “…Sultânum, rûhum ‘âlem-i misâle ‘urûc ve su‘ud ve çeşm-i ma‘nâ, 

 mir’ât-ı hayâlde bu vecihle şuhûd itdi ki; iki evlâdum olmuş; biri erkek ve biri 

 kız. Huzûr-ı şerîfinize getürdüm. Mübârek elinize alduñuz ve mübârek 

 lisânuñuz misâl-i pistân agızlarına virdüñüz.” Buyurdılar ki; “Bizim 

 yüzümüzden size feth var. Zîrâ evlâd-ı veled kalbdür. Ve lisânımızdan hisse-

 mend olmaları, bizim telkînümüz ile tebdîl-i esmâ şerhidür. Ba‘zı meşâyih 

 efendiler, böyle vâkı‘a ile tebdîl-i esmâ iderler. Lâkin, bizim silsilemüz 

 ‘azîzleri, âsâr ile tebdîl-i esmâ iderler. Meselâ, üçüncü ismin tebdîli, Kelime-i 

 Tevhid’in fenâ-yı sûrisi ve İsm-i Celâlin fenâ-yı ma‘nevîsi zâhir ve hüviyyet 

 sırrı bâhir olmadıkça, dördüncü ismi telkîn itmezler. Ammâ sizi mahrûm 

 itmeyelüm.” deyu dördüncü ismi telkîn idüp buyurdılar ki; “Zikre meşgûl 

 oldukça, teveccühü ‘ Azîzin’e eyle.” Bu minvâl üzerine şugl olunup, biñ on 

 tokuz senesi, Rabî ‘ul’l-evvel’üñ on beşinci günü ta‘bîre varup, terkîbüm nakl 

 itdükde, beşinci ve altıncıyı ma‘an telkin idüp, buyurdılar ki; “Şimden soñra, 

 şugluñuzda bize müteveccih oluñ…”
41

 

 

 Bu duruma Hulvî Efendi her ne kadar şaşırsa da hâlin sebebini bir türlü 

soramamıştır. Şeyhinin vefat etmiş olabileceği düşüncesi zihnini meşgul etmiştir. 

Nitekim Necmeddîn Hasan Efendi ile hacca giden gruptan geriye dönenler, 

beraberlerinde şeyhin 12 Rebiülevvel 1019/5 Mayıs 1610 tarihinde vefat ettiği 

haberini getirince olayın sırrı anlaşılmıştır: 

 

  “…Ta‘accüb itdüm. Bize her bâr “ ’Azîzüñ'e müteveccih ol.” buyurur 

 iken, hâlen “Bize müteveccih ol.” dimelerinde hikmet ne ola? Yoksa ‘Azîzüm 

 vefât mı itdi? deyu hicâbum mâni‘ olup, su’âl da idemedüm. Ve bu hâtıra 

 kalbimde zâil olmadı. Hattâ ‘Azîz'e murâfakat iden dervîşân altı aydan sonra 

 gelüp, “ Sene-i mezkûruñ  Rabî ‘ul’l-evvel’inüñ on ikinci günü vefât itdi.” 

 deyu haber virdiler...”
42
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 Nazmi, a.g.e., s. 159-60. 
42

 A.e. 
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 1028/1618 tarihinde Hulvî Efendi tekrar hacca gitmiş dönüşünde Kahire’de 

daha önce ziyaret ettiği Gülşenî Âsitânesi’ni yeniden ziyaret etmiştir. Burada 

Necibüddin Hasan Efendi’nin oğlu İbrahim Efendi tarafından kendisine 

“hilâfetnâme” ve İstanbul’daki halkı irşat için izin verilmiştir.
43

 Bu sayede artık 

İstanbul’daki dervişlere ve diğer ihtiyaç sahiplerine yardım edebilecektir. 

 2.1.5. Tekkesi 

 Kahire’deki Gülşenî Âsitânesi şeyhi İbrahim Efendi’den “hilâfetnâme” alan 

Hulvî, İstanbul’a döndükten sonra Şehremini’de bulunan baba evinin yerine, 

etrafında birkaç odası bulunan on hücreli bir zaviye ve semâhâne yaptırmıştır.
44

 Bu 

tekkeyi ise Halvetî ve Gülşenî dervişlerine vakfetmiştir.
45

 Binanın yapım tarihi 

Divan’da yer alan tarih kıtasından anlaşıldığına göre H.1035/M. 1625’tir: 

 

 Yapılup zâviye bu mecd ile Hak yolına 

 Gülşenîler gele sâkin ola oldur maksûd 

 Anuñ itmâmına hâtif didi Hulvî târîh 

 Menzil-i Gülşenîdür cây-ı makâmen Mahmûd
46

 

      (t. 1) 

 

 Kaynaklarda Hulvî Mahmud Dede Dergâhı, Hulvî Efendi, Şîruganî/Şirvâni, 

Gülşenî, Helvacı Mahmud Efendi veya Helvacı Tekkesi ismiyle geçen tekke
47

 daha 

sonraları buranın üçüncü şeyhi Ali Şiruganî Efendi’nin adıyla anılmıştır.  

                                                     
43

 Şeyhî, a.g.e., s. 552.; Hulûs Halvetî, a.g.e., s. 139; Nazmi, a.g.e., s. 161.; Mehmed Tahir, a.g.e., s. 

61. 
44

 “…Şeyh veya mürşid, bir bölgede irşada başlamak üzere mezun olup karar verdiğinde yapılacak ilk 

iş, zikir ve ibadetlerin, tarikatın ruhi eğitim ve öteki disiplin ve terbiye kurallarının uygulanabilmesi 

için mabed, çilehane, halvet mahalli, hamam, namazgah, aşhane, kiler, fırın, ahır, misafirhane vb. 

yerlerden meydana gelen bir tekke ya da hankah teminidir.” bk.:Osmanlı Devletini Tarih Sahnesine 

Çıkaran Kuvvetlerden Biri: Tarikatlar ve Türkler Üzerindeki Müsbet Tesirleri, Hasan Küçük, 

İstanbul, TÜRDAV yayıncılık, 1976, s. 135. 
45

 Müstakîmzâde, a.g.e., vr. 188
b
.; Uşşâkîzâde, a.g.e., s. 544.;Hulûs Halvetî, a.g.e., s. 140.; Şeyhî, 

a.y.; Nazmi, a.y.  
46

 Sene: H. 1035/M. 1625. 
47

 Tekke ile ilgili ayrıntılı bilgi için bk.: Mustafa Özdamar, Dersaâdet Dergâhları, İstanbul, 1994, 

Kırk Kandil Yayınları, s. 119. Ayrıca Tabîbzâde Zâkir Mehmed Şükrü’nün tekkeler hakkındaki 

Mecmûa-i Tekâyâ isimli risalesinden takip etmek için üç farklı isim tarafından yapılmış şu neşirlere 

müracaat ediniz: Şinasi Akbatu, İslam Medeniyeti, Haziran 1980, c. IV, sy. 4, s. 66.; Turgut Kut, “ 

İstanbul Hângâhları Meşâyihi”, haz. Turgut Kut, Türklük Bilgisi Araştırmaları, ed. A. Turgut Kut-
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 İstanbul’un Fatih ilçesine bağlı Şehremini semtinin Ereğli (günümüzde 

Şehremini) Mahallesi’nde, Arpahamamı civârında bulunmakta iken, Kızılelma 

Caddesi’nin açılış istimlâkinde yok olmuştur.
48

 1950 yılından sonra gerçekleşen bu 

imâr faaliyetleri sonucu böylece yol genişlemiş lakin Hulvî’nin tekkesi ile birlikte 

mezarı da ortadan kaldırılmıştır. 

 

 Hulvî’nin döneminde tekkede çarşamba günleri Mesnevî okunur, virdler ve 

zikirler söylenir, sayısı yirmiden fazla zâkir toplanıp Gülşenî ve Sünbülî âyinlerini 

gerçekleştirirlermiş.
49

 Devrân-ı mukâbele gününün ise salı olduğu söylenir.
50

  

 

 Tekkenin kitabesinin Şinasi Akbatu tarafından çekilip saklanmış bir fotoğrafı, 

M. Serhan Tayşi’nin Lemezât neşrinde mevcuttur. 

 

 2.1.6. Ölümü 

 H. 1035/M. 1625 yılından ölümüne kadar tekkesinde irşat faaliyetlerini 

sürdüren Hulvî Efendi, Vekâyiü'l-Fudalâ, Tuhfe-i Nâilî, Mecelletü'n-Nisâb ve 

Osmanlı Müellifleri’ne göre H. 1064/M.1653-54
51
; Hediyyetü'l İhvân ve Tezkiretü’l-

Müteahhirîn’e göre H.1063/M.1653
52
, Sefîne-i Evliyâ’ya göre ise H. 1069/M. 1659

53
 

tarihinde seksek iki yaşında vefat etmiş ve kendi tekkesine defnedilmiştir.
54

 Lugat-ı 

Târihiyye ve Coğrafiyye isimli eserde ise ölüm tarihi H.1062/M.1652 olarak 

verilmiştir.
55

 Bilindiğine göre Hulvî’nin yanıda bestekâr Şeyh Zâkir Dede ve yine 

Türk mûsikisinde en çok dinî eser bestelemiş olan Gülşenî şeyhi bestekâr Derviş Ali 

Şîruganî
56

 Hazretleri medfundular.  

                                                                                                                                                    
Günay Kut, vol. 19., Harvard Üniversitesi, 1995, s. 16.; Zâkir Şükrî Efendi, Die Istanbuler Derwish-

Konvente Und Ihre Scheıche (Mecmûa-i Tekâyâ), haz. M. Serhan Tayşi, Berlin 1980, s. 12.  
48

 Fâtih Câmileri ve Diğer Târihi Eserler, Diyanet İşleri Başkanlığı Fatih Müftülüğü Yayını, s. 281. 
49

 Hulûs Halvetî, a.g.e., s. 140.; Uşşâkîzâde, a.g.e., s. 544.; Şeyhî, a.g.e., s. 552.; Nazmi, a.g.e., s. 161. 
50

 Özdamar, a.g.e., s. 119. 
51

 Şeyhî, a.y.; Tuman, a.g.e. s. 223.; Müstakimzâde Süleyman, a.g.e., vr. 188
b
.; Mehmed Tahir, a.g.e., 

s. 61. 
52

 Nazmi, a.y.; Hulûs Halvetî, a.g.e., s. 141.; Uşşâkîzâde, a.y. 
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 Hüseyin Vassâf, a.g.e., s. 305. 
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 Ahmed Rifat Yağlıkçızâde, Lugat-ı Târihiyye ve Coğrafiyye, İstanbul 1300, c. III, s. 166. 
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 Ayrıntılı bilgi için bk.: Nuri Özcan, “Ali Şîrugani”, DİA, c. II, s. 454. 
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 Hulvî’nin ölümüne Nisârî Hüseyin Çelebî “Cân-ı Hulvî eyledi ikbâl şehd-i 

cennete”
57

(sene: 1064/1653-54); Tarzî “Gitti bil Hulvî gibi dânende pîr-i ma‘nevî 

(sene: 1064/1653-54)”
58

 mısralarını tarih düşmüşlerdir.
*
 

 2.1.7. Mahlası 

 Cemâleddin Mahmûd Efendi şiirlerinde “Hulvî” mahlasını kullanmıştır. 

Mahlasını kendi sözleri ile de doğrular: 

 

 “Himmetüm ulvî mahlasum Hulvî 

 Sözlerüm fendür hâsılum irfân”
59

 

 

 Osmanlı Müellifleri’nde şâirin bu seçiminde rol oynayan unsur olarak 

babasının saray helvacıbaşısı olması gösterilir.
60

 Ancak Lemezât’ta Hulvî, mahlas 

tercihi ile ilgili farklı bir açıklamada bulunmaktadır. Buna göre Hulvî şiir ile meşgul 

olduğu sırada, onun gazellerini gören Hızır Efendi isimli bir şeyh, her şâir gibi 

kendisinin de bir mahlasa ihtiyacı olduğunu söylerek, Mevlânâ’nın Divanı’ndan 

tefe‘ül yapar. Açılan sayfada karşılarına çıkan rübâ‘ideki “hulviyâ” kelimesi elbette 

şâire en uygun düşecek mahlastır: 

 

  “…Hulvî tahallüs itmege sebeb şöyle vâki‘dür ki, tahsîlüm avânında 

 nev‘an eş‘âr ve ebyât ile takayyüd üzere idim. Üstâdumuz Şeyh Ali 

 Semerkandî tarîkasından Hızır Efendi (rh. a.) gazellerümi görüp, alâ cerâ’l-

 âde her şâirin bir mahlas ile imtiyâzı vardur. Size de lâzımdur, dirlerdi. Bir 

 gün Dîvân-ı Mevlânâ’yı iştirâ eyledüm. Hocama ‘arz eyledüm. Anlar dahı 

 “Bâreka'llah râyegân olmuşsız.” diyüp ba‘zı gazel-i şerîflerinin tefe’ül idüp, 

 her birimizüñ hâline münâsip gelürdi. Ol hîn “Gel Helvacızâde, sana Hazret-i 

 Mevlânâ’dan mahlas recâ idelüm.” diyüp Fâtiha ve İhlâsla divanı tefe’ülen 
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 Tayşi, a.g.e., s. 632. 
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b
. 

60
 Mehmed Tahir, a.y.  



 
 

29 
 

 keşf eylediler. Kerâmet-i ‘aliyyeleriyle hikmet-i Hudâ rübâ‘iyyâtı gelüp ve 

 sahîfe evvelinde bu rübâ‘î vâki‘ oldu: 

 

  Men kâne ulviyâ 

  Tervîhim ma‘nânen 

  Kad câ‘e hulviyâ 

  Elvânen elvânen 

 

  Fi’l-vâki‘ garîb vâki‘ oldı. Ol zamândan berü Hulvî diyü şöhret 

 müyesser ve gazel mesnevî dimek himmetleriyle mukarrer oldı…”
61

 

 

 2.1.8. Kaynakların Kişiliğini Değerlendirişi 

 Hulvî hakkında kaynaklar, onun “marifet sahibi, âlim, vâiz, ilmiyle âmil, 

riyâdan uzak, ibâdete düşkün, güzel ahlâk sahibi, kâmil bir kimse”
62

 olduğu 

konusunda görüş birliğine sahiptirler. 

 Aynı zamanda cömert bir kimse olan şâirin tekkesinde halvette bulunan 

dervişlere sabah ve akşam yemeği ile onlara derecelerine göre beş, on ya da on beşer  

akçe harçlık verdiği bilinmektedir. Çoğu geceler de misafirlerine helva pişirip 

dağıtma adeti varmış. Bu kadar masrafın nasıl karşılandığı bilinmediğinden olsa 

gerek bu durum onun kerâmetlerinden sayılmıştır.
63

 

 2.2. TASAVVUFİ KİŞİLİĞİ 

 2.2.1. Tasavvuf Anlayışı 

 Hulvî mutasavvıf bir şâir olması sebebiyle Divanı’nda tasavvufî düşüncenin 

ağırlıklı olarak yer bulduğunu görmekteyiz. Vahdet-i vücut kavramı Divan’da vahdet 

ve tevhid kelimeleri ile karşılanmaktadır. Vahdet Allâh’ın birliği, kesret ise zıddı 

demektir. Tasavvufî düşünce sistemine göre vahdet, kesret içinde yakalanmalıdır. 

Hulvî birliğin, çokluk içinde bulunabileceğini bilir. Bu sebeple onun uzlete ve 

halvete ihtiyacı yoktur: 
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b
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 Vahdeti kesret içinde iderüm sûfî ben 

 ‘Uzleti anma gider halvete mâyil degülüm 

     (g. 204/3) 

 

 Başka bir şiirinde ise kesreti terkeden kişinin vahdete ulaşacağını 

söylemektedir. Burada kastedilense gönüldeki kesretin atılmasıdır. İşte ancak o 

zaman asıl sevgili Allâh’a kavuşur: 

 

 Kim ki terk itdi cihânda kesreti 

 Yâr ile üns itdi idüp vahdeti 

    (g. 260/1) 

 

 Hulvî gönlünden “Allâh dışındaki her şey”in çıkmasını ister. Çünkü o zaman 

yücelik bulacaktır: 

 Çıksa dilden mâsivâ-yı gayr-ı yâr 

 Hâne-i dil olsa dilber halveti 

 

 Hulviyâ bilüp görürdüñ aşk-ıla 

 Nice buldı ‘âşık olan rif‘ati 

   (g. 260/4-5) 

 Birlik kadehinden içen kişi Allâh’ta mest olur: 

 Sagrâk-ı vahdet nûş iden mestânelik alur ele 

 Hayrânlıgı olup mubah esrâr-ı illâ’llâh-ile 

     (g. 243/4) 

 Allâh bütün kâinatın yaratıcısıdır ve yarattığı her şeyde onun sıfatı gizlidir: 

 On sekiz biñ âlemi var eyleyen sensin ‘ayân 

 Hem sıfâtunla tolıdur bu zemîn ü âsumân 

 Ey nigârende-i nakş-ı âlem-i insân u cân 

 Cilvegersin vahdet-i zâtunla peydâ vü nihân 

 Cümlesi ma‘dûmdur ‘ālemde sensin varlık 

     (muh. 1/4) 
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 Kâinatta Allâh’ın yarattığı tüm mahlûkât onun birliğini söyler: 

 Yirlü yirinde cümleten eşyâ 

 Tevhîd-i Hak’la olmuşdı gûyâ 

 Kimisi tasrîh eyledi zikrin 

 Eyler kimisi remz-ile îmâ 

   (ter.1/I-1-2) 

 Dünya bahçesinin insanı aldatabileceğinin farkında olan Hulvî, kendine 

vahdet köşesini mekan tutmasını salık verir: 

 

 Bu bâğ-ı dehre aldanma eger merd iseñ ey Hulvî 

 Mekânuñ künc-i vahdet eyleyüp sahn-ı çemenden geç 

      (g. 31/5) 

 Beşerî aşk insana ancak onu ilâhî aşka ulaştıracaksa zevk verir: 

 Hâlince olur zevki eger aşk-ı mecâzun 

 Aslı bilinür keşf olıcak nâz u niyâzun 

    (g. 180/1) 

 Aşk binasını sağlam temellere kurmak her an Allâh’a yönelmekle  ve her 

işinde samimiyet sergilemekle mümkün olacaktır: 

 Binâ-yı aşk ola dirseñ temelli 

 Gerek dildâra her demde tevellî 

 Olan hizmet eger cüz’î vü küllî 

 Hulûs-ile degülse hâl belli 

 Gönül bulmasa yârinden tecellî 

 Hayâliyle bulur mı ol tesellî 

    (müs. 8/1) 

 Aslolan mânâyı yani Allâh’ı bilmeyen insansa, iki ayaklı hayvan gibidir: 

 Ma‘nâyı bilseñ âdemoglı sen 

 Bilemeyendir hayvân-ı dü-pâ 

   (terc. 1-I/5). 
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 Seyr ü sülûk yolunda bir mürşide bağlanmak gerekliliği tekke şâirlerince sık 

sık dile getirilir. Hulvî Efendi için de kendisini irşat eden Necmeddin ve Necîbüddin 

Hasan Efendiler kendisinin derdine dermân olmuş birer tabiptirler: 

 

 Biri Necm ü biri Necîb oldı 

 Hasaneynim bana habîb oldı 

 Derdime bunlar itdi dermânı 

 Haste-i ‘aşka hoş tabîb oldı
64

 

 

 Özellikle Necmeddin Efendi, şâirin seyr ü sülûk yoluna çıkmasındaki en 

önemli kişidir. Bu sebeple Hulvî için o, kâinatı nûruyla aydınlatan bir mürşittir: 

 

 Necm-i Hak Şeyh Hasan olup mürşid 

 Alemi nûr-ıla idüp hem-vâr 

 

 Hulvî tutdı elini ol şeyhüñ 

 Hizmet idüp aña (…?) 

   (k. 1/29-30) 

 

 İnsan dünya üzerinde dilediklerine kavuşabilmek için aşk mürşitine canla 

mürit olmalıdır: 

 El vire dirseñ murâdâtun cihânda her ne var 

 Hulviyâ cân-ıla var ol mürşid-i aşka mürîd 

     (g. 52/5) 

 

 Kâmil mürşit adeta bir pusuladır: 

 Kalbe hâdîdi kıble-nümâdur 

 Mürşid-i kâmil sözini dutdum 

   (ter. 1-VI/9) 

 Aşağıdaki beyitte “pîr-i mugân”  ile “mürşid”in kastedilişi hangisinin 

öncelikli olduğu anlaşılamayacak şekilde verilmiştir: 
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 İki elimle tutup ayagın öperdim eger 

 Diyeydi pîr-i mugân saña düşdi pây-ı kadeh 

     (g. 40/4). 

 Yine tasavvufî şiirlerde meyhâne kelimesinin de tevriyeli kullanılarak aslında 

tekkenin kastedildiğini görmekteyiz. Hulvî’yi de meyhaneye yani tekkeye davet eden 

mürşidin sesidir: 

 

 Nidâ-yı meclis-i pîr-i mugândur na‘ra-i mestân 

 İcâbet eyle Hulvî da‘vet-i meyhâne olmak var 

      (g. 64/5) 

 Halvetîlikte zikir (Zikrullâh) önemlidir, esas sayılmıştır. Tarikata girecek 

olanların halifelik için “Lâ ilâhe illâ'llah, Allâh, Hû, Hak, Hay, Kayyûm, Kahhâr” 

zikrini çekmeleri gerekmekteydi. Hulvî Divan’ın pek çok yerinde bu zikr esâsına dâir 

görüşlerini dile getirmiştir. Özellikle kaleme aldığı Halvetî silsilenâmesinde de bunu 

görmekteyiz: 

 

 Zikr-i Hakk’ı gönülde kıl tekrar 

 Ol-durur Hâlikü’l-leyâl ü nehâr 

 

 Tâ ki yanup derûn-ı cân u ten 

 Ola kalbün takallübü’l-envâr 

 

 Bildirüp zikri Hazrete Cibril 

 Oldı telkîn Haydar-ı Kerrâr 

 

 İrdi zikrüñ şuâ‘ına Basrî 

 Şeyh Hasan zikri eyledi izhâr 

   (k. 1/1-2-3-4 vd.) 

 

 Zikir, gizli ve âşikâr (hâfî ve cehrî/celî) olmak üzere iki şekilde yapılır. Âyet 

ve hadislerde her iki zikir şekli de tavsiye edilmiştir. Hulvî celî zikri tavsiye eder: 



 
 

34 
 

 İster isen sırr-ı Alî 

 İtmek gerek zikr-i celî 

 

 Mürşide kim dirse belî 

 İtmek gerek zikr-i celî 

   (i.2/1 vd.) 

 

 Şâirlerin riyâ kirine batmakla itham ettikleri zâhitlere dair Hulvî onların bir de 

büyücü olduğu yorumunu getirmektedir. Öyle ki iki yüzlü zahit ne kadar sihir yapsa 

da kendisine tesir etmez. Zirâ o mürşitinin yanında güvendedir: 

 

 Eser itmez ne-deñlü sihr iderse zâhid-i sâlûs 

 Cenâb-ı hazret-i pîr-i mugân dârü’l- emânımdur 

      (g. 70/2) 

 

 Cübbe, sarık, tac, hırka gibi sofu kıyafetleri şâirlerce riyâ alâmeti 

sayılmaktadır. Bu yüzden fenâ mertebesinden uzaklaştıracak bu giysilerden 

vazgeçmek gerekir: 

 Başa başka belâdur câme vü destârı terk eyle 

 Fenâyı sarfa vâsıl oluban kayd u bendinden geç 

      (g. 31/2)  

 

 Şu beyitte ise devrân kelimesi ile dervişlerin yaptığı semâya işaret 

olduğundan şâirin kadeh ve şarap ile ilâhî aşkı, sâkî ile mürşidi kastettiği açıkça 

anlaşılmaktadır: 

 

 Al elim devrân içinde koma eb‘adde beni 

 Câm sun gel sâkiyâ kim dâfi‘-i gamdur sabûh 

      (g. 42/3) 
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 Mevlânâ’nın Mesnevî’sinin tüm tasavvuf şâirleri için ayrı bir yeri vardır. 

Hulvî’ye göre keder ve üzüntü sebebi ile aklı gitmiş Gülşenî dervişleri, Mesnevî 

dersini okuduklarında bülbül kesilmektedirler: 

 

 Görinür Gülşenî dervîşi gerçi vâlih ü şeydâ 

 Okurlar Ma‘nevî dersin olurlar bülbül-i gûyâ 

      (g. 14/1) 

 Şâirin Divan’ında yer alan tasavvuf terimleri için tezin tahlil bölümüne ve  

ayrıca altıncı bölümdeki dizine bakılabilir. 

 

 2.2.2. Şiir Anlayışı 

 Koca Mustafa Paşa Âsitânesi’ne intisap ettiği andan sonra eser telifine 

başlayan Cemaleddin Mahmud Hulvî Efendi’nin şiirlerinde tasavvufî düşünce 

ağırlıktadır. Çünkü tekke şâirleri için tasavvuf bir imandır. 

 Divan’da bu yolla Allâh’a duyulan samîmî aşkla söylenmiş şiirler, tasavvufî 

terminoloji ve tekke kültürüne dâir detaylar yer almaktadır. Kaside, Terci‘-i bend, 

müseddes, muhammes ve ilâhilerinde ilâhî aşk baskınken; gazellerinde hem beşerî 

aşkı hem de  ilâhî aşkı dile getirdiğini görmekteyiz.  

 Hulvî Divan’ında bir divan için gerekli en önemli şart olan ve tüm 

unsurlarıyla yer alan bir kasidesi yoktur. Ayrıca şairin vücûda getirdiği gazellerden 

pek çoğu da nazîre niteliğindedir. Ancak o her şeyden önce bir mutasavvıftır ve 

şiirlerinde de bu görüşünün neşesi hakimdir. Şiirinde görülen başlıca temalar kalbi 

mâsivâdan temizlemek, hırsı terketmek, Allâh’ı devamlı anmak ve bu dünyaya gönül 

bağlamamaktır. Aşk devâsız bir dert olduğundan sevgiliden gelecek her şeye sabır ve 

tahammül göstermek gerekmektedir.
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Kaynaklarda onun şiirleri için “Şâirliği kuvvetli olup Necâti ve Zâtî tarzında 

şiirleri vardır.”
65
,  “Pek âşıkâne ve ârifâne şiirleri vardır.”

66
, “Sade ve basit şiirleri 

vardır.
67

 görüşleri yer almaktadır.
 

 

 Divan’da şâirin kendi şiirinin derecesi hakkında söylediği görüşleri de yer 

alır. Belâgatına güvendiğinden şiirine laf edecek câhili nazım kılıcı ile 

öldürebileceğinin tehdidini savurur: 

 

 Güft ü gû eyler-ise bu gazele Hulvî hemân 

 Seyf-i nazm-ıla sen ol câhili ortadan biç 

     (g. 32/5) 

 

 Hulvî alelâde her şiire kulak vermeyecek kadar iyi bir şâirdir. Ona gelecek 

şiir kelimeleri ve mazmunları bakımından yerinde olmalıdır: 

 

 Kulak tutmazsa her şi‘re revâdur nükte-senc Hulvî 

 Sem‘ü’l-lugâtle mazmûnı yirinde nazm-ı pâk ister 

      (g. 112/4) 

 

 Sevgili için yazdığı gazel cihânda daha önce kimsenin görmediği güzel bir 

tarza sahiptir: 

 O şahun medhine Hulvî ‘aceb tarh-ı gazel itdün 

 Cihânda görmedi kimse bunun gibi güzel tarzı 

      (g. 261/5) 

 

 Bir dönem baba mesleği helvacılık yapan, sonrasında askeriye, ardından 

meşâyih sınıfına katılan Hulvî için elbette helvanın ayrı bir yeri vardır. Tekkesinde 

özellikle Cuma günleri halka helva dağıttığını da bildiğimiz şâir şiirlerinde aynı 
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zamanda mahlasının mânâsı olan tatlılığı ve helvayı pek çok kez kullanmıştır. Onun 

şiirinin ölçüsü helva gibi oluşudur. Hatta şâirler arasında en sonda anılması kendisi 

için bir üzüntü sebebi değildir. Çünkü her yemeğin üzerine elbette tatlı/helvâ yenir: 

 

 Gam degül şâ‘irlerün sonunda gelsek Hulviyâ 

 Her ne denlü ni‘met olsa üstine helvâ yinür 

     (g. 82/5)  

 

 Satın alınan taze, sıcak helvanın kağıda sarıldığını da öğrendiğimiz şu beyitte 

Hulvî’nin nazmı şiirden anlayanlarca beğenildiğinden; şiirlerinin yazılı olduğu 

kağıda helva sarıp da bu kimselere götürmek yaraşır: 

 

 Virür erbâb-ı tab‘a zevki eş‘ârıyla iş‘ârı 

 Götürse şi‘r-i Hulvî ile hoş helvâ-yı ter kâgaz 

     (g. 61/6) 

 

 Hulvî için sevgilinin dudağı da helva gibidir: 

 Hulvî gibi helvâ-yı leb-i dilbere mâyil 

 Hayrân-ı hat-ı ‘ârız-ı cânâne-i ‘aşkuz 

     (g. 121/5) 

 Aldanursam gam degül helvâ-yı la‘l-i dilbere 

 Tıfl-ı dil gördügüne Hulviyâ eyler heves 

     (g. 128/5) 

 Hulvî’de hikmetli söyleyişlere de rastlamaktayız. Alçakgönüllü olmanın en 

büyük erdemlerden sayıldığı İslam inancında, kibir lanetlenmiştir. Değişen ve 

dönüşen zaman kendini çok yüksekte görenleri aşağı çekebilmektedir: 

 

 Katı âlî geçinme bil anı kim 

 Kad-i bâlâyı dehr idermiş pest 

    (g. 24/3) 



 
 

38 
 

 17. yüzyıl devlet kademelerinde bozulmanın görüldüğü, Devlet-i Âliyye’de 

kötü gidişatın başladığı bir dönemdir. Çağdaşı olan şâirler gibi Hulvî de zamanın bu 

durumundan şikayetçidir. Öyle ki devirde artık bilgin  kimselere yer yoktur ve Hulvî 

gibi bilgili bir kişi câmî kürsüsünden inip, yerine câhil vâîz çıkmaktadır: 

 

 Gör bu devrün hükmüni Hulvî gibi dânâ iner 

 Ol musanna‘ kürsîye bir vâ‘iz-i nâdân çıkar 

     (g. 66/5) 

 

 Divan şiirindeki rakibe, Türk tasavvuf şiirinde pek rastlanılmaz ancak 

Hulvî’de rakibe dair pek çok beyit yer almaktadır. Bunun sebebi şâirin Divan 

şiirinden çokça etkilenmesi ve her iki şiir geleneğinde de şiirler verme isteğinde 

olmasıdır.  Klasik divan şiirinde gördüğümüz sevgilinin yanından ayrılmayıp, âşığın 

sevgilisi ile başbaşa kalmasına engel olan rakip tipi Hulvî’nin şiirinde de vardır: 

 

 Yâri tenhâ koya mı bir dem içinde o rakîb 

 Seyre gitsek ikimiz olur o elbet sâlis 

     (g. 27/2) 

 Sevgili rakipleri ayrılık kılıcı ile öldürülmelidir: 

 Tîg-i hicr-ile rakîbi n'ola öldürse revâ 

 Kâfirüñ boynuna lâyık degül eline kılıç 

     (g. 32/4) 

 

 Âşığın sevgilinin cefa kılıcından vazgeçememesini insanın havalar ısınmaya 

başladığında susaması ile ilişkilendirerek, kılıç ile su arasındaki kılıca su vermek 

ilişkisini basit bir dille kurar: 

 

 Cânla âşık olan tîg-i cefâdan geçemez 

 Çün hevâlarda harâret olıcak istenür âb 

     (g. 17/3) 
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 Şâirin ilginç teşbihler de yaptığına şahit olmaktayız. Sevgilisinin başındaki 

poşu ile karşısında oturuşunu sanki üzerinde bir elma olan sürahiye benzettiği şu 

beyit oldukça değişiktir: 

 

 San sürâhi üzre konmuş bir kızıl elma-durur 

 Kelle-pûşıyla otursa dilber-i âlî-cenâb 

     (g. 18/3) 

 

 Hulvî şiirinde sevgiliden ayrı düşmekten dolayı duyduğu kederi sık sık dile 

getirir. O ayrılığın gamını anlatan bir kıssacı olduğundan beri macerasını anlatmak 

için de kitap yazmasına şaşılmamalıdır: 

 

 Kıssahân-ı gam-ı hicrânuñ olaldan Hulvî 

 Sergüzeştüñi beyâna n'ola kim yazsa kitâb 

     (g. 20/5) 

 

 Celâlî isyanları Anadolu’da toplumsal ve ekonomik yapının bozulması 

sonucu önce iş bulamayan ilmiye sınıfı ardından da aynı sebep bahanesiyle onlara 

katılan askerî sınıfın başlattığı, kanlı bir şekilde bastırılmış ayaklanmadır. Özellikle 

bu isyancıları Kuyucu Murad Paşa’nın sert tedbirle bastırdığını biliyoruz.
68

 Şâir 

özellikle ayaklanmanın bu kanlı bastırılışını da çağrıştıracak şekilde kendisini 

sevgiliye canını ve başını vermiş bir Celâlî olarak tanımlar: 

 

 Virüp sen hûnîye cân-ıla başın 

 İşitdüm Hulvî'yi olmuş celâlî 

         (g. 245/5) 

 

 Düzgün giden işin bozulmaması için sevgiliye yönelmek ve kahpe dünya 

karısından vazgeçmek gerekir: 

 

 Râstî her işüñ olmaya dilerseñ kim kec 

                                                     
68

 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, c. III/1, Ankara 1988, s. 99-113. 
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 Er olup dilbere meyl it zen-i dünyâdan geç 

             (g. 38/1) 

 

 İnsanın şans kapısını açılması için öncelikle onun çalınması ile yani çalışmak 

ile mümkün olur. Yoksa felek kendi cömertliğinden bunu gerçekleştirmez: 

 

 Hulviyâ feth-i fütûh olmaga dakka’l-bâb it 

 Sanma kendü kereminden aça ol bâbı bu çerh 

      (g. 46/5) 

 

 Ne kadar tedbir alınırsa alınsın sonuçta insanoğlu ölümlüdür ve bir gün ten 

kafesinden ruhu kuş gibi uçup gidecektir: 

 

 Dime kim itdim demirden cümle ten erkânını 

 Bozılur bend-i kafes bir gün o kuşça cân çıkar 

      (g. 66/4) 

 

 Şâirler başlarına gelen keder verici olaylardan dolayı feleği suçlarlar. Bu 

yüzden de insanın şansını tersine çeviren feleğin bendi bozulmalı, darmadağın 

olmalıdır: 

 ‘Aksine dönmekdedür eflâküñ işi dilerim 

 Bozılup bendi ola alan hem talan-ı çarh 

     (g. 50/4) 

 Felek belası âşığı iki büklüm yapar: 

 Mihnetle bükdi yâ gibi kaddüm belâ-yı çarh 

 Ok gibi togrusı bu kim oldum sezâ-yı çerh 

     (g. 51/1) 

 

 Şâir yaşlanmaktan dolayı hüzünlüdür. Zevk ve sefa ile dolu gençlik günleri 

gitmiş, sonbahara benzeyen yaşlılık gelmiştir. Şâir yaşlılıktan kaçılamayacağını bilir 

ama yine de kendisini yaşlılıktan koşarak kaçması için uyarır: 
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 Gitdi eyyâm-ı safâ unudılup vakt-i şebâb 

 Kocalık irdi hazan faslı gibi eyle şitâb 

     (g. 19/1) 

 

 Divan’da âşıkâne söyleyişler de göze çarpar: 

 Göreli reng-i ruhuñ hüsn-i cemâle âşıkuz 

 Hak bilür ey mâh-ı ra‘nâ aşk içinde sâdıkuz 

     (g. 120/1) 

 

 Biz nagme-ser-âyende-i meyhâne-i aşkuz 

 Bahşende-i şevk-i dil-i mestâne-i aşkuz 

 

 Zahirde olup aşk-ıla Mecnûn’a müşâbih 

 Ma‘nâda velî âkil u ferzâne-i aşkuz 

    (g. 121/1-2)  

 

 Âşık vücudunun dağ yaralarına pamuk bastığında tıpkı fitilli bir kandile 

benzediğinden, artık gam çarşısı içinde kandil yakmasına şaşılmamalıdır: 

 

 Penbe-i dâg-ıla zeyn itdi vücudın ‘âşık 

 Çârsû-yı gamuñ içre n'ola yandırsa sirâc 

     (g. 29/5) 

 

 Ayrılık ateşiyle yanan vücudundan çıkan âh dumanları gökyüzünü 

boyamıştır: 

 Âteş-i hicrâna düşmüş yanmada her dem vücûd 

 Âsmânı boyadı âh itdügümce çıktı dûd 

     (g. 53/1). 

  

 Meyhâne hayatına dair unsurların da kullanıldığına rastlamaktayız. Mecliste 

haram yiyen kadeh, bir de âşıkların gönül nakitlerini yutunca kumarbaz birine 

dönüşmüştür. Şâir burada haram oluşu ve onu içtikçe içen sarhoşların ceplerindeki 
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paraları bir bir götürme özelliği ile bir kumarbaza benzetilen şarap kadehi ile ilgili 

aşağıdaki beyti kurar: 

 

 Yutdı rindâne yine nakd-i dil-i uşşâkı 

 Merd-i kummâr gibi oldu harâm-h  âr kadeh 

      (g. 39/2) 
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2.2.3. Divanında Yer Alan Atasözleri ve Deyimler 

 Dilimiz atasözleri ve deyimler açısından oldukça zengindir. Hulvî Divanı’nda 

da atasözlerine ve daha sıklıkla deyimlere rastlanmaktadır.
69

 Atasözleri için “mesel” 

tanımlamasını kullanır: 

 -Nev-‘arûs hemîşe bî-nikâb olmaz 

 Câmdan gösterdi ruhsârın dime rez-duhterin 

 Bu meseldir nev-‘arûs olmaz hemîşe bî-nikâb 

(g. 18/2) 

 -La‘l yutanın aynı sürh olurmış 

 Hûn-âlûd olsa çeşmim şevk-i la‘linle n'ola 

 Bu meseldür la‘l yutanın olurmış aynı sürh 

     (g. 48/3) 

 -Hâr u has mâ-i cârîde karar itmez. 

 Sürsem agyârı n'ola varınca kûy-ı dilbere 

 Mâ-i cârîde karar itmez meseldir hâr u has 

    (g. 126/3) 

 

 -Göze hergiz yasag olmaz. 

 Kıl nazar ruhsârına incinmez ol çeşm-i çerâğ 

 Bu meseldir kim bilür olmaz göze hergiz yasag 

    (g. 161/1) 

 -Benî-âdem bî-gam bulınmaz. 

 Mihnet-âbâd-ı felekde çekilür derd ü sitem 

 Bu meseldir ki bulınmaz benî –âdem bî-gam 

  (müs. 27/1) 

 Divan’da daha pek çok hikmetli söze yer veren Hulvî’nin kullandığı deyimler 

ise şunlardır: 

 Adam yerine koymak: g. 109/4 

                                                     
69

 Atasözleri ve deyimler için yararlanılan kaynaklar şunlardır: Musa Duman, Makaleler-Eski 

Türkiye Türkçesinden Osmanlı Türkçesine, “Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde Atasözleri Ve 

Deyimler” İstanbul, Kesit Yayınları, 2008, s. 163-174.; Ömer Asım Aksoy, Atasözleri ve Deyimler 

Sözlüğü, 2. Deyimler, Ankara, 1984.; İsmail Parlatır, Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü-II Deyimler, 

Ankara, Yargı Yayınevi, 2008.  
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 Ağır gelmek: g. 127/1 

 Ağızdan çıkmak: g. 104/2 

 Ağzının tadı bozulmak: g. 57/2 

 Ağzının tadını bulamamak: g. 226/5 

 Aklı şaşmak: ter. 1/V-2 

 Aklını başına devşirmek: müs. 2/2 

 Ateşe yanmak: g. 26/3 

 Ayakta kalmak: muh. 1/6, 57/5, 156/5 

 Ayakta komak: g. 195/5 

 Ayak sürümek: g. 69/1, g. 212/3 

 Ayağı tutmamak: g. 212/3 

 Ayağına baş koymak: 61/3 

 Ayağına düşmek: g. 18/5, g. 22/5, g. 148/4 

 Ayağına su inmek: g. 50/3 

 Ayakta kalmak: g. 57/5 

 Bağrını delmek: g. 50/1 

 Bağrını yakmak: g. 107/5 

 Bağrını sökmek: g. 217/4 

 Bahs eylemek: g. 25/1, g. 25/2, g. 25/3, g. 25/4 

 Bahse düşmek: g. 25/5 

 Baş ağrısı: g. 37/3 

 Baş Ağrıtmak: g. 7/1, g. 224/5, g. 272/2 

 Baş eğmek: g. 92/3, g. 158/1, g.265/2 

 Başa kıyamet koparmak: g. 65/3, g. 117/2 

 Başa devlet gelmek: g. 83/4 

 Başa gün doğmak: g. 9/1, g. 79/5, g. 86/3 

 Baş göstermek: g. 49/5, g. 148/2 

 Baş kaldırmak: g. 141/4 

 Baş kurtarmak: g. 205/4 

 Baş tâcı eylemek: g. 18/4 

 Baş üzre götürmek: g. 29/4 

 Baş üzre yer eylemek: g. 61/4 
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 Başa devlet: g. 195/4, g. 201/5 

 Başa belâ: g. 31/2 

 Başın için: g. 25/3 

 Başını hırkaya çekmek: g. 162/5 

 Başına uğramak: g. 35/6, g. 255/5 

 Baştan çıkarmak: g. 97/2 

 Baştan çıkmak: g. 152/5 

 Beyaza çıkmak: g.15/5 

 Bin yaşamak: g. 159/2 

 Bir içim su gibi olmak: g. 240/3 

 Birbirine girmek: g. 44/1 

 Birbirine girişmek: g. 134/1 

 Boy çekmek: g. 272/1 

 Can almak: g. 166/1 

 Can çekişmek: g. 33/2, g. 157/2 

 Can gelmek: g. 83/1 

 Can vermek: g. 89/4 

 Can ve baş vermek: g. 198/5, g. 230/3, g. 245/5 

 Canı gelip gitmek: g. 94/1 

 Çile çekmek: müs. 6/1 

 Çiriş geçmek: g. 132/2 

 Dağ üstü bağ olmak: g. 160/5 

 Derde uğramak: g. 26/2 

 Dil uzatmak: g. 216/1 

 Dili tutulmak: g. 77/3 

 Din için: g. 223/1 

 Diş bilemek: g. 82/2 

 Dört ayağından almak: g. 141/5 

 Duacı olmak: g. 16/5 

 El almak: g. 42/3 

 El kesilmek: g. 77/2 

 El sunmak: g. 209/3, 209/5 
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 El urmak: g. 261/2 

 El vermek: g. 39/4, 44/2, 127/3, 132/4, g. 156/4, g. 230/7, g. 252/1, g.252/2, 

g.252/3, g. 252/4, g. 252/5 

 Elden bırakmamak: g. 115/2 

 Elden gitmek: müs. 1/3, 12/4 

 Ele girmek: g. 69/1 

 Ele girmek: g. 17/4 

 Elden ele gezmek: g. 61/1 

 Eli ayağı tutmamak: g. 24/4, 73/5 

 Eli ermemek: g. 185/4 

 Eli eteğinde kalmak: g.  265/3 

 Eli kesilmek: g. 125/2 

 Er gibi olmak: g. 225/4 

 Etekler tozu olmak: g. 10/5 

 Ezber etmek: g. 97/4 

 Fitne koparmak: g. 16/1, 64/2, g. 223/2 

 Gam yemek: g. 23/5, 78/4, 108/5, g. 199/2 

 Gark etmek: g. 42/1 

 Gavgâya uğramak: g. 16/1 

 Gece ve gündüz dememek: ter. 1/II-9,  62/5 

 Gelme gitme: g. 197/1 

 Göğe boyanmak: g.  216/1 

 Gözü açık: ter. 1/ I-3 

 Gözü uyku bürünmemek: g.  256/3 

 Gönül bağını tazelemek:  g. 19/4 

 Gönül bağlamak: g. 75/3 

 Gönül vermek/Dil vermek: müs. 6/3, g. 7/5 

 Gönülden çıkmak: g. 260/4 

 Gözü uyku görmemek: g. 32/2 

 Gözden gitmek: g. 101/4 

 Gözden gitmemek: g. 118/5 

 Göze almamak: g. 198/1 
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 Gözü tok: g. 109/5 

 Gül almak: g. 237/4 

 Gül gibi gülmek açılmak: müs. 6/3 

 Gülmez açılmaz olmak: g. 193/5 

 Gün gibi: g. 54/1, g.123/1, g. 157/4 

 Günahını yüklenmek: ter. 1/II-8 

 Haber almak: g. 157/5 

 Haber vermek: g. 161/2 

 Hançere gelmek: g. 98/2 

 Harap olmak: g. 20/1 

 Hatırdan çıkarmak: g. 104/2 

 Hayrete düşmek: ter. 1/V-2 

 Hayrette kalmak: g. 58/2 

 Hayrette koymak: g. 72/2 

 Hazır baş olmak: g. 141/6 

 Heves etmek/eylemek: g. 100/3, g. 128/5, g. 207/4 

 Hiçe satmak: g. 250/1 

 Hirmâna salmak: g. 180/5 

 Hora geçmek: g. 115/2 

 Hoş görmek: g. 154/5 

 İki başdan: g. 168/5 

 İt gibi yilmek: g. 182/5 

 Kâli hâle değişmek: g. 174/5 

 Kâm almak: g. 175/1, g. 247/3 

 Kanlı (Hûnî): g. 178/2, g. 229/6, g. 245/5, g. 246/2 

 Karşı durmak: g. 115/4, g. 192/3 

 Kıssadan hisse: g. 76/4 

 Kılağısı yerinde olmak: g. 77/4 

 Kıl kadar: g. 141/1 

 Kulağına girmemek: g. 53/3, g. 126/5 

 Kulak tutmak: g. 112/4 

 Kulak urmak: g. 247/4 
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 Kurı baş ağrısı: muh. 1/5, g. 156/2, g. 187/1 

 Kurı efsâne: g. 71/4 

 Küp düşmek: müs. 2/5, g. 44/4, g.  68/2, g. 258/3 

 Makbûle geçmek: g. 225/5 

 Mecâli kalmamak: g. 158/2 

 Merâm almak: g. 175/5 

 Merhem vurmak: g. 202/1 

 Nefes tutmak: g. 18/2, g. 129/2 

 Nişan koymak: g. 228/1, g. 237/3 

 Nokta konmak: g. 148/1 

 Pâre pâre olmak: g. 79/2 

 Pazarı bozulmak: g. 72/5 

 Pençesini burmak: g. 127/3 

 Peydâ eylemek: g. 4/1, g. 4/2, g. 4/3, g. 4/4, g. 4/5 

 Peydâ itmek: g. 14/2 

 Yüzü/Ruhsarı Sararmak: g. 15/1 

 Safa sürmek/eylemek: g. 175/1, g. 187/1 

 Sağ olmak: g. 148/5, g. 176/1 

 Sağ olsun: g. 161/5 

 Sebak (Ders) almak: g. 174/2 

 Sevdâya düşmek: g. 16/1 

 Sözü kesmek: g. 153/1 

 Sözünü tutmak: g. 153/1, g. 154/4 

 Sözünü tutmamak: g. 212/3 

 Su sepelemek (serpmek): g. 171/2 

 Suyu sert olmak: g. 217/4 

 Şevke gelmek: g. 50/5 

 Tagı vü bâgı olmak: ter. 1/I-9 

 Taze can bulmak: g. 239/4 

 Telef eylemek: müs. 2/2, g. 162/1, g. 167/3 

 Toprak olmak: g. 111/1 

 Ümidini kesmek: g. 136/3 
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 Üstüne titremek: g. 203/3 

 Var olmak: g. 213/3 

 Velvele salmak: g. 184/4 

 Yabana dökmek: g. 22/4 

 Yakasını almak: g. 214/5 

 Yalın yüzlü: g. 217/4 

 Yâreler işlemek: g. 79/1 

 Yarına salmak: g. 102/4 

 Yaşına bakmamak: g. 63/1 

 Yok yire: g. 119/4, 130/3 

 Yoluna can ve baş koymak: g. 63/4 

 Yanıp yakılmak: g. 64/3, g. 159/5, g. 194/5, g. 227/5 

 Yele vermek: müs. 1/2, g. 221/4 

 Yer etmek: g. 187/4 

 Yolda kalmak: g. 249/3 

 Yolunu şaşırmak (güm-reh olmak): müs. 3/5 

 Yüreği yanmak: g. 72/3, g. 263/3 

 Yüreği oynamak: g.  203/3 

 Yüz çevirmek/döndürmek: g. 88/5, g.  222/5 

 Yüz sürmek: g. 10/5, g. 16/4, g. 49/1, g. 73/2, g. 86/3, g. 89/2, g. 89/3, g. 

229/4, g. 278/2 

 Yüz tutmak: muh. 1/3 

 Yüz urmak: g. 11/4, g. 52/3, g. 103/4, g. 186/3, g. 213/6 

 Yüzü ak olmak: muh. 1/2, g.  176/1 
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2.3. ESERLERİ 

 2.3.1. Lemezât-ı Hulviyye Ez Leme‘ât-ı Ulviyye 

 Kendisi de bir Halvetî şeyhi olan Hulvî Mahmûd Efendi’nin bu eseri 

Halvetîlik açısından büyük önem taşımaktadır. Şâire dair tüm kaynaklarda ismi 

geçen eser
70

, kendine has bir tarzda olup
71

, edebiyat, tasavvuf ve  tarih araştırmaları 

için de değer arzeder. Tarikatın kuruluşundan, şubelere ve kollara ayrılmasından, 

şeyhlerden hangilerinin Halvetiyye silsilesi içerisinde yer aldığını bize açıkça 

bildirmesinden dolayı kaynak eser hüviyetindedir. 

 

 Eserin “Hatime” bölümüne eklediği otobiyografisinde Şeyhi Necmeddin 

Hasan Efendi’nin yanında 1018'de (1609) tarihinde irşadını  tamamlarken yazmaya 

başladığı eserini  1030 Zilhiccesinde (Kasım 1621) tamama erdirdiğini söylemiştir. 

Tertip bakımından bir “Mukaddime”, “Lemza” adı verilen 32 bölüme ve her lemza 

üçer “Zâika”ya ayrılmıştır. Bir de “hâtime”den oluşan eserin “mukaddime”sinde, ilk 

dört halife ve dört mezhep imamları, on iki imam, lemzâlarda ise, Halvetîliğin isnâd 

halkasını teşkil eden büyük şeyhlerin, zâikalarında ise bunların halifelerinin 

menkıbeleri, doğup vefat ettikleri yerler, yaşadıkları devrin hükümdarları ve bazı 

siyasi olaylar da kaydedilmiştir. Mukaddime’de 22, lemzalarda ise 118, toplam 140 

zâtın biyografisi verilmiş, “Hatime”de ise, müellifin görüştüğü 52 şeyhin hâl 

tercümesi ve menakıbı, onu takiben de müellifin otobiyografisi ilave edilmiştir. Hal 

tercümesine dair elliye yakın kitabı tarayarak, “Lemezât”ı yazdığını ifade edip 

faydalandığı Tezkiretü’l- Evliya, Nefehatü’l-Üns, Zehretü’r- Riyâz, Ravzatü’l- Fâyık 

ve daha pek çok eserin isimlerini de vermiştir. Hulvî bu kıymetli telifini H. 1030/ M. 

1621 tarihinde Sultan I. Ahmed’e sunmuştur.
72

 Lemezât, Mehmet Serhan Tayşi 

tarafından sadeleştirilerek yayınlanmıştır.
73

 

                                                     
70

 Şeyhî, a.g.e., s. 552.; Nazmi, a.g.e., s. 160.; Hulûs Halvetî, a.g.e. s. 140.; Hüseyin Vassaf, a.g.e., s. 

305.; Uşşâkîzâde, a.g.e., s. 544., Müstakimzâde Süleyman, a.g.e., vr. 188
b
; Mehmed Tahir, a.g.e., s. 

61. 
71

 Hulûs Halvetî, a.y.; Uşşâkîzâde, a.y. 
72

 Agâh Sırrı Levend, Türk Edebiyatı Tarihi I, Ankara 1984, Türk Tarih Kurumu Basımevi, c. I, s. 

430. 
73

 Mahmud Cemaleddin el-Hulvî, Lemezât-ı Hulviyye ez Lemezat-ı Ulviyye (Yüce Velilerin Tatlı 

Halleri), haz.: Mehmet Serhan Tayşi, İstanbul, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı 

Yayınları Nu: 68., 1993. “İtalik olarak gösterdiğimiz kısımda “Leme‘at” olarak yazılması gereken 

isim yanlış yazılmış olup, eserin diğer baskılarında da aynı hata göze çarpmaktadır.” 
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 2.3.2. Câm-ı  Dilnüvâz  

 Câm-ı Dilnüvâz
74
, Şebüsterî'nin Gülşen-i Râz isimli eseri üzerine yapılan 

şerhlerden biri olan Lahîcî’nin Mefâtîhü'l-İcâz fî Şerh-i Gülşen-i Râz adlı eserin 

kısaltılarak Türkçe’ye tercümesidir. Günümüze üç nüshası ulaşan eserin 1045 (1635) 

tarihli müellif hattıyla yazılmış
75

 olması kuvvetle muhtemel birinci nüshası 

Süleymaniye Kütüphanesi’nde Şehid Ali Paşa, nr. 1253’te, ikinci nüshası Topkapı 

Sarayı, Revan bölümü nr. 1917’de, üçüncü nüshası ise İstanbul Belediyesi Atatürk 

Kitaplığı, Osman Ergin Yazmaları nr. 2’de kayıtlıdır.  

 Câm-ı Dilnüvâz üzerine Gökhan Arefoğlu tarafından bir yüksek lisans 

çalışması yapılmıştır.
76

 

 2.3.3. Vaazlar Kitabı 

 Kaynaklarda Hulvî’nin vaazlarından oluştuğu söylenen eseri
77

  bugün için kayıptır. 

 

 2.3.4. Nazire-i Hamse-i Yahyâ 

 Hulvî’nin Taşlıcalı Yahyâ Bey’in Hamse’sine nazîresi
78

 kaynaklarda yer 

almasına rağmen bu eseri de kayıptır. 

 2.3.5. Divanı 

 Cemaleddin Mahmud Hulvî Divanı’nın şimdiki bilgilerimize göre bir nüshası 

bulunmaktadır. Bu nüsha Yapı Kredi Bankası Sermet Çifter Araştırma Kütüphanesi 

Türkçe Yazmalar Bölümü’nde numara 821 ile kayıtlıdır. Nüsha talik yazı ile 

yazılmış 59 varaktan meydana gelmektedir. Cildi ebru kağıt kaplı, miklepli 

kahverengi meşin olup, sırt meşini kısmen haraptır. 1
a-b

, 2
a-b

, 5
a-b

 varaklarında şâirin 

hal tercümesi bulunmaktadır. Divanın baş tarafına kim tarafından eklendiği 

anlaşılamayan bu biyografik kısmın 3
a-b

, 4
a-b 

varakları boş olduğundan hâl tercümesi 

eksik kalmıştır.  

                                                     
74

 Hüseyin Vassaf, a.g.e., s. 305.; Mehmed Tahir, a.g.e., s. 61. 
75

 Mehmed Tahir, a.y. 
76

 Gökhan Arefoğlu, “Hulvi’nin Gülşen-i Râz Lâhici Şerhi Tercümesi ve Değerlendirilmesi”, 

Yüksek Lisans Tezi, Tez Danışmanı: Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, Marmara Üniversitesi, Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, İlahiyat Anabilim Dalı, Tasavvuf Bilim Dalı, İstanbul 2005. 
77

 Hüseyin Vassaf, a.y.; Mehmed Tahir, a.y, s. 61.; Hulûs Halvetî, a.g.e., s. 140. 
78

 Şeyhî, a.g.e., s. 552.; Nazmi, a.g.e., s. 160.; Hulûs Halvetî, a.y.; Hüseyin Vassaf, a.y.; Mehmed 

Tahir, a.y. 
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 6
a
 varakta ortada “Yâ Rûşenî Yâ Gülşenî Ahmed Ali Şeyh Hasan” ibaresi yer 

alır. Şâir sayfanın tüm boşluklarında, Divan’ın içerisinde yer alan ve eksik bıraktığı 

şiirlerin vezinlerine uygun kelimeler ekleyebilmek için çeşitli denemeler yapmış  

yahut yeni beyitler yazmışsa da bunlar zamanın getirdiği tahribat sonucu okunamaz 

duruma gelmişlerdir. 

 6
b
 varakta seyr ü sülûkuna yardım eden şeyhlerinin künyelerini “Yâ Necme’l-

Hakk ve’d-dîn Şeyh Hasan er-Rûmî Sümme el-Yemenî”, “Necîbü’d-dîn Hasan ibn 

Ahmed ibn Gülşenî”, “Rûşenî Gülşenî Ahmed Ali”, “Necîbü’d-dîn Hasan ibn 

Ahmed ibn Gülşenî” ardından da kendi ismi “Yâ Ebûz’z-zeyn Cemâlü’d-dîn Hulvî 

el-Halvetî es-Sûfî”yi ketebe düşmüştür. 

 7
a
 varakta yine hüsn-i hat ile aşağıdaki kıtayı yazmış ve artakalan tüm sayfa 

boşluklarda yukarıda değindiğimiz uygulamaları yapmıştır: 

 Biri Necm ü biri Necîb oldı 

 Hasaneynim bana habîb oldı 

 Derdime bunlar itdi dermânı 

 Haste-i aşka hoş tabîb oldı 

 7
b
 varaktan itibaren Divan başlamaktadır.  Şiirler 15

b
’ye kadar Arap alfabesi 

sistemine uygun sıralanmış iken; şâirin bu varağa düştüğü “min gayr-ı tertib 

vâkî‘olanlardır” ibaresi ile divan düzeni bozulur.   

 7
b
 varakta “On dört tarihinde tertip eyledigimdir”; 15

b
 varakta “Yirmi sekiz 

ile otuzbeşte olanlardır”; 58
a
 varakta “Biñ kırk dört Şa‘ban’ında vâkî olanlardır”; 

şeklinde atılmış tarihler görmekteyiz. Bu tarihler bize şâirin toplamda 30 yıllık bir 

süreç boyunca bu deftere şiirlerini kaydettiğini göstermektedir. Bu saydığımız 

hususlar neticesinde eserdeki el yazısının Hulvî’ye ait olması muhtemeldir 

diyebiliriz. 

 Divan’ın 48
a-b

, 49
a-b 

varakları Farsça, nesir şeklinde kaleme alınmıştır. Bu 

Farsça bölüm Arapça gramer kaidelerinin soru cevap şeklinde anlatılmasını 

içermektedir. Ancak konu 49
b
 varak sonunda yarım kalmıştır. Sonda reddâde 

bulunması ardından gelen sayfanın kopuk olduğunu gösterir. Başka bir esere de ait 
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olması muhtemel olan bu bölüm Divan’ın içeriğinden bağımsız olması sebebi ile teze 

dahil edilmedi. 

 Hulvî, Divanı’nın pek çok yerinde önceden yazdığı kelimelere müdahale edip 

üstünü çizmiş, bazen kelimeleri, bazen mısranın tamamını değiştirmiştir. Tezde 

Hulvî’nin en son yaptığı değişiklik kabul edilmiştir. Ancak yaptığı bu karalamalar 

sebebi ile Divan’da okunamayan kısımlar bulunmaktadır. Bunlar tezde ise 

fotoğrafları konulmak suretiyle gösterilmiştir. Yine şâirin Divan’da daha sonra 

tamamlamak üzere boş bıraktığı mısralar ve kelimelerin olduğunu görüyoruz. Tezde 

bu bölümlerse “(…?)” şeklinde gösterilmiştir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

DİVANIN TRANSKRİPSİYONLU METNİ 
 

        Müfred 

     1
 
 

  Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 

  Başladı ismüñle Ģulví iy Kerím 

  Didi Bismi'llāhi'r-raģmāni'r-raģím 

 

 3.1.1. ĶAŜİDE 

     (Silsilenâme) 

      1
 
 

         Fe‘ilātün Mefā‘ilün Fe‘ilün 

1. Źikr-i Ģaķķ'ı göñülde ķıl tekrār 

Ol-durur Ĥāliķu'l-leyāl [ü] nehār 

 

2. Tā ki yanup derūn-ı cān rūşen 

Ola ķalbüñ taķallüb-i envār 

 

3. Bildürüp źikri Ģażret-i Cibríl 

Oldı telķín Ģaydar-ı Kerrār 

 

4. İrdi źikrüñ şuā‘ına Baŝrí 

Şeyĥ Ģasan źikri eyledi ižhār 

 

5. İrdi görüp anı Ģabíb ‘Acemí 

Źikr-ile oldu ol ber-ĥūrdār 

 

                                                     

 (1) 

SÇ 7b 

 (1) 

SÇ 50b- 51a Silsilenâmenin başına “Kim nedür Refref-ile berk-ref” mısrası yazılmış ancak yarım 

bırakılmıştır. 

 1 5 Vezin gereği “Habîb-i ‘Acemî” yerine “Habîb ‘Acemî” uygun görüldü. 

 1 5 2. mısrada vezin kusurludur. 
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6. Dāvud-ı Šāí bildi buldı anı 

Ma‘rūf-ı Kerĥí oldı ĥiźmetkār 

 

7. İrdi envār-ı tevģídi gördi 

Hem Serí-i Seķāší ehl-i medār

 

 

8. Seyyidü’t-šā’ife Cüneyd oldı 

‘Ālim-i ‘āl fażíleti hem-vār 

 

9. Aña Mimşād-ı Dínever irdi 

Źikr ile oldı vāķıf-ı esrār 

 

10. Şeyĥ Muģammed ki Díneverlidür 

Aķrabā idi şeyĥ ile hem yār 

 

11. Geldi Ķāżí ‘Ömer Vecíhü'ddín 

Terk idüp Zeyd-i ‘Amr'ı eyledi eźkār

 

 

12. Bu Necíb Sühreverdí irdi aña 

Źikr-i aĥfāyı hem daĥı ichār 

 

13. Ebherí oldu ķušbı āfāķuñ 

Źikr-i cehríye itdi bil iķrār 

 

14. Şeyĥ Sincāní ya‘ní Rüknü'ddín 

Oldı žāhir źikir ile āśār 

 

15. Şeyĥ Şihābü'ddín-i Tebrízí 

Źikr erbābı içredür ebrār 

 

16. Ezherí Seyyid-i Cemālü'ddín 

Oldı źikr-ile hem-dem-i aģrār 

 

                                                     

 1 7 Vezin kusurludur. 

 1 11 Vezin kusurludur. 



 

56 
 

17. Şeyĥ İbrāhim ü zāhid zühdle 

Ŝūfíler içre oldı [ol] müşār 

 

18. Hem Muģammed ki Šayyārí'dür 

Şeyĥ telkín-i źikr-ile teźkār 

 

19. Dāl-i tācı pír ‘Ömer geydi 

Bellü oldı şaķí daĥı aĥyār 

 

20. Gör ki geldi Aĥí Mírim hem 

Ol idi ismi bilmeyüp iş‘ār 

 

21. Şeyĥ ‘İzzü'ddín Ģācı'dur bil kim 

(…?)
 

 

22. Şeyĥ Ŝadr-ı Ģayāví'dür ümmí 

Lík olmış mu‘allimü’l-esrār 

 

23. Çünki irişdi Seyyid-i Yaģyā 

(…?) 

 

24. Pír Muģammed žuhūrı Erzingān 

Ol da źikr-ile nāşirü'l-envār 

 

25. Hem Çelebi Ĥalífe kim oldı 

Oturup irşād (…?) 

 

26. Şeyĥ Sünbül Sinān Efendi'dür 

(…?) 

 

27. Geldi Merkez Efendi daĥi 

(…?) 

 

                                                     

 Şair tarafından boş bırakılmıştır.Tezin devamında da bu bölümler aynı işaretle “(…?)” gösterilmiştir. 
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28. Merkezüñ dāyiresine Ya‘kūb 

Źikrle ederdi ol daĥı pergār 

 

29. Necm-i Ģaķ Şeyĥ Ģasan olup mürşid 

‘Alemi nūr-ıla idüp hem-vār 

 

30. Ģulví šutdı elini ol şeyĥüñ 

Ĥiźmet idüp aña (…?) 

 

31. Ģulvíyi eyle ‘āķıbet Maģmūd 

Bu ‘azízlerden ola ber-ĥūrdār 

 3.1.2.  Tercí’-i Bend 

   1
 
 

         Müstef‘ilātün Müstef‘ilātün 

   I 

1. Yirlü yirinde cümleten eşyā 

Tevģíd-i Ģaķ'la olmışdı gūyā 

 

2. Kimisi taŝríģ eyledi źikrin 

Eyler kimisi remz-ile ímā 

 

3. Gözi açıķlar görüp bildiler

 

‘Arşı vü ferşi ŝaĥr-ı śüreyyā 

 

4. ‘İrfāna mažhar ādemoġlıdur

 

Ĥilķat-ı eşyā ādem-i ma‘nā 

 

5. Ma‘nāyı bilseñ sen ādemoġlı 

Bilemeyendür ģayvān-ı dü-pā 

 

                                                     

 (1) 

SÇ 52b-53a-53b-54a-54b 

 I 3-1. mısrada vezin kusurludur. 

 I 4-1. mısrada vezin kusurludur. 



 

58 
 

6. ‘İlm ile ‘irfān fehm ü iz‘ānı 

Ģaķ virgisidür taķvā u fetvā 

 

7. Dünyā sevendür merdūd [u] maķhūr 

Bir yire gelmez ikisi zírā 

 

8. İn‘ām-ı Ģaķķ'ı bilmese bāšıl 

Şükrin idemez ižhār u aĥfā 

 

9. Šāġí [vü] bāġı olma şükr eyle

 

İdüp źātıñı naĥl-ı muŝallā 

 

10. El-ģamdüli’llāh el-ģamdüli’llāh  

Ni‘am-ı Ģaķķ'a eş-şükrüli’llāh 

   II 

1. Vechi ādemüñ ķudret eliyle 

Olmış muĥammer nice ĥikmetle 

 

2. Küntü
 sem‘a mažharı olsañ


 

Her kelām mefhūm ola ‘ibretle 

 

3. Oķunur ise seb‘a mesāní 

Levģ-i ezelde olan āyetle 

 

4. İnsān [u] Ķur’ān tev’em olmuşdur

 

Serāser ü seyr-i rif‘at-ile 

 

5. Cümle yeksāndur anda hem olmaz 

Ŝubģ-ı nūrāní şām-ı žulmetle

 

                                                     

 I 9-1. mısrada vezin kusurludur. 

 II 1-2. mısrada vezin kusurludur. 

 “Küntü kenzen mahfiyyen - Ben gizli bir hazine idim, bilinmek istedim.” Hadis 


 II 2. beytinde vezin kusurludur. 

 II 4-1. mısrada vezin kusurludur. 

 II 5. beytinde vezin kusurludur. 
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6. Noķša-i pergāl gösterür eşkāl 

Ger seyri anuñ ola sür‘atle 

 

7. Yanına varma nefret ile hem 

Olma mukārin ehl-i bid‘atle 

 

8. Ehl-i dünyānuñ zāyiri olma 

Yüklenüp cürmin çekme miģnetle

 

 

9. Gice vü gündüz źikrini eyle 

Allāh'a ģamd it şükr-i ni‘metle 

 

10. El-ģamdüli’llāh el-ģamdüli’llāh  

Ni‘am-ı Ģaķķ'a eş-şükrüli’llāh 

   III 

1. Ŝaģn-ı mü’mindür dünyā dinildi 

Ehl-i baŝíret ile ķılındı 

 

2. Māsivāya meyl itmedi zírā 

Fenāsı anuñ çünki bilindi 

 

3. Dervíş olanuñ mir’āt-ı ķalbi 

Źikru'llāh ile ŝayķal olındı 

 

4. Manŝıb esíri dünyā-perestüñ 

A‘mālıġ-ıla nūrı silindi 

 

5. Görüp bilmedi eşyāda tesbíģ 

Bulmadı aŝlın kendide kendi 

 

6. Müsvedde gibi maĥlūk-ı insāna 

Cümle ma‘ārif ādemde ķondı 

                                                     

 II 8. beytin vezni kusurludur. 
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7. Sedd ola bir gün bāb-ı töbe hem 

Dine ki ĥūrşíd ġarbdan yöneldi 

 

8. Kim olur ahvāl ġāfil bulınma 

Šayyib ü šāhir olagör indi 

 

9. Ġufrāna mažhar ola cürm ehli

 

Şükr etmek-ile ni‘met bulundı 

 

10. El-ģamdüli’llāh el-ģamdüli’l-lāh  

Ni‘am-ı Ģaķķ'a eş-şükrüli’llāh 

   IV 

1. Şākir ü źākir olmayup ebter 

Maķbūl-i Ģaķķ olmışa beñzer 

 

2. Cennete varır geçüp ŝırāšı 

Berķ-i ĥāšıfdur ya bād-ı ŝarŝar 

 

3. Ā‘lā vü esfel yeksāndur anda 

Nār-ı nírāna yekser girenler 

 

4. Raģmet [ü] şefķat tev’em gibidür 

Cürme mu‘arref oldı bil mažhar

 

 

5. ‘Āmele iģsān emele ĥıźlān 

Maģşerde olmaz iy kim berāber 

 

6. ‘Araż dinildi fenā bulanı 

Ķāyim bi'ź-źāta dinildi cevher

 

 

7. ‘Ālem fāní miģneti erzāní 

                                                     

 III 9-1. mısrada vezin kusurludur. 

 IV 4-2. mısrada vezin kusurludur. 

 IV 6. beyit eksiktir ve vezni kusurludur. 
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Nūş ider anda cām-ıla kevśer 

 

8. Bunda zehr-ālūd görinen eşk 

Rāģat-ı rūģuñ ola müyesser 

 

9. Bālāsı alçaķ alçaġı bālā 

Balı zehir oldı zehri şekker 

 

10. El-ģamdüli’llāh el-ģamdüli’l-lāh  

Ni‘am-ı Ģaķķ'a eş-şükrüli’llāh 

   V 

1. ‘İlm-ile ‘irfān eyledi iģsān 

Esmāya ķāyil ĥilķat-ı insān 

 

2. Ģayrete düşdi ‘aķlı da şaşdı 

Şekl-ile insān görinen ģayvān 

 

3. El-ģamdüli’llāh añlatdı mürşid 

Kendü kitābum itdürüp iź‘ān 

 

4. Te’víl-i Tenzíl oldı bi'l-f‘ilim 

Terkíb ü taķší‘ cümlesi tibyān 

 

5. Teşbíh [ü] tenzíh cem‘-ile farķı 

Cum‘a Teġābün içinde fermān 

 

6. Āyíne içre noķša-i sevdā 

Remz-i sā‘at hem cennet [ü] nírān 

 

7. Ĥayme-i mí‘ād ĥayl-i mütenebbí  

Emān idenler bulısar iģsān 

 

8. Mir’at-ı šab‘uñ jengārı gitsün 
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Olsun muŝayķal eyleme ‘asān 

 

9. Estāġfiru’llāh diyüp sivāya 

Şükr ģamd ile mažhar-ı iģsān 

 

10. El-ģamdüli’llāh el-ģamdüli’llāh  

Ni‘am-ı Ģaķķ'a eş-şükrüli’llāh 

   VI 

1. Nefs isteklerüñ nice dem virdüm

 

Tevbeler itdüm bu yola girdüm 

 

2. Cür‘a-i cāmı dökdüm hemānā 

Šab‘ım şíşesin pāk idüp saldum

 

 

3. Mey ĥumı gibi oturup çökdüm 

Esrāra düşdüm ģayrānlıķ aldum 

 

4. Mašlab n'eydügin añladum andan

 

Dergāh-ı Ģaķķ'a yüzümü urdum 

 

5. Bilmezlik itdüm diyü feryādı 

Tubtu ileyke 

diyü aġladum


 

 

6. ‘Avf eyle yā Rāb fażluñla diyü 

Her ne kín itdüm eyledüm

 

 

7. Erbāb-ı hevā terkiyle cāndan 

Saña yöneldüm çün seni bildüm 

 

                                                     

 VI 1-1. mısrada vezin kusurludur. 

 VI 2-2. mısrada vezin kusurludur. 

 VI 4-1. mısrada vezin kusurludur. 

 “…sana tövbe edenler…” (Ahkâf 46/15) 


 VI 5. beytte vezin kusurludur. 

 VI 6-2. mısra eksiktir. 
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8. Āyíne gibi ŝāf eyle ķalbi 

Anı ki göster ben bilmez idüm 

 

9. Ķalbe hādídi ķıble-nümādur 

Mürşid-i kāmil sözini dutdum 

 

10. El-ģamdülil’llāh el-ģamdülil’llāh  

Ni‘am-ı Ģaķķ'a eş-şükrüli’llāh 

   VII 

1. El-ģamdüli’llāh keşf oldı aģvāl 

Tavżíh [ü] telvíh oldı mā-fi’l-ģāl 

 

2. Aģvāl-i sālik gelmez ķıyāsa 

İşitmek-ile añlayamaz ķāl 

 

3. Mürşid-i kāmil ‘ilmiyle ‘āmil 

Bulursa sālik eyler istikmāl

 

 

4. Cihātda geçen murġ-ı lāhūtí 

Lānesi dildür böyledür aģvāl 

 

5. Nūr-ı muŝaffā ķalbi mücellā 

Eyleyesidür eyleme ihmāl 

 

6. Ģulví ma‘āní cevherüñ yanmış 

Šālib olana dir ki benden al

 

 

7. El-ģamdüli’llāh el-ģamdüli’llāh  

Ni‘am-ı Ģaķķ'a eş-şükrüli’llāh 

 

                                                     

 VII 3-2. mısrada vezin kusurludur. 

 VII 6. beytte vezin kusurludur. 
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         3.1.3. Müseddesler 

    1
 
 

        Mefā‘ílün Mefā‘ílün Mefā‘íün Mefā‘ílün 

1. Benefşe ĥašš-ile ol ġonce-fem dāyim šarāvetde 

O rengín ruĥlara beñzer gül açılmaz lešāfetde 

Müsellem şíve vü reftār-ile šarz-ı żarāfetde 

Güzellik kişverinde hem-nažírüñ yoķ vilāyetde 

Ĥaš-ı sebzüñ de ruĥsāruña yaraşdı ki ġāyet de 

Güzellendüñ benim serv-i ser-efrāzım nihāyetde 

 

2. Sirişte eyleyüp hemm u ġamı āb-ı gile ol-dem 

Meger kim tev’em oldı anadan šoġdı bile ol-dem 

Eger-çi raĥt-ı baģtum ‘aşķ-ıla virdüm yile ol-dem 

Ruĥuñ üstinde ĥaššuñ göricek geldi dile ol-dem 

Ĥaš-ı sebzüñ de ruĥsāruña yaraşdı ki ġāyet de 

Güzellendüñ benim serv-i ser-efrāzım nihāyetde 

 

3. Görüp esrār-ı ĥaššuñ her ne-deñlü hūş-yār olsam 

Revādur kār u bār elden gidüp bí-iĥtiyār olsam 

Šoķındı gird-bād-ı ‘aşķ n'ola ben bí-ķarār olsam 

Dolaşup zülf-i yāra ‘aķl u fikri tārümār olsam 

Ĥaš-ı sebzüñ de ruĥsāruña yaraşdı ki ġāyet de 

Güzellendüñ benim serv-i ser-efrāzım nihāyetde 

 

4. Dimem ādemdür aña šālib olmaz sen dürr-i pāke 

Senüñ ĥāk-i rehüñsiz źerre dönmez çıķsa eflāke 

Yiter cevr ü sitemlerle berāber eyledüñ ĥāke 

Revādur bir nažar itseñ şehā ‘uşşāķ-ı ġamnāke 

Ĥaš-ı sebzüñ de ruĥsāruña yaraşdı ki ġāyet de 

Güzellendüñ benim serv-i ser-efrāzım nihāyetde 

 

5. Süvār-ı esb-i nāz olsañ raķíbi hem-‘inān itme 
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Bu ģāli görmesün Ģulví işüñ āh u fiġān itme 

Derūní ‘aşķuñı lušf it cihāna dāstān itme 

Güzellik mülketinde yaĥşidür aduñ yaman itme 

Ĥaš-ı sebzüñ de ruĥsārıña yaraşdı ki ġāyet de 

Güzellendüñ benim serv-i ser-efrāzım nihāyetde 

    2
 
 

        Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün 

1. Miģnet-ābād-ı felekde çekilür derd ü sitem 

Bu meśeldür ki bulınmaz bení-ādem bí-ġam 

Gerçi kim erźel-i ĥalķ oldı cihānda ģurrem 

‘Āķil ol ģālüñe şükr eyle olup hem epsem 

Ki neler çekdi cihān içre bu ĥalķ-ı ‘ālem 

‘Aķluñı zāyil ider ger anı ben saña disem 

 

2. Her demi ĥoş görüben eyle ŝafā vü źevķüñ 

‘Aķluñı başuña divşür telef itme şevķüñ 

Ģalķa-i šā‘at-i Ģaķ gerdene olsun šavķuñ 

Aģd ü vefādur mey-ile ola ey dil sevķüñ 

Alçaġa ķılma nažar gör nicedür mā-fevküñ 

Her biri dünyeyi terk itdi idüp özge himem 

 

3. Ģiddet-i ģüsn-i civānı görüp olma bí-cān 

Dāne-i ĥāline aldanma ķalup nice zamān 

Gördügüñ dilbere meyl eyleme ey dil her ān 

‘Ālemüñ naķşını bāķí ŝana mı ‘āķil olan 

Vuŝlat el virmiş-iken eyleme terk-i imkān 

Kim vefā eyleye mi saña zamāne her dem 

 

4. Šutalum ‘āleme sen şāh u emír olmuşsun 

İltifāt-ı şeh-ile yaña vezír olmuşsun 

Maķŝad u mašlaba irmekde dilír olmuşsun 

                                                     

 (2) 
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Híç bir münkeri yoķ özge fakír olmuşsun 

Zūr-bāzu-y-ıla yā bir sehí şír olmuşsun 

Nice senden ecelüñ ķurtara híç ādem 

 

5. Ey göñül Ģulví gibi sen-daĥı bu dünyāda 

Olma her gördügüñe aldanuban dildāde 

Def-i ġamdur diyüben küp düşüp içme bāde 

Şöyle bir kāra çalış nāfi‘ ola ‘uķbāda 

Ģāŝılı ķaš‘-ı ‘alāyıķ idüp ol āzāde 

Varıcaķ āĥirete çekmeyesün derd ü sitem 

    3
 
 

        Mef‘ūlü Mefā‘ílü Mefā‘ílü Fe‘ūlün 

1. Ģüsn-ile virüp ŝūret-i zíbāya taģallí 

Virmiş kimine ‘aşķ-ıla dildāra tedellí 

Ef‘āl-ile tevhíde idüp kimi tevellí 

Kimi tecellí ŝıfātı-y-ıla te‘allí 

Ģālince bulup her kişi kārında tesellí 

Gel gör beni bir dem ne tesellí ne tecellí 

 

2. Olmış kimisi ‘āleme ĥoş şāh-ı cihān-bān 

Bir niceleri daĥı aña bende-i fermān 

Gülşende iken bülbül ider nāle vü efġān 

Külĥanda yatan ģāline ĥoş rażı vü şükrān 

Ģālince bulup her kişi kārında tesellí 

Gel gör beni bir dem ne tesellí ne tecellí 

 

3. Māl-ıla idüp niceleri šab‘ını ĥurrem 

Söyletseñ urur źevķ [u] ŝafā-ile o ĥoş dem 

Aġlar nicesi miģnet-ile hem-dem olup ġam 

Ķılsañ nažarı ‘ibret-ile özge bir ‘ālem 

Ģālince bulup her kişi kārında tesellí 
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Gel gör beni bir dem ne tesellí ne tecellí 

 

4. Faĥr itmededür faķr-ıla görseñ nice dervíş 

Mülk içre gidüp ‘aķlı nicesi daĥı bí-ĥūş 

Reşk ile ģasedden tama‘ ehli ise dilríş 

Ģāŝılı šutup her biri bir meźheb-i bed-kíş 

Ģālince bulup her kişi kārında tesellí 

Gel gör beni bir dem ne tesellí ne tecellí 

 

5. Kimisi ider cān-ıla her demde ‘ibādet 

‘Uzletde çeküp ‘aşķ-ı Ĥudā-y-ıla riyāżet 

İtmiş niceler mescide varmaklıġı ‘ādet 

Olmuş nicesi güm-reh ü hem ehl-i şeķāvet 

Ģālince bulup her kişi kārında tesellí 

Gel gör beni bir dem ne tesellí ne tecellí 

 

6. Almış eline nicesi de ŝubģa-i mercān 

Söyletsen umar olmaġa ol mažhar-ı iģsān 

Źikru'llāh ider ŝanur anı kim göre her ān 

Bilmez boyamış žulm-ile elinden aķan ķan 

Ģālince bulup her kişi kārında tesellí 

Gel gör beni bir dem ne tesellí ne tecellí 

 

7. Bulmuş niceler rāh-ı Ĥudā içre ķılavuz 

Güm-geşte olup nicesi gezmede şeb ü rūz 

Zühd-ile olur kimisi de gösterişi uz 

İtseñ nažarı kimi iyi kimisi yavuz 

Ģālince bulup her kişi kārında tesellí 

Gel gör beni bir dem ne tesellí ne tecellí 

 

8. Tevģíd-i Ĥudā-y-ıla olup nicesi źākir 

Erbāb-ı riyā ba‘żıları ba‘żısı münkir 

‘Āriflere daĥl itmede amma ikide bir 

Mübšille muģiķķ ikisi de źevķe irem dir 

Ģālince bulup her kişi kārında tesellí 
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Gel gör beni bir dem ne tesellí ne tecellí 

 

9. Aldandı görüp ni‘metini dehr-i deníye 

Secdeler idüp rızķı içün cimrí Ġaní'ye 

Šapdı niceler māh-ıla hūrşíd-i seniyye 

Kiminüñ ayaġına gelüp dir ki beníye 

Ģālince bulup her kişi kārında tesellí 

Gel gör beni bir dem ne tesellí ne tecellí 

 

10. ‘İbret bu ki bí-kes olur erbāb-ı ma‘ārif 

Teng dest-ile bulmaz ki ide ĥarc [u] maŝārif 

Maķbūl-i ĥalāíķ velí cehlí müte‘ārif 

Yeksān bu zamān cāhil olasuñ nā-geh ‘ārif 

Ģālince bulup her kişi kārında tesellí 

Gel gör beni bir dem ne tesellí ne tecellí 

 

11. Ĥalvete girüp niceleri zāviye içre 

İtmekde taŝannū‘-la riyā vā‘iye içre 

Ìmān eśeri źerrece yoķ vāhiye içre 

Görmez bu ‘aceb menzilini ģāviye içre 

Ģālince bulup her kişi kārında tesellí 

Gel gör beni bir dem ne tesellí ne tecellí 

 

12. Edhem gibi geçmiş niceler tāc u ķabādan 

İl šutmuş idüp bí‘atını Āl-i ‘abādan 

Ķurtuldı ŝanur Ģulví gibi cümle sivādan 

Gönlüñde eśerler görinür bād-ı hevādan 

Ģālince bulup her kişi kārında tesellí 

Gel gör beni bir dem ne tesellí ne tecellí 
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         4
 
 

         Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 

1. Cām-ı dehr-ile o kim mestānedür 

Bilmedi kārın işi yābānedür 

Ķaŝdını bilmez hemíşe cānedür 

Ŝoñı ĥāk olmaķ degül pes yā nedür 

Dār-ı dünyā bir misāfirĥānedür 

Göç yaraġın görmeyen dívānedür 

 

2. Dünyeye her kim gelür āĥir göçer 

‘Āķil olan ĥayr-ıla şerri seçer 

Her ne kim ekdi-y-ise anı biçer 

Mürşidüñ pendi budur ey bí-ĥaber 

Dār-ı dünyā bir misāfirĥānedür 

Göç yaraġın görmeyen dívānedür 

 

3. Ģāŝılı itme cihāna i‘tibār 

Bí-vefādur ‘ārif itmez iĥtiyār 

Ģüsn ü ĥāl ĥadd-i dilberde var

 

Yoķ-durur bídār olup ol hūş-yār 

Dār-ı dünyā bir misāfirĥānedür 

Göç yaraġın görmeyen dívānedür 

 

4. Bu-durur pendüm tekellüf ber-šaraf 

İtme tír-i müjeye síneñ hedef 

Girmesün gūşa ŝadā-yı çeng ü def 

El-ģaźer naķd-i ģayāt itme telef 

Dār-ı dünyā bir misāfirĥānedür 

Göç yaraġın görmeyen dívānedür 

 

5. ‘Āleme olsañ vezír ü pādişāh 

                                                     

 (4) 
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Nice bendüñ olsa gül yüzleri māh 

Eylesüñ cem‘iyyet-i ĥayl-i siyāh 

‘Āķıbet fürķatle olur āh u vāh 

Māsivāyı ‘āķil idinmez penāh 

Dār-ı dünyā bir misāfirĥānedür 

Göç yaraġın görmeyen dívānedür 

 

6. Var-ise başında idrāk-ile ĥūş 

Bāķí ķalmaz dehr içinde ‘ıyş u nūş 

Šutagör bu pendime cān-ıla gūş 

Ģāŝılı dünyā içün itme ĥurūş 

Dār-ı dünyā bir misāfirĥānedür 

Göç yaraġın görmeyen dívānedür 

 

7. Bāġ-ı ģüsn içre görüp nūr-ı nihāl 

Göñlüñ alup itmesün ruĥsārı āl 

Cām-ı mey ŝanma ide def‘i melāl 

Ģulviyā budur bu sözlerden a‘māl 

Dār-ı dünyā bir misāfirĥānedür 

Göç yaraġın görmeyen dívānedür 

    5
 
 

        Mefā‘ilün Fe‘ilātün Mefā‘ilün Fe‘ilün 

1. Sözüm işitgil iy şeh ķo āyín-ile ānı 

Naŝíģatüm sañadur ey güzellerüñ ĥānı 

Erāźili gider itme viŝāle erzāní 

Firāķuñ āteşine yaķma bu dil ü cānı 

Ri‘āyet eyle bilüp ķadr-i ehl-i ‘irfānı 

Ŝaķın ki aŝŝı ider ŝanma ŝoñ peşímānı 

 

2. Egerçi ģüsn-ile olursa ruĥlaruñ lāle 

Görinse ġonce femüñle o dürr dişiñ jāle 
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Ĥašuñ olunca o mihr-i cemālüñe hāle 

Dine ki geçmişe māżí dinür nažar-ģāle 

Ri‘āyet eyle bilüp ķadr-i ehl-i ‘irfānı 

Ŝaķın ki aŝŝı ider ŝanma ŝoñ peşímānı 

 

3. Ĥašuñ gelince erāźil yüzüñe baķmazlar 

Ŝu gibi yüz uruban ayaġuña aķmazlar 

Sen anı ŝanma ne itdüñse başına çıķmazlar 

Velíke ehl-i dil elden seni bıraķmazlar 

Ri‘āyet eyle bilüp ķadr-i ehl-i ‘irfānı 

Ŝaķın ki aŝŝı ider ŝanma ŝoñ peşímānı 

 

4. Dime ki şimdi benüm pādişāh-ı ģüsn-i cemāl 

Cemālümi gören olursa ġam mı şūríde-ģāl 

Yanar firāķum-ıla ‘āşıķa olursa helāl 

Celāli ķo ki cemāle dem ola ire zevāl 

Ri‘āyet eyle bilüp ķadr-i ehl-i ‘irfānı 

Ŝaķın ki aŝŝı ider ŝanma ŝoñ peşímānı 

 

5. Müşābih olsa eger ķāmetiyle serv ü çenār 

Müzeyyen olsa o gül ruĥlaruñla bāġ u bahār 

Mā-ģaŝalı bu-durur cümle sözlerüñ ey yār 

Ĥašuñ görince diyeler ki ol da yine biraz 

Ri‘āyet eyle bilüp ķadr-i ehl-i ‘irfānı 

Ŝaķın ki aŝŝı ider ŝanma ŝoñ peşímānı 

 

6. Olursa ģüsn-ile nāmuñ gerek şāh-ı zemín 

Ŝaķın ki ġayra uyup itme ‘uşşāķı ġamgín 

Felekde gün gibi ruĥlar olup zevāli ķarín 

O demde nādim olup itmeyesin āh u enín 

Ri‘āyet eyle bilüp ķadr-i ehl-i ‘irfānı 

Ŝaķın ki aŝŝı ider ŝanma ŝoñ peşímānı 

 

7. Viŝāle šālib olursa n'ola ki şāh u gedā 

Niśār idüp yoluña vārı cānı itse fedā 
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Hemíşe itse temelluķ ümíd iderse vefā 

Felekden irse cefā diyeler ki ana sezā 

Ri‘āyet eyle bilüp ķadr-i ehl-i ‘irfānı 

Ŝaķın ki aŝŝı ider ŝanma ŝoñ peşímānı 

 

8. Yoluña ‘āşıķ olanlar virürse cān-ıla ser 

Bahār-ı ģüsnüñe gerd-i fenādan irse żarar 

İşüñ ŝoñına eger ‘āķil iseñ eyle nažar 

Kimesne yüzüñe baķmaz efendi šoġru ĥaber 

Ri‘āyet eyle bilüp ķadr-i ehl-i ‘irfānı 

Ŝaķın ki aŝŝı ider ŝanma ŝoñ peşímānı 

 

9. Şehā ki cān-ıla dervíşüñ oldı Ģulví senüñ 

İnanma sözlerine aldanup her Ehremenüñ 

Yoluñda ŝādıķ olur ŝanma ķul-kim didüñ 

Ki ŝoñra düşmen olur saña penbe pírehenüñ 

Ri‘āyet eyle bilüp ķadr-i ehl-i ‘irfānı 

Ŝaķın ki aŝŝı ider ŝanma ŝoñ peşímānı  

    6
 
 

      Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 

1. Rāżıyum cevr ü cefā-yı dilbere olup mešā‘ 

Ġamze-i mestí gibi keskinlik itse ol şücā‘ 

İrmeyüp o tār-ı cisme miģnet-ile inķıtā‘ 

Fürķat-ile çile çekmekden görinse intifa‘ 

Ķāmetüm yāy olduġuna itmeyem hergiz nizā‘ 

Oķ gibi bir kez çekersem síneme rūz-ı vedā‘ 

 

2. Ĥoş görürdüm fürķati dilberle geçse her demi 

Kimseye şekvā ile açdurmaz olursa femi 

Baña ķalsa yalıñız dehr-i dikenüñ elemi 

Münģaní olsa vücūdum çekmeden bār-ı ġamı 

                                                     

 (6) 

SÇ 45b 



 

73 
 

Ķāmetüm yāy olduġına itmeyem hergiz nizā‘ 

Oķ gibi bir kez çekersem síneme rūz-ı vedā‘ 

 

3. Dil virüp ķul oġlına kemer giriftār olmasun 

Gülşen-i kūyından ayru bülbül-i zār olmasun 

Gül gibi gülsün açılsun hem-dem-i ĥār olmasun 

Her ne olursa ķo olsun tek cefākār olmasun 

Ķāmetüm yāy olduġına itmeyem hergiz nizā‘ 

Oķ gibi bir kez çekersem síneme rūz-ı vedā‘ 

 

4. Rūz-ı vuŝlat şevķine dilde yanup ‘aşķ āteşi 

Žulmet-i hicrānda ķaldum görmez olup mehveşi 

Cām-ı la‘l-ile görüp ŝāfí o bāde-i benfşi 

Ģaşre dek ayılmayam dirdüm olup ĥoş sarĥoşı 

Ķāmetüm yāy olduġına itmeyem hergiz nizā‘ 

Oķ gibi bir kez çekersem síneme rūz-ı vedā‘ 

 

5. Ġam degül cān u göñülden eyler-isem āh u vāh 

Bu ümídüm cism-i zārı fürķati itmez tebāh 

Bir gün ola lušf-ı Ģaķ'la açıla baĥt-ı siyāh 

Göstere mihr-i cemālin Ģulvíye ol pādişāh 

Ķāmetüm yāy olduġına itmeyem hergiz nizā‘ 

Oķ gibi bir kez çekersem síneme rūz-ı vedā‘ 

    7
 
 

         Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün 

1. Cāna minnet mi degül her ne ķıla şāh baña 

Bendesi olduġum ey dil yiter ol cāh baña 

Hem-dem oldı nice dem nāle ile āh baña 

Reşk iderse n'ola  kim āh-ı seģergāh baña 

Gūşe-i çeşmi-ile baķdı bugün ol māh baña 

Ben de bildüm ki nažar eyledi Allāh baña 
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2. Nice dem kūşe-i miģnetde enín ü zāra 

Mūnis olmuşdı egerçi bu dil-i āvāre 

Uġramış degül idi gerçi ki böyle kāra 

Ġalibā irdi gibi nālemüz ol dildāra 

Gūşe-i çeşmi-ile baķdı bugün ol māh baña 

Ben de bildüm ki nažar eyledi Allāh baña 

 

3. Göricek āyet-i ģüsnüni hemān-dem bu dil 

Nūş idüp cām-ı lebin olmış-ıdı lā-ya‘ķıl 

Zülf-i miskínüne baġlu ķaluban pā-der-gíl 

Ķalmadı ģamd-i Ĥudā kārımuz olup müşkil 

Gūşe-i çeşmi-ile baķdı bugün ol māh baña 

Ben de bildüm-ki nažar eyledi Allāh baña 

 

4. Āteş-i ‘aşķa yanup ‘āşıķ olur ĥākister 

Bād esüp ĥāk olanı kūyına lābüd ilter 

Dergehi bekler-ise cān u göñül şām u seģer 

Lušf ide belki aña bir gün ola ol dilber 

Gūşe-i çeşmi-ile baķdı bugün ol māh baña 

Ben de bildim ki nažar eyledi Allāh baña 

 

5. Ģulviyā eyleye Ģaķ yārimüñ ‘ömrüni dırāz 

Ŝaf šutup dergehi içre idevüz nāz u niyāz 

Eyledükçe biz aña ‘aşķ-ı niyāz eyleye nāz 

Görmedüm bir şehi kim böyle ola bende-nüvāz 

Gūşe-i çeşmi-ile baķdı bugün ol māh baña 

Ben de bildüm ki nažar eyledi Allāh baña 
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        8
 
 

         Mefā‘ílün Mefā‘ílün Fe‘ūlün 

1. Binā-yı ‘aşķ ola dirseñ temelli 

Gerek dildāra her demde tevellí 

Olan ģiźmet eger cüz’í vü küllí 

Ĥulūŝ-ile degülse ģāl belli 

Göñül bulmasa yārinden tecellí 

Ĥayāliyle bulur mu ol tesellí 

 

2. Olursañ gāh sācid gāh rāki‘ 

Ķabūl-i lušf -ı Ģaķ'dur aña rāci‘ 

Nevāżıc ehli ol Ģaķ ola rāfi‘ 

Ki tā ģaddi ola ol nūr-ı lāmi‘ 

Göñül bulmasa yārinden tecellí 

Ĥayāliyle bulur mu ol tesellí 

 

3. Geçegör ‘ālemüñ kārı hebādur 

Esüp ŝavur def‘i bād-ı hevādur 

Ĥudādan ġayrısı hep māsivādur 

Bu sırruñ vāŝılı āl-i ‘Abādur 

Göñül bulmasa yārinden tecellí 

Ĥayāliyle bulur mu ol tesellí 

 

4. Göñül ārzūları cümle hevesdür 

Gezer deryāda ŝankim ĥār u ĥesdür 

Cihānda lāzım ‘aşķ-ı dest-resdür 

Bu söz ‘āķil olana belki besdür 

Göñül bulmasa yārinden tecellí 

Ĥayāliyle bulur mu ol tesellí 

 

5. Ki dām oldı ĥayālāt-ıla aģvāl 

Teķābüldür tecellíyāt-ıla ģāl 

                                                     

 (8) 

SÇ 58b 



 

76 
 

Dinür esmā anuñ ba‘žına ef‘āl 

Ŝıfāt-ıla virür ol źāta ísāl 

Göñül bulmasa yārinden tecellí 

Ĥayāliyle bulur mu ol tesellí 

 

6. Nuķūd-ı cānı ol bāzāra virdüm 

Bu dem bāġ-ı viŝāl-i yāre girdüm 

Taķarrüb güllerün gülşende dirdüm 

Ŝaķın dime viŝāl-i yāre irdüm 

Göñül bulmasa yārinden tecellí 

Ĥayāliyle bulur mu ol tesellí 

 

7. Dime n'itdügümi fehm itdi kendüm 

Viŝāle teşne idüm şimdi ķandum 

Ne dir gör Yazıcızāde efendüm 

İşit cān ķulaġıyla gele pendüm 

Göñül bulmasa yārinden tecellí 

Ĥayāliyle bulur mu ol tesellí 

 

8. Eger kim istegüñ el virse bir dem 

‘Akíbinde olursuñ zār u pür ġam 

‘Aceb devrān-durur edvārı mübhem 

(...?)

 

Göñül bulmasa yārinden tecellí 

Ĥayāliyle bulur mu ol tesellí 

 

9. Bulan maķŝūdını ķalmadı ġamda 

Tesellí bulmayanlardur elemde 

Anuñ ģüznin gidermez cām-ı Cem de 

Tecellí Ģulví'ye eyā ne demde 

Göñül bulmasa yārinden tecellí 

Ĥayāliyle bulur mu ol tesellí 

                                                     

 Şair tarafından eksik bırakılmıştır. 
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 3.1.4. Muhammesler 

    1
 
 

         Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 

1. Híç kārım yoķ benim bu çerĥ kec-reftārlıķ 

İltifāt itmem ne-deñlü eylese dildārlıķ 

Lušfına aldanmamaķdur ey göñül ‘ayyārlıķ 

İtmemekdür bāġ-ı dehre meyl-i ber-ĥūrdārlıķ 

Baķmamaķdur çeşm-i ġafletle aña bídārlıķ 

 

2. Vuŝlat-ı dildār-ile Yārāb dilüm mesrūr ķıl 

Nefs-i bed-endíş-ile a‘dā’larum maķhūr ķıl 

İmtiśāl-i emr idüp hem nehyden maģźūr ķıl 

Yüzüñ aġ olsun disünler ‘aybımuz mestūr ķıl 

Ey kefen maģşer güni eyle baña settārlıķ 

 

3. Māsivādan vazgelüp dídār-ı yāra šut yüzüñ 

Ka‘be-i kūyına varup her dívāra šut yüzüñ 

Yaŝdanup eşigi šaşın hem-civāra šut yüzüñ 

‘İzzet isterseñ seg-i kūy-ı nigāra šut yüzüñ 

Kim ķadím-i yārdan olur kişiye yārlıķ 

 

4. On sekiz biñ ‘ālemi var eyleyen sensin ‘ayān 

Hem ŝıfātuñla šolıdur bu zemín ü āsumān 

Ey nigārende-i naķş-ı ‘ālem-i insān [u] cān 

Cilvegersin vaģdet-i źātuñla peydā vü nihān 

Cümlesi ma‘dūmdur ‘ālemde sensin varlıķ 

 

5. Olmayıgör dehre ey dil ġaflet-ile sen esír 

Minnet itme nākese gez oluban cū‘ıla sír 

Faķr-ile faĥr eyleyüp ‘ālemde Ģulví ol faķír 

Gel gedā-yı kūy-ı yār ol olma her dūna emír 

Bir ķurı baş aġrısıdur ‘ārifí serdārlıķ  

                                                     

 (1) 

SÇ 57a 
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    2
 
 

        Mefā‘ílün Mefā‘ílün Fe‘ūlün 

1. ‘Adāletde ķılup göñlümi rāfıķ 

İdüp her kārım emrüñe muvāfıķ 

Cemālüñ ġayrısına ķılma ‘āşıķ 

Ĥudāyā olmuşum ‘aşķuñda ŝādıķ 

Olupdur ŝıdķım ‘āşıķlıġa šanıķ 

 

2. Ķılup ed‘iye şehe cān u dilden 

İşidenlerdür emín cān u dilden 

İder zāri diyüp hem cān u dilden 

Budur senden murādum cān u dilden 

Ki olam lušfuña her demde lāyıķ 

 

3. Cemāl-i şāhı dāyim ķıl münevver 

İlāhí eyleyüp lušfuña mažhar 

Du‘ālar eyleyüpdür şāh-ı kişver 

‘Adālet eylemekde rūz-ı maģşer 

Beni aķrānum içre eyle fāyıķ 

 

4. Ne maķŝūda ki urmaķ dileyim dest 

Elüm altında ola oluban pest 

Vücūdum emrüñ üzre eyleyim hest 

Meserret bādesiyle olmayam mest 

Serír-i salšanatda eyle ayıķ 

 

5. Çeküp her nereye kim aça rāyet 

Ĥudāyā gele andan fetģ u nuŝret 

Du‘āsı Ģulví'nüñ ey şāh-ı ģažret 

Gözine virme hergiz hˇāb-ı ġaflet 

Ki ola díde-i baĥtı uyanıķ 

                                                     

 (2) 

SÇ 57b- 58a 
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 3.1.5. Tahmis 

    1
 
 

        Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün 

1. İrdiler nuŝret-i Ģaķķ-ıla ġuzāt Uyvār'a 

Dilerüm pādişehüñ ģükmi ire Gulvar'a 

Geliñüz eyleyelüm ĥayr du‘ā ĥünkāra 

Ey uranlar ķılıcı ġayret-ile küffāra 

Cān u dilden sizi ıŝmarladum ol Settār'a 

 

2. Gönderüp tesliyeler itdi du‘ā-yı istiķlāl 

Çıķuban ķarşuya ‘asker idiñüz istiķbāl 

Buyurur pādişehe ‘izzet ü devlet iķbāl 

Eyledüm size du‘ā-ile selāmı irsāl 

Siz selāmetde oluñ düşmen ola bíçāre 

 

3. Yaradıpdur sizi ol Ķādir-i mušlaķ gülden 

Ķurtaran yine odur lušf-ıla her müşkilden 

Eyleñüz cān-ıla hem aña teveccüh dilden 

Ceng güni nām-ı Ĥudā'yı ķomañuz híç dilden 

‘Avn-ı Ģaķķ'ı dileyüp yalvaruñuz Ġaffār'a 

 

4. Cümle serdāra žafer yāver ola her meh [ü] sāl 

Ola manŝūr u mužaffer daĥi ‘asker ĥoş-hāl 

Fikr-i düşmenden olup pādişehüm fāriġ-i bāl 

Ģažret-i Ģaķ'dan umarum ki ķıral-ı bed-ģāl 

Vire hep cümle ģiŝārını gelüp yalvara 

 

5. Lušf-ı Ģaķ'dan irişe ‘asker-i İslāma bu dem 

Ser-i serdār-ı Nebí'den gele yāver dem dem 

Evliyānuñ ola himmetleri şāhum hem-dem 

Baĥtiyā ĥayr du‘ā eyle ġuzāta her dem 

Diler iseñ ki mu‘in ola Ģudā anlara 

                                                     

 (1) 

SÇ 57a- 57b 
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6. Bulmaķ isterseñ eger ey göñül ‘ālí-‘izzet 

Beźl idüp cān u teni eyle du‘ā-yı devlet 

Farż-ı ‘ayn oldı müsülmān olana çün hiźmet 

Evc-i a‘lāya irersün olur-ise himmet 

Ķalmış olsañ daĥi ayaķda eger āvāre 

 

7. Pādişāhuñ ola ‘ömr-ile günü bí-pāyān 

Devlet-i ed‘iyesin şām u seģer ķıl yeksān 

Ģulviyā şübhesiz olur saña cā-yı aķrān 

‘Ömrüñ olunca daĥi görmez idüñ híç ģüsrān 

Vāŝıl olursa du‘ā-nāme eger ĥünkāra 

  3.1.6. İlâhîler 

   1
 
 

        Müstef‘ilün Müstef‘ilün 

1. ‘Aşķ erleridür her biri 

Šālib olan gelsün beri 

Terk eyleyüp cān u seri 

Šālib olan gelsün beri 

 

2. ‘Aşķ ehli olmaz serserí 

Seyr [ü] sülūk olmış yeri 

Gülşení'dür serverleri 

Šālib olan gelsün beri 

 

3. Ma‘nā-y-ıla sırrı bilen 

Oldur píre hiźmet ķılan 

Varlıġını terk eyleyen 

Šālib olan gelsün beri 

 

4. Yā Hay diyüp hem Hū dirüz 

                                                     

 (1) 

SÇ 54b 
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Ayru degül cümle birüz 

Gözetmeyüp rāh-gírüz 

Šālib olan gelsün beri 

 

5. Lafž -ı celāle sırrını 

Bulup żamír içre anı 

Ģulví kelām-ile ġaní 

Šālib olan gelsün beri 

   2
 
 

         Müstef‘ilün Müstef‘ilün 

1. İster iseñ sırr-ı ‘Alí 

İtmek gerek źikr-i celí 

Mürşide kim dirse belí 

İtmek gerek źikr-i celí 

 

2. Bi‘at idüp šutan eli 

Bulmaġ-içün ol menzili 

Şeksiz odur ola velí 

İtmek gerek źikr-i celí 

 

3. Ķudret eli taĥmírini 

Ma‘nāsını ta‘bírini 

Bilmek hem tedbírini 

İtmek gerek źikr-i celí 

 

4. Mürşid-i kāmil ‘ilmini 

Avlamaġ-ıla ol ġaní 

Ķāim-maķam ide anı 

İtmek gerek źikr-i celí 

 

5. Cümle fünūn ādemdedür 

                                                     

 (2) 

SÇ 54b 
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Ādem ise ĥoş demdedür 

Ģulví sözüñ ademdedür 

İtmek gerek źikr-i celí 

 3.1.7. Ġazeller 

 

 ĢARFÜ’L-ELİF 

1
 
 

Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 

1. Ol-zamān-kim šıynetüm taĥmíre oldı ibtidā 

‘Aşķ idi anuñ hevāsı nārı şevķ-i dilrübā 

 

2. Merdüm-i díde degül ĥāli ĥayālidür anuñ 

Durduġınca gözlerümde nūrdur kuģl-ı cilā 

 

3. Baķduġımca gösterür ruĥsār-ı yārüñ pertevin 

Ŝadr-ı sínem oldı ŝan āyíne-i ‘ālem-nümā 

 

4. Kākülüñle kim períşān ĥāšıra gelmiş sükūn 

Ĥašš-ı ruĥsāruñdan aldı var-ise būy-ı vefā 

 

5. Çünki fānídür göñül gülgeşt-i ŝaģrā-yı cihān 

Seyr-i bāġ-ı hüsnin itmek Ģulviyā besdür saña 

 2
 
 

Mefā‘ílün Mefā‘ílün Mefā‘ílün Mefā‘ílün 

 

1. Ezelden meclis-i ‘aşķuñ ķadeģ-peymāsıyuz cānā 

Belí mest-i mey-i lā‘lüñ ķatı rüsvāsıyuz cānā 

 

2. Vücūdum şerģalarla dāġ-dārı olup dehrüñ

 

                                                     

 (1) 

SÇ 7b 

 (2) 

SÇ 7b 

 2 2-1. mısrada vezin kusurludur. 
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Śüreyyā-şekl oluban āh-ı felek-fersāsıyuz cānā 

 

3. Ĥalíl-āsā yanarsa cism-i zārum ‘aşķa āh itmem 

Delíl-i devlet olan nārı bí-pervāsıyuz cānā 

 

4. Cemālüñ muŝģafın ĥatm eyleyelden šıfl-ı cān u dil 

Oķur levģ-i dilüñ esrārını ustāsıyuz cānā 

 

5. Nažar olmaz diríġā Ģulví gibi yārdan ey dil 

Nice yıllar-durur kim vālih ü şeydāsıyuz cānā 

 3
 
 

Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün 

1. İtmeyüp ĥāre neden ġonce-i ter istiġnā 

Bülbül-i ŝāf-ı dile gelse ider istiġnā 

 

2. Her dıraĥtuñ başı üstinde ķavaķ yeli görüp 

Çeker el şāĥ-ı çenār serve düşer istiġnā 

 

3. Aldanup naķdine aġyār-ı cühūduñ dilber 

Lāzım oldı saña al imdi ĥaber istiġnā 

 

4. Bulmaya tā ki derūn tír-i sitemden raĥne 

Kūşe-i ‘uzlete gel ey siper-i istiġnā 

 

5. Bāde meclisde ayaġ-ıla yürürken Ģulví 

Elüñe gelmez-idi olmasa ger istiġnā 

  

 

 

 

                                                     

 (3) 

SÇ 7b 
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 4
 
 

Mefā‘ílün Mefā‘ílün Mefā‘ílün Mefā‘ílün 

1. Bulup bir kūşede dildārı ĥālí eyledüm peydā 

Felek deştinde ol vaģşí ġazāli eyledüm peydā 

 

2. Ķurup dām-ı müzevver nice demler eyledüm tedbír 

Anı ŝayd eyleyince mekr [ü] alı eyledüm peydā 

 

3. Felekde gün gibi šāli‘güşāde olduġun gördüm 

Hilāl-ebrūlı bir ŝāģib-cemāli eyledüm peydā 

 

4. Ķırān-ı sa‘d-ı ekber biñde bir ancaķ müyesserdür 

İrüp ol rif‘ate şāhum me’āli eyledüm peydā 

 

5. Gedā-yı şāh-ı ģüsnüm minnetüm yoķ ‘āleme Ģulví 

Zamān-ı ‘adl irişdi ŝadr-ı ‘ālí eyledüm peydā 

 

5
 
 

Mefā‘ílün Mefā‘ílün Mefā‘ílün Mefā‘ílün 

 

1. Fiġāna başlasa gülşende bülbül-veş dil-i şeydā 

O gül-ruģsār-ı dilberde olur ol dem eśer peydā 

 

2. Mücellā olıcaķ ‘aksi šoķınsa rūy-ı dildāruñ 

Göñül āyínesi de gösterür ‘aynın anuñ cāna 

 

3. Ĥašā itdüm diyü misk-i Ĥoten miķdārını bildi 

Revācı sūķ-ı ģüsn içre bulınca ĥašš-ı ‘anber-sā 

 

4. ‘Aceb keśretdedür vehm [ü] ġamum hep tārumār olsun 

                                                     

 (4) 

SÇ 8a 

 (5) 

SÇ 8a 
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Geçür baģr-ı elemden sāķiyā ŝun zevraķ-ı ŝahbā 

 

5. Göñül abdālınuñ bir terklü tācıdur felek Ģulví 

Başında tügmesi şems-i żiyā-baĥş gevher-i yektā 

 6
 
 

Mef‘ūlü Fā‘ilātün Mef‘ūlü Fā‘ilātün 

1. Sūzān-ı ‘aşķ olursa dil bülbüli ne pervā 

Her aĥkerinde anuñ bir gül ola hüveydā 

 

2. Ĥāli ĥayāli ‘aksi görine belki yārüñ 

Dāġ-ı derūnum itsem āyíne-i mücellā 

 

3. Pír-i muġāna bende olalı gitdi ĥavfım 

Peymānçeden geçince cān u dil oldı ser-pā 

 

4. Dürr-i murādı buldum baģr-ı ġam içre šaldum 

Cevher-şinās-ı dehre göstermem anı tenhā 

 

5. Şevķ-i viŝāli yārüñ ĥāk-i rehinde Ģulví 

Ķalbümdeki ol āteş gözümdeki süveydā 

 

7
 
 

Mefā‘ílün Mefā‘ílün Mefā‘ílün Mefā‘ílün 

1. Senin-çün ġonceye bād-ı ŝabā itmiş ĥaber ıŝġā 

İñende baş aġırtma diñlemezler bülbül-i şeydā 

 

2. Šutalum ĥavf-ıla iy dil ŝararmış ruĥlaruñ bilmem 

Niçün gelüp açılmaz bāġ-ı ģüsn içre gül-i ra‘nā 

 

                                                     

 (6) 

SÇ 8a 

 (7) 

SÇ 8a- 8b 
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3. Ŝafālar sürmede rindāne meclislerde her demde 

Cefālar itmede dilber gelince ‘āşıķa ģayfā 

 

4. İşitdüm anı icmāle[n] mufaŝŝal ģāl-i ‘uşşāķı 

Geçer durmaz o dildāra raķíb-i rū-siyeh ammā 

 

5. Göñül virmek düşer mi píre-i dehre saña Ģulví 

Olur mu merd olan ālüfte-i ārāyíş-i dünyā 

8
 
 

Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün 

1. İltifāt eylemedi źerrece ol māh baña 

Ĥaste-i ‘aşķ olalı āh baña vāh baña 

 

2. Nāleden nāle dönüp cism-i nizārum bi'llāh 

Görse kimler acımaz derdimi her gāh bañā 

 

3. Başla feryāda dilā geldi bahār eyyāmı 

İşidüp reşk ide her murġ-ı seģergāh baña 

 

4. Ġam degül bir gün ola deyr-i mükāfāt içre 

Diñledüp ģāli vü dād ide büt-i dil-hˇāh baña

 

 

5. Ġunc-ıla ġonce-femüm ģālime baķsa Ģulví 

Bilür-idüm-ki nažar eyledi Allāh baña 

9
 
 

Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 

1. Ĥˇāb-ı ġafletden uyarmaġa meger kim dilrübā 

Başuma gün šoġdı ŝandum gelmiş ol şems-i ēuģā 

                                                     

 (8) 

SÇ 8b 

  8 4-2. mısrada vezin kusurludur. 

 (9) 

SÇ 8b 
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2. Neyyir-i a‘žam gibi gözler ķamaşdırmış o ruĥ 

Šal‘at-ı rūy-ı münírinde görinse ĥoş żiyā 

 

3. Ĥāli de ĥālí degül ģālüm períşān itmede 

Kākül-i dilber gibi dil-bend yine virmiş rıżā 

 

4. İşidüp feryāduñı hergiz ķulaġ urmaz dime 

Bir mürüvvet itmeye dime göñül ol pādişā 

 

5. Kim-durur medģ itdigüñ sulšān-ı ‘ālem diseler 

Ģulví di bilmez misüz şāh-ı cihānum Muŝšafā 

 10
 
 

Mefā‘ílün Mefā‘ílün Fe‘ūlün 

1. Teni sím ü ruĥı hem verd-i šarrā 

Dehānı ģoķķa dendānı çü mürvā 

 

2. Šarāvetle lešāfet hem nezāket 

Mükemmeldür diyemez kimse híç lā 

 

3. Ķırān-ı mihr ü meh ŝanur görenler 

Ķaçan altunlu üsküf geyse ra‘nā 

 

4. Ģasandur nāmı vü ĥulķla Ģüseyní 

Mušābıķ gösterür ism ü müsemmā 

 

5. Yüzüm pāyına sürsem diyü Ģulví 

Etekler tozı olmış bí-ser-ā-pā 

     

 

 

                                                     

 (10) 

SÇ 8b 
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    11
 
 

Mefā‘ilün Fe‘ilātün Mefā‘ilün Fe‘ilün 

1. Vefā-yı ġayrı gerekmez tek itse yār cefā 

Vefā-yı ġāyr cefādur cefā-yı yār vefā 

 

2. Vefālu dirler-imiş nāmına o meh rūnuñ 

Vefālu olsa olurdı anuñla özge ŝafā 

 

3. Ķażāya virdi rıżā ‘āşıķuñ vefā olamaz 

Hemíşe cevr oķın ursun nite ki tír-i ķażā 

 

4. Vefā-yı dehr umulmaz cefā-durur kārı 

‘Aceb mi yüz urana görine pes imdi ķażā 

 

5. Vefāya va‘de ide dilrübā olur mu o dem 

Raķíb-i bed-şekil

 itmeye Ģulví ‘arż-ı liķā 

 

12
 
 

Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 

1. Sevmişüm bir dilberi kim şöhretidür bí-vefā 

Bí-raģmdur ber-cefādur nāmı dervíş Muŝšafā 

 

2. Vādi-i ‘aşķuñda ben Mecnūn'a döndüm fi’l-meśel 

Ģālümüz yād olduġınca añılur şāh u gedā 

 

3. Dāġdār-ı hicr yiyem şírín lebi ümmídine 

Beñzedüm Ferhād'a elde himmetüm tíşe baña 

 

                                                     

 (11) 

SÇ 16a-16b 

 Vezin gereği “şekil” olarak okundu. 


 (12) 

SÇ 18a 
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4. Yūsuf-ı mıŝr-ı melāģat gitdi elden dönmedi 

Eylesün beytü’l-ĥazende bu göñül Ya‘ķūb'ı cā 

 

5. Köhne şāl-ı miģnete píçíde oldum Ģulviyā 

Rişte-i ġamla büküp başıma ŝarındum fenā 

13
 
 

Mef‘ūlü Mefā‘ílü Mefā‘ílü Fe‘ūlün 

1. Leblerle ĥaš-ı sebzüñ eyā dilber-i ra‘nā 

Ŝankim çemen içre ŝarılu ġonce-i ģamrā 

 

2. Ģüsn-ile lešāfetde mükemmel ruĥ-ı aluñ 

Gül gibi gören ‘āşıķ olur bülbül-i şeydā 

 

3. Misk-i Ĥoten'e ĥāl-i ruĥuñ virdi revācı 

Kāküllerüñe sünbüli kim beñzede ģāşā 

 

4. Geyseñ çemení cāme olur serve müşābih 

Nušķuñ işiden dirse revā šūší-i gūyā 

 

5. Ģüsn-i ĥaš-ile muŝģaf-ı vechüñ yazılaldan 

Oķumuş anı šıfl-ı dil-i Ģulví ser-ā-pā 

14
 
 

Mefā‘ílün Mefā‘ílün Mefā‘ílün Mefā‘ílün 

1. Görinür Gülşení dervíşi gerçi vālih ü şeydā 

Oķurlar Ma‘neví dersin olurlar bülbül-i gūyā 

 

2. Def olmuş sínesi āvāzı neydür istimā‘-ıla 

İderler źikr-i Ģaķ'da nice dürlü nāleler peydā 

 

                                                     

 (13) 

SÇ 30b 

 (14) 

SÇ 52a 
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3. Nevā-yı erġanūnı doñdurur āġāze-i źikri 

Ģicāzi semti yolundan o ki taķsím-ile ŝafā 

 

4. Ne dem taķsím-ile okunsa dü beyt-i ‘uşşāķí

 

Muģarrikdür tevācüdle semā‘a gire bí-pervā 

 

5. Felek yek-pāre tācı Gülşení dervíşinüñ Ģulví 

Hem anuñ tügmesi şems-i sa‘ādet gevher-i yektā 

15
 
 

Mefā‘ílün Mefā‘ílün Mefā‘ílün Mefā‘ílün 

1. Kenār-ı bāġı gül-geşt eylesek ger iy gül-i ra‘nā 

Ŝararup güllerüñ ruĥsārı eyler senden istiģyā 

 

2. Ķızıl serpūşa ŝarılmış yeşil destārı gördükçe 

Ŝanurdum gülşen içre ním şükūfte ġonce-i ĥamrā 

 

3. Ser-ā-pā cāme-i sebz-ile reftār u ĥırām itse 

Hümā-pervāz olup bir serve ķonmış šūšídür gūyā 

 

4. Ĥaš-ı la‘l-i femüñ teşbíh idenler böyle dimişler 

Çemen píçíde olsa ġoncalar olur ter ü zíbā 

 

5. Tırāş-ı ĥašš gerekdür kim mūdan gülşen olmışdur 

Revā dirler beyāża çıķsa Ģulví şi‘r-ile inşā 

16
 
 

Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün 

1. Heves-i zülf-i siyehle düşeli sevdāya 

Ġamze fitne ķoparup uġradı dil ġavġāya 

                                                     

 14 4. vezin kusurludur. 

 (15) 

SÇ 56a 

 (16) 

SÇ 56a 
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2. Şöyle çaķ ģüsnüñü seyrāna gelenler şāhum 

Yir bulınmaz güneşe bām-ı felekde aya 

 

3. Serv ķaddüñ göricek yerlere düşdi ‘ırżı 

Bāġ-ı ģüsn içre ŝanavber olımaz hem-sāye 

 

4. Atuñ ayaġı degül itinüñ izine aġyār 

Sürmege māni‘olur yüzlerini şeydāya 

 

5. Dergehüñde ķo kim ol dāĥı du‘ācuñ olsun 

Hele Ģulví'dür olursa ne ķadar kim pāye 

 

  ĢARFÜ'L-BĀ' 

 17
 
 

Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün 

1. Tāb-ı ‘aşķ-ıla felekde dil-i şūríde ĥarāb 

Her yanan baña döner devr-ile mānend-i kebāb 

 

2. Göreli gül ruĥuñı būs-ı lebin ister dil 

Mevsim-i gülde šabí‘atde olur meyl-i şarāb 

 

3. Cān-ıla ‘āşıķ olan šíġ-ı cefādan geçemez 

Çün hevālarda ģarāret olıcaķ istenür āb 

 

4. Ele girdikde ayaġın öpegör sākínüñ 

Híç utanma ki dinür māní‘ olur rızķa ģicāb 

 

5. Ĥulviyā ģoş nažar it gör ki gülistān içre 

Ķıŝŝa-i ‘aşķ cevābında yazılmış bir bāb 

 

                                                     

 (17) 

SÇ 18b 
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18
 
 

Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 

1. Gün yüzüñ ‘arż eyle görsün gözlerim ey āftāb 

Źerre tek ben bendeden niçün ola her dem ģicāb 

 

2. Cāmdan gösterdi ruĥsārın dime rez-duģterüñ 

Bu meśeldür nev-‘arūs olmaz hemíşe bí-niķāb 

 

3. Ŝan ŝurāģi üzre ķonmış bir ķızıl elma-durur 

Kelle-pūşıyla otursa dilber-i ‘ālí-cenāb 

 

4. Destüñe virse dilā sāķí-i devrān ayaġın 

Öp nefes šut eyleyüp tāc-ı seri cām-ı şarāb 

 

5. Dest-būs ümídine pāyına düşseñ dilberüñ 

Vechi vardur Ģulviyā olur o yüzden fetģ-i bāb 

19
 
 

Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün 

1. Gitdi eyyām-ı ŝafā unudılup vaķt-i şebāb 

Ķocalıķ irdi ĥazān faŝlı gibi eyle şitāb 

 

2. İy göñül eyleyelüm köhne bahāruñ źevķin 

Bu da bir demdür ayaķ seyrine gelsün aģbāb 

 

3. Zevraķ-ı mey var-iken fülk-i vücūda hem-pā 

Ķullanalum göze gelince felek hem-çü ģabāb 

 

4. Tāzeler bāġ-ı dili olsa ŝurāģí çeşm? 

Ģavzā-i çeşme gelince šolanup cām-ı şarāb 

                                                     

 (18) 

SÇ 28a 

 (19) 

SÇ 29a- 29b 
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5. İki şeyden bu muķarrerdür olur rūşen dil 

Pertev-i cām-ı şarāb-ile olunca mehtāb 

 

6. Ģulviyā faŝl-ı şitāda da olur nūş-ā-nūş 

Hem-nişínüñ o güzel vire su’ālüñe cevāb 

20
 
 

Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün 

1. Çeşm-i maĥmūrı görüp oldı göñül mest-i ĥarāb 

Meded it cām-ı lebüñle aña bir ķatre şarāb 

 

2. Şeref-i şemsi gözetdükçe göñül vefāyı 

Šāli‘üñle anı tevfíķe gerek ilm-i ģisāb 

 

3. Oturur kūyuñı me’vā idinüp gerçi göñül 

‘Ömrümüñ ķāfilesi geçmege itmekde şitāb 

 

4. Merve ģaķķı ki ŝafādur virecek baña selām 

N'ola kim bāb-ı selām olsa nigāra ol bāb 

 

5. Ķıŝŝa-ģˇān-ı ġam-ı hicrānuñ olaldan Ģulví 

Ser-güźeştüñi beyāna n'ola kim yazsa kitāb 

21
 
 

Mefā‘ílün Mefā‘ílün Mefā‘ílün Mefā‘ílün 

1. Ne zühd ü ne riyā ile rıżā-yı dilrübā mašlūb 

Anuñ iģyā vü ímātı yanında tā ola merġūb 

 

2. Vücūduñ źenb olmuş çün ķarartma ġayr-ı źenb-ile 

Müfevveż eyle emrüñ ne dilerse eylesün maģbūb 

 

                                                     

 (20) 

SÇ 40b 

 (21) 

SÇ 51b 
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3. Vesíle ibtiġāsıyla mücāhid fí-sebíli’llāh 

Felāģ-ile necāģ iste yazıla eyle bir mektūb 

 

4. Šabíbüñ ģükmüne rām ol ki zírā iģtimā‘ lāzım 

Bulınca ķuvvet[i] šab‘uñ maraż olınca hem meslūb 

 

5. Yiyüp nefy ile iśbāt mürekkeb özge ma‘cūndur 

Gide emrāz-ı Ģulví ķalmaya bir şeyi hem ma‘yūb 

 

  ĢARFÜ'T-TĀ' 

 22
 
 

 Mef‘ūlü Fā‘ilātü Mefā‘ílü Fā‘ilün 

1. Gelüp semend-i nāz-ile meydāna şūĥ-ı mest 

Mestāne itdi cām u dil [ü] cānımuz şikest 

 

2. Def ‘ eyleyüp ĥumārı ‘araķ ŝanma ki boza 

Bezm-i ezelde içilicek bāde-i elest 

 

3. Yārüñ maģallesinde ulusun raķíb-i seg 

Bulınmaz anda daĥı baña menzil-i nişest 

 

4. Dökmiş yabāna cür‘asını yār dir-imiş 

Ķadri raķíbüñ ola cihānda hemíşe pest 

 

5. Bir gün o dilber-ile ayaķ seyrin eyledüm 

Pāyına düşdüm öpdüm elin Ģulví ēarb-ı dest 

 

 

 

 

                                                     

 (22) 

SÇ 39a 
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 23
 
 

    Mef‘ūlü Mefā‘ílü Mefā‘ílü Fe‘ūlün 

1. Mihrinden irüp cān u dile tāb-ı muģabbet 

Rūyında görüp şevķ-ile mehtāb-ı muģabbet 

 

2. Cāmi‘ olıcak lāzıme-i ģüsn-ile dilber 

Ebrūlarını eyledi miģrāb-ı muģabbet 

 

3. Ey baģrí anuñ menzili ķa‘r-ı dil ü cāndur 

Deryāda degül ol dür-i nā-yāb-ı muģabbet 

 

4. Bir gün virilür derd [ü] ġamı yirine iy dil 

Teşne-dil-i ‘aşķ olduñ-ise āb-ı muģabbet 

 

5. O yāĥte ise zülfine dil ġam yime Ģulví 

Bir dem ola kim ceźb ide kūllāb-ı muģabbet 

 24
 
 

 Fe‘ilātün Mefā‘ilün Fe‘ilün 

1. Her ki nūş itdi-ise cām-ı elest 

Ģaşre varınca mest olur ol mest 

 

2. ‘İffet ile viŝāle irmek-ile 

Kim didi cām-ı ‘aşķı eyle şikest 

3. Ķatı ‘ālí geçinme bil anı kim 

Ķad-i bālāyı dehr idermiş pest 

 

4. Şöyle o kār-ı mest olur ‘āşıķ 

Šutmaz ayaġı ra‘şeden hem dest 

 

                                                     

 (23) 

SÇ 44a 

 (24) 

SÇ 51b 
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5. Daġıdup kākülini ol dilber 

Māhi-i tab‘ı šutmaġa ŝan şest 

 

  ĢARFÜ'Ś-ŚĀ' 

 25
 
 

Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 

1. Dilrübālarla n'ola kim itse ol cānāna baģś 

Encüme ġālib gelür şems eylese raĥşāna baģś 

 

2. Zevraķ-ı cismi bu baģr-ı ‘aşķdan güçdür ĥalāŝ 

Híç olur mu rūzgār-ile daĥi ‘ummāna baģś 

 

3. ‘Āşıķa cevr itme gel başıñ-[i]çün olsun güzel 

Yūsuf 'u gör bā‘iś oldı bend-ile zindāna baģś 

 

4. Serv-ķad degül-imiş şimşāda beñzer didiler 

Düşdi bir yüzden daĥi gör vādí-i ‘irfāna baģś 

 

5. Dest-ber-dest eyleyüp meydāne ķo naķd-i dili 

Ģulviyā tā-kim ola yārān-ile rindāna baģś 

26
 
 

Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün 

1. Cevr-i dilberdür olan derd ü ‘anā’ya bā‘iś 

Nite kim lušfı olur źevķ ü ŝafāya bā‘iś 

 

2. Uġradum derde meded bāri bileydüm anı 

Ķanķı yol olacaġın semt-i vefāya bā‘iś 

 

3. Ĥışm-ıla bir nažar itdi idüben ĥayli celāl 

                                                     

 (25) 

SÇ 9a 

 (26) 

SÇ 9a 
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Āteşe yandı vücūd oldı fenāya bā‘iś 

 

4. Bir nažar ile vücūdumda eśer ne'm ķaldı 

Ne-durur a güzelüm bunca cefāya bā‘iś 

 

5. Naķd-i cān-ıla varıp cennet-i vaŝlın Ģulví 

İştira‘eyle ki ol sonra ġınāya bā‘iś 

 27
 
 

Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün 

1. Oķu sen ģüsn kitābın ŝaķın olma bā‘iś 

Kim o baģś oldı dilā fitne fesāda bā‘iś 

 

2. Yāri tenhā ķoya mı bir dem içinde o raķíb 

Seyre gitsek ikimüz olur o elbet śāliś 

 

3. Saña gelem dise yār rāżı degül aŝģābı 

Nice yıl ger olasın kehf-i ġamında lābiś 

 

4. Dilberüm dürr-i yetímdür peder ü māderden 

Kimsesi yoķ dir-iken bulınur aña vāriś 

5. Aŝlı üzre o şehüñ ‘íd-i ķadími Ģulví 

Asl fer‘í ne bilür sāyiri cümle ģādiś 

28
 
 

Mefā‘ílün Mefā‘ílün Mefā‘ílün Mefā‘ílün 

1. Ruĥunda gelse ģaššı fitne vü işveyedür bā‘iś 

Velí erbāb-ı ‘aşķa vuŝlat-ı maģbūbadur bā‘iś 

 

2. Hevā-yı kāküli teng itse tār olsa dil ü cānum 

Ģicāb-ı zülfi ref‘ olsa dem-i maģcūbadur bā‘iś 

                                                     

 (27) 

SÇ 9a 

 (28) 

SÇ 9a- 9b 
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3. Erit naķd-i dili hicr āteşiyle tā ki ķāl olsun 

Hemíşe pūte-i ‘aşķuñ dil-i meskūbedür bā‘iś 

 

4. Riyā [vü] süm‘a terküñ urduran ŝūfílere her dem 

Ruĥ-ı dilberdeki ol ģālet-i merġūbedür bā‘iś 

 

5. Yazılsa levģ-i dilde ‘aks-i ruĥsārı n'ola Ģulví 

Kitāb-ı vech-i pāk-í dilrübā mektūbadur bā‘iś 

 

 

       ĢARFÜ'L-CİM-ÇİM 

   29
  

Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün 

1. Ele alduñ šolu bādeyle yine cām-ı zeccāc 

Eyledüñ ey dil-i sevdā-zede taģŝíl-i mizāc 

 

2. Şerbet-i lā‘l-i lebinden olur em ölür-ise 

Ey šabíb-i dil [ü] cān zaģmet olur ġayr-ı ‘ilāc 

 

3. Ĥˇāce-i Hindū bigin sínede ĥāl-i siyehüñ 

Bir göbek misk-ile Rūm içre ‘aceb buldı revāc 

 

4. Baş üzre götürür oldı Ķırīm'uñ Ĥān'ı 

Kākül-i dilber[e] beñzer dineli semmūr-tāc 

 

5. Penbe-i dāġ-ıla zeyn itdi vücūdın ‘āşıķ 

Çārsū-yı ġamuñ içre n'ola yandırsa sirāc 

 

6. Cān-ıla cümle cihān ĥalķa be-gūşı oldı 

Dilberüm şimdi alur cümle güzellerden bāc 

 

7. Göz yumup yatur-iken pister-i hicrān içre 

                                                     

 (29) 

SÇ 9b 
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Dindi Ģulví gelüyor şāh-ı cihān gözlerüñ ac 

 30
 
 

Mef ‘ūlü Fā‘ilātü Mefā‘ílü Fā‘ilün 

1. Cism-i nizāra şerģa çeküp dāġ-ı síne ac 

Vaŝl-ı nigāra irmege ey dil defíne ac 

 

2. Cān naķdini niśār idüben ĥāk-i pāyine 

Sím-i sirişk beźl içün bir ģazíne ac 

 

3. La‘l-i lebüñe ķanda ķanar teşnedür göñül 

Olup viŝāl-i ni‘metine ben kemíne ac 

 

4. Mir’āt-durur virme keder ķalb-i ‘āşıķa

 

‘Aks-i cemāli görmege gel anı yine ac 

 

5. Sāyir kitābı setr idüben Ģulviyā hemān 

Evŝāf-ı dilber-ile šolu bir sefíne ac 

 31
 
 

Mefā‘ílün Mefā‘ílün Mefā‘ílün Mefā‘ílün 

1. Libās-ı ‘āríyetdür ‘ārí ol gel pírehenden geç 

O senden geçiserdür çünkü dil sen daģı andan geç 

 

2. Başa başķa belādur cāme vü destārı terk eyle 

Fenāyı ŝarfa vāŝıl oluban ķayd [u] bendinden geç 

 

3. Ne māyil ol dilā ķanda ne zehrinden elem-díde 

Gülünden bülbülünden fāriġ ol zāġ u zaġandan geç 

 

                                                     

 (30) 

SÇ 9b 

 30  4-1. mısrada vezin kusurludur. 

 (31) 

SÇ 9b 
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4. Eger kim māsivādan ķurtulam dirseñ cihān içre 

Şehíd-i ‘aşķ-ı dilber olagör ey dil kefenden geç 

 

5. Bu bāġ-ı dehre aldanma eger merd iseñ ey Ģulví 

Mekānuñ künc-i vaģdet eyleyüp ŝaĥn-ı çemenden geç 

32
 
 

Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün 

1. İltifāt eylemez olduñ baña dildārum híç 

Šālí‘im ‘uķdeleri oldı o zülfüñ gibi píç 

 

2. Ŝubģ-ı ümmíd ola diyü gözüm uyĥu görmez 

Şeb-i hicrān ne ‘aceb šūl-širāz gitmesi gic 

 

3. Ķatı aġlatma beni ķorķum odur seyle vire 

Kūyuñı eşküm aķup çaġlayucaķ hem-çü Meríç 

 

4. Tíġ-i hicr-ile raķíbi n'ola öldürse revā 

Kāfirüñ boynuna lāyıķ degül elüñe ķılıç 

 

5. Güft ü gū eyler-ise bu ġazele Ģulví hemān 

Seyf-i nažm-ıla sen ol cāhili ortadan biç 

33
 
 

Fā‘ilatün Fā‘ilatün Fā‘ilatün Fā‘ilün 

1. Yāre aġyār var-iken teslím olmaķ cāna güç 

Üstüme olur ģavāle gösterür cānāna güç 

 

2. Cān revānı baģr-ı ġamda kim ķolay gibi gelür 

Cān çekişmek ġarķ-ı ‘aşķuñ olana cānā ne güç 

 

                                                     

 (32) 

SÇ 10a 

 (33) 

SÇ 10a 
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3. Cennet-i kūyuñda şeyšān gibi görinse raķíb 

Güç gelür anda melek-símā güzel insāna güç 

 

4. Ĥāl-i ‘anber isteyüp sevdāger-i cāna şehā 

Gelmez ol sevdā-y-ıla var-ise Hindūstān'a güç 

 

5. Yāre aġyār geçmede her dem ġaríb-i ‘aşķuñ 

Geldi ol vaż‘ ġaríb-i Ģulví-i nālāna güç 

34
 
 

Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 

1. Ŝabr idüp ša‘n-ı ‘adūya itmemek ižhār güç 

Vaŝl-ı gül sehl oldı bülbül lík cevr-i ĥār güç 

 

2. Çekdigüñ cevri bile ol şāha ref‘ it rıķ‘añı 

Ģāl ma‘lūmu olınca itmez dilā tekrār güç 

 

3. Ġam degüldür yār seni inkār iderse ġunc idüp 

Söylemek lušf itdügin ķullarına ĥünkār güç 

 

4. Bir diyār-ı cevr olan şeydālara eyler cefā 

Her zamān ‘āşıķlara güç gösterür ol yār güç 

 

5. Naķd-i cān virdüm metā‘-ı vaŝla dilber almadı 

Nev-heves sevdāger ile Ģulviyā bāzār güç 

35
 
 

Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 

1. Mülk-i ģüsnüñ ķıymetin bilmez diríġ ol yār genc 

Beźl ider aġyāra naķd-i vaŝl-ıla her bār genc 

 

                                                     

 (34) 

SÇ 10a 

 (35) 

SÇ 18a-18b 
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2. Ģālüme itmez nažar yanınca ġayrılar gezer 

Ĥaste-i ‘aşķ-ı nigāra oldı ol tekrār renc 

 

3. Nerd-i ‘aşķında ķapusuñ gözle kim ola güşād 

Zār-ile šās-ı felekden eyleyince çār u penc 

 

4. Cān revān olsun dimek gerçi ķolaydur dilde lík 

Ey göñül āsān degüldür anda daĥi var şikenc 

 

5. Sínem içre ‘aşķ-ı yārüñ şerģin itmem ġayrıya 

Ĥalķ gözünden gizlidür her ķanda Ģulví var genc 

 

6. Dūr ola dergāh-ı dilberden dimiş ‘āşıķları 

Başına uġraya her ne kim ider aġyār ilenc 

 

7. Rūze-i hicrin çeküp ‘íd oldı diyü merģabā 

Ġuŝŝamuz bu itmeyüp ide hemān ol yār gülenc 

36
 
 

 Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 

1. Zülf-i ruĥsāra nažar it gencdür ol yār genc 

Ĥoş gör anı kim bulınmaz dünyede bí-mār genc 

 

2. Bir nažar ķıl bāġ içinde yāsemenle güllere 

Altun aķçe beźl ider bād-ı ŝabā seyyār genc 

 

3. Híç teraģģum eylemez baķmaz nuķūd-ı eşke yār 

Aķçenüñ ķādrin ne bilsün olsa míraś-ģˇār genc 

 

4. Gitdi dendi seyre dilber ol raķíb-i dív-ile 

Cinníler żabšında olur bu meśel her yār genc 

 

                                                     

 (36) 

SÇ 18b 
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5. Ģulviyā her ne cefā itse ‘aceb mi dilberüñ 

Ķulluķ itmek güç-durur olursa ger ĥünkār genc 

37
 
 

Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 

1. ‘Āşıķa teklíf itseñ var-ise her ķanda güç 

Olmaz ey rūģ-ı revānum minnet-i cān tende güç 

 

2. Seyr-i bāġ itmekden özge ġayrılarla ‘aybuñı 

Görmedim bi'llāh senden bir nefes ben bende güç 

 

3. Ša‘n-ı aġyār var-iken baş aġrısı bir yañadan 

Cevr-ile ‘uşşāķına itmekde ol semtinde güç 

 

4. Nāz-ile ‘āşıķ-küşende olanuñ üstādısın 

Ĥūbb-ı ta‘lím eylemişsün gerçi kim ol fen de güç 

 

5. Giceler tā subģa dek efġānıma ša‘n itmeñüz 

Var-iken dilde ġam [u] ālām-ı hicri ĥande güç 

 

6. Gül yanında bāġbānā ķoma sen ayrıķları 

Güç gelür bülbüllere gördükde hem gülşende güç 

 

7. Şerģa-i sínen şikāyet-nāmedür ‘arż it şehe 

Gördüñ-ise Ģulviyā bu ‘ālem içre sen de güç 

38
 
 

Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün 

1. Rāstí her işüñ olmaya dilerseñ kim kec 

Er olup dilbere meyl it zen-i dünyādan geç 

 

                                                     

 (37) 

SÇ 28a-28b 

 (38) 

SÇ 39b 
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2. Seni sevsün dir-iseñ cevr [ü] cefāya ŝabr it 

Yāri aġyār-ile gördükde ŝaķın eyleme lecc 

 

3. Medģ idüp ehl-i nažardur didiler sen yāri 

Nažaruñ var ola ‘ālemde ģaķ u bāšılı seç 

 

4. N'ola kim egnine alursa libās-ı ‘aşķı 

Cānı dil eyledi ķurbān idüp emr emínle ģacc

 

 

5. Ģulviyā secdeyi şems eyle mi ol ģāşā 

Nūr-ı vechin şerefin gördi göñül hem-çü erec 

 

  ĢARFÜ'L-ĢĀ 

 39
 
 

Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün 

1. Gül gibi vaķt-i bahār irdi diyü yār ķadeģ 

Lāle-veş aldı ele nūş ola hem-vār ķadeģ 

 

2. Yutdı rindāne yine naķd-i dil-i ‘uşşāķı 

Merd-i ķummār gibi oldı ģarām-ĥˇār ķadeģ 

 

3. Niceler cānı virüp būse-i lā‘lin aldı 

Oldı çün bā‘iś-i germiyyet-i bāzār ķadeģ 

 

4. Degmeye el vire mi ŝayd-ı tezerv-i bāde 

Ŝanma zāhid gele ayaġ-ıla her bār ķadeģ 

 

5. Rind [ü] mey-hˇāreleri Ģulví tehí görmeyelüm 

Ġam mı olmaz-ısa elde hele vār-ı ķadeģ 

 

                                                     

 38 4. beytte vezin kusurludur. 

 (39) 

SÇ 10a-10b 



 

105 
 

 40
 
 

Mefā‘ilün Fe‘ilātün Mefā‘ilün Fe‘ilün 

1. Derūna irmek-içün ey göñül şifā-yı ķadeģ 

Okunsa vaķtı-y-ıla ĥoş-durur du‘ā-yı ķadeģ 

 

2. Şarāb-ı gülden olup mest bülbül-i şeydā

 

Çıkup mināre-i serve ider ŝalā-yı ķadeģ 

 

3. Bugün bu meclise māh-ı nev oldı źevraķ-ı mey 

Deve tabānı güneş şu‘lesi żiyā-yı ķadeģ 

 

4. İki elümle šutup ayaġın öperdüm eger 

Diyeydi pír-i muġān saña düşdi pāy-ı ķadeģ 

 

5. Bahār irişdi ġam-ı dehri sürümege dilden 

O şehle eyleyelüm Ģulviyā ŝafā-yı ķadeģ 

41
 
 

Mef‘ūlü Fā‘ilātü Mefā‘ílü Fā‘ilün 

1. Çeşm-i ġazālüñ-ile o ruĥsāre-i melíģ 

Aldı ķarār [u] ŝabr-ı dili žulm-ile ŝaríģ 

 

2. Kūyuñda mürde olanı lušfuñla zinde ķıl 

Güftāra gel ki zinde ķılur nušķ-ıla Mesíģ 

 

3. Bulınmadı pisteh yoķlanmada dillü 

Gerçi niyāmda ölmüş-idüm eyledüm naŝíģ 

 

4. Vaķt-i seģerde ruĥları gül gül olup meger 

Nūş-ı ŝabūģ eylemiş ol vech-ile ŝabíģ 

                                                     

 (40) 

SÇ 10b 

 40  2-1. mısrada vezin kusurludur. 

 (41) 

SÇ 10b 
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5. Esrār-ı müfredāt-ı ĥušūšuñ beyān-içün 

Ģulví kitāb-ı ģüsnüñi ezberlemiş faŝíģ 

42
 
 

Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 

1. Ķanlu yaşum ‘ālemi ġarķ itdi ŝan šūfān-ı Nūģ 

Baģr-ı hicrān içre ķaldum ĥoş kenār olmaz fütūģ 

 

2. Dense ģoş rūģ-ı mücerred sen mücessem dilbere 

Gelmez āġūşa kenār olmaz mücerred çünkü rūģ 

 

3. Al elim devrān içinde koma eb‘adde beni 

Cām ŝun gel sāķiyā kim dāfi‘-i ġamdur ŝabūģ 

 

4. Nükhet-i güldür lebünden irse nušķ-ıla ŝafā 

Ĥālüñ ‘anber būydur bā-habbetü’l misk yafūģ 

 

5. Gūş idüp pend-i muġānı cām-ı mey nūş eyleyüp 

Sāyirinden Ģulviyā itseñ revā tevbe-naŝūģ 

43
 
 

Mef‘ūlü Fā‘ilātü Mefā‘ílü Fāilün  

1. Tecríd içinde baģr-ı ġamından ĥalāŝa Nūĥ 

İģyāya sa‘yı olsa mücerred olur o rūģ 

 

2. Görünce mest itdi beni cür‘ası dilā 

Vardur o la‘l-i lebde meger neşve-i ŝabūģ 

 

3. Mümkin olaydı dilber-i ra‘nāyı sevmemek 

Bir tevbe eyler idüm olaydı göñül naŝūģ 

                                                     

 (42) 

SÇ 10b 

 “Misk taneleri kokuyor.”  Karş.: M. Esat Harmancı, Süheylî Divanı, Ankara,  Akçağ, 2007,  g. 46/3 


 (43) 

SÇ 10b-11a 
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4. Berbād oldı āteş-i āhumla ol raķíb 

Ŝan küfrí ķal‘adur ola ĥoş top-ıla fütūģ 

 

5. Gördüm ‘Arab-ı dilberi rūģı fidāk
 didüm 

Ĥışm-ıla Ģulví yüzüme bakdı didi ki rūģ
 

44
 
 

Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün 

1. Eyledi ‘arż-ı liķā meclis-i rindāna ķadeģ 

Girdiler birbirine şevķ-ile peymāna ķadeģ 

 

2. Devlet-i pír-i muġān var-ise el virdi yine 

Uzadup ayaġuñı geldi bu meydāna ķadeģ 

 

3. Geçürür meclisüñ erbābını baģr-ı ġamdan 

Zevraķ-ı mey çeķilüp ŝunsa o cānāna ķadeģ 

 

4. Küp düşer ĥum-ı meye yalıda lenger bıraġup 

Vardıġın görse raķíb dest-i civānāna ķadeģ 

 

5. Pír-i meyĥānenüñ elinde ŝurāģi ŝanma 

Gösterür Ģulvî'ye dūrbín ile rindāne ķadeģ 

45
 
 

Mef‘ūlü Fā‘ilātü Mefā‘ílü Fā‘ilün 

1. Ol dem ki geldi ķālıb-ı fersūdem içre rūģ 

Görindi anda hicr-i civānān-ıla cürūģ 

 

2. Ġuncıyla fetģ olur dinilürdi künūz-ı vaŝl 

                                                     

 “Ruhum sana fedâ olsun.” 


 “Yürü!” 


 (44) 

SÇ 17a 

 (45) 

SÇ 18b 
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Bir kerre gülmedi yüzüme olmadı fütūģ 

 

3. Cām içre cür‘a gibi çöker žulmet üstüme 

Def‘-i ġam içün alsam ele bāde-i ŝabūģ 

 

4. Yādumda ķalsa metn-i cemāl-i kitāb-ı ģüsn 

İtme ‘aceb ki oldı tetebbu‘ niçe şürūģ 

 

5. Ģulví ‘aceb šāli‘ olur her ne kim sevüp 

Cānum disem bir ‘Arab'a ol da diye rūģ 

 

  ĢARFÜ'L-ĤI 

46
 
 

 Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün 

1. Nice yüzden ķurup aldanmaġa šolābı bu çarĥ 

Nice dolaşduragör şeyĥ-ile hem şābbı bu çarĥ 

 

2. Gerçi kim çekdirür ālām-ı ġam-ı dünyāyı 

Ŝanma teşne dile bir kerre vire ābı bu çarĥ 

 

3. Çekmeden bār-ı mihen ķalmasa hem tāb [ü] tüvān 

Yine ģırŝ ehline virmekde-durur tābı bu çarĥ 

 

4. Düşicek baģr-ı ġama her nice ġavvāŝ olsañ 

Virmeye destüñe hem bir dür-i nā-yābı bu çerĥ 

 

5. Ģulviyā fetģ ü fütūģ olmaġa daķķa’l-bāb it 

Ŝanma kendü kereminden aça ol bābı bu çerĥ 

 

 

 

                                                     

 (46) 

SÇ 11a 
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47
 
 

Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 

1. Her ķaçan olsa ‘araķdan ol ruĥ-ı pür-tāb sürĥ 

Reşk-i ruĥsārından olur lāle-i sír-āb sürĥ 

 

2. Ģumret olur rūy-ı yāri çıķduġınca ĥāneden 

Šoġduġı demde olur çün mihr-i ‘ālem-tāb sürĥ 

 

3. Ārzū-yı ŝubģ-ı vaŝlı-y-la o yārüñ her gice 

Dídeden ceryān ider tā ŝubģa dek seyl-āb-ı sürĥ 

 

4. Sūz-ı hicrüñle fiġān eylerse ‘āşıķ ġam degül 

Şevķ-i la‘lüñle şafaķ her dem döker ĥūn-āb-ı sürĥ 

 

5. Tíreleñdi gözlemekden reh-güzār-ı dilberi 

Anuñ-içün Ģulviyā oldı gözüm bí-ģˇāb sürĥ 

48
 
 

 Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 

1. Ġoncaya mānend olur ģüsniyle ol ĥaddin sürĥ 

Sebz destārıyla eylerse libās u zeyn sürĥ 

 

2. Dāġ-ı ģūnín sínem üzre şerģ-i ‘aşķa noķšadur 

Ķā‘idedür faŝl-ıla bābuñ olur mābeyni sürĥ 

 

3. Ĥūn-ālūd olsa çeşmüm şevķ-i la‘lüñle n'ola 

Bu meśeldür la‘l yutanuñ olur-ımış ‘ayn[ı] sürĥ 

 

4. Redd olunmuş iki yüzlü olduġı-y-çün ol raķíb 

Ķalp olursa ŝāģibine viriserdür şeyn-i sürĥ 

                                                     

 (47) 

SÇ 11a 

 (48) 

SÇ 11a 
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5. Ĥavf ider cānım bedende dilrübā almaz diyü 

Ŝarar[ur] beñzi anuñ kim Ģulví ola diyen sürĥ 

49
 
 

Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 

1. Nāl olup dil bülbüli ĥāke sürer píşān [u] ruĥ 

Ĥoş gelüp açılmaġa başlar gül-i ĥandān-ı ruĥ 

 

2. Māh-ı nevdür ol hilāl-ebrū felekde müstefād 

Gözlerüm nūr-ı żiyā-baģş neyyír-i raĥşān-ı ruĥ 

 

3. Píç [ü] tāb-ı zülf-ile ĥāli görenler ŝandılar 

Götürür meydān-ı ģüsne gūy-ıla çevgānı ruĥ 

 

4. Naš‘-ı ģüsn içre benüm diyenleri māt etmege 

Atuñı sür pādişāhum oldı ĥoş meydān-ı ruĥ 

5. Kākül[i] ol ejderüñ baş gösterir šāliblere 

Ģulviyā maģfūždur gencíne-i pinhān-ı ruĥ 

50
 
 

Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 

1. Deldi baġrum miģver-i ġamla idüp nālān çarĥ 

Gerdişinden cism-i zāruñ eylesün efġān çarĥ 

 

2. Gird-bād-ı hicre uġramış dönerken ŝandılar 

Baģr-ı ‘aşķda zevraķ-ı cismüm gören yārān çarĥ 

 

3. Durmadan kūyında ŝu inmiş ayaġına meger 

Cāna te’sír eyleyüp virmiş elem gerdān-ı çarĥ 

 

4. ‘Aksine dönmekdedür eflāküñ işi dilerüm 

                                                     

 (49) 

SÇ 11b 

 (50) 

SÇ 11b 
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Bozılup bendi ola alan hem talan-ı çarĥ 

 

5. Şems-i vechín göricek źerre miśāli Ģulviyā 

Şevķe gelsün ‘āşıķ-ı şeydā idüp her ān çarĥ 

51
 
 

Mef‘ūlü Fā‘ilātü Mefā‘ilü Fā‘ilün 

1. Miģnetle bükdi yā gibi ķaddüm belā-yı çarĥ 

Oķ gibi šoġrusı bu kim oldum sezā-yı çarĥ 

 

2. Bitdi giyāh-ı derd ü elem bāġ-ı dilde hem 

Bārān yirine yaġdı meger kim ķażā-yı çarĥ 

 

3. Aġyār ĥāli ummaya ķo kim cidālden 

Biribirini dişlemek oldı ġıdā-yı çarĥ 

 

4. Va‘d itmiş-idi būs-ı leb-i cām-ı la‘lini 

Dönmezdi yār olmasa ger āşinā-yı çarĥ 

 

5. Eller ögünse fāide yoķ kendüme görüp 

Ģulví müdfiķ itdi dili esbāb-ı çarĥ 

 

  ĢARFÜ'D-DĀL 

 52
 
 

Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 

1. Gözlerüm yaşıyla āh dil n'ola olsa [n]evmíd 

Çünki yaġmurlu olur vaķt-i şitāda rūz-ı ‘íd 

 

2. Fürķatinden aġladum raģm itdi dildārum baña 

Bād u bārān-ıla çün ser-sebz olup bāġ-ı ümíd 

                                                     

 (51) 

SÇ 39b 

 (52) 

SÇ 11b 
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3. Yüz urup ŝāģib-se‘ādet dilberüñ ayaġına 

Devlet el virdi olup ‘ālemde hem necmüm sa‘íd 

 

4. İ‘tiķādum bu teraģģum ide ímān ehline 

Kāfir olsun lušf-ı dilberden olanlar nā-ümíd 

 

5. El vire dirseñ murādātuñ cihānda her ne var 

Ģulviyā cān-ıla var ol mürşid-i ‘aşķa müríd 

53
 
 

Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 

1. Āteş-i hicrāna düşmüş yanmada her dem vücūd 

Āsmānı boyadı āh itdügimce çıķdı dūd 

 

2. Pehlevān-ı ‘arŝa-i ‘aşķum anuñ-çün lafž-ı āh 

Almaġa zāl-i felekden intiķām oldı ‘amūd 

 

3. Hicr-i la‘l-i yār-ile cām-ı mey oldı derd [ü] ġām 

Gūşuma girmez ne deñlü naġme itse çeng [ü] ‘ūd 

54
 
 

Mefā‘ílün Mefā‘ílün Mefā‘ílün Mefā‘ílün 

1. Felekde gün gibi ey meh olurdı šāli‘üm mes‘ūd 

Baña bir kez nažar itseñ eyā şāh-ı cihān Maģmūd 

 

2. Gider aġyārı ķapuñdan ider ‘uşşāķı rencíde 

Ki bed-endíşe bir segdür revādur eyleseñ merdūd 

 

3. Şu‘ā‘-ı pertev-i ruĥdur viren ‘uşşāķa sūzíşler 

Şükür kim ol ģarāretden derūnda neş’eler mevcūd 

 

                                                     

 (53) 

SÇ 11b 

 (54) 

SÇ 17a 
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4. Cemālüñden göñül mesrūr celālüñden degül şākí 

Hemān bir kez nažar itseñ derūnı ol-durur maķsūd 

 

5. Kemāl-i ģüsn-ile Ģulví bugün mümtāz-ı ‘ālemdür 

Yed-i ķudretle olmışdur Bār-ı Ĥāliķ [u] Ma‘būd 

55
 
 

Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün 

1. Görinüp devr-i cihānda yine bir necm-i sa‘íd 

Māh-ı nev ģasret-ile oldı feleklerde ķadíd 

 

2. Çemení cāme ile síne-i billūrını gör 

Bāġ-ı ģüsn içre açılmış ŝanasın verd-i sepíd 

 

3. Ķurı bir serve nice beñzedeyüm ķāmetini 

Míve-i mihr [ü] vefāsı anuñ olmaķda bedíd 

 

4. N'ola kim gül gibi cān [u] dil olursa ĥurrem 

Ĥoş ĥaber virdi ŝabā bāġa gelüp hem-çü beríd 

 

5. Ģulviyā rūze-i hicrānını çekdürmedi yār 

Gicesi Ķadr ola vü günleri Nevrūz-ıla ‘íd 

56
 
 

Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 

1. Bir dem içre eylemez olduñ benimle ittiģād 

Var-ise geçmekdedür sen yāre her dem bed-nihād 

 

2. Kūy-ı yāri terk idüp varmış işitdüm mescide 

Ol raķíb-i rū-siyehüñ lāyıķıdur irtidād 

 

                                                     

 (55) 

SÇ 17b 

 (56) 

SÇ 28b 
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3. Rütbe-i ‘ulyāya irmiş diyelerdi hep baña 

Bir ķadem rencíde ķılsa n'ola ol ‘ālí-nijād 

 

4. Vaŝf-ı ‘aşķ-ı dilrübānuñ şerģi olmazdı eger 

Olsa deryā vü dıraĥt ĥāneme aķlām u midād

 

 

5. Niçün ey yār ehl-i ‘aşķdan ‘add olunmayam didüm 

Didi ol yār ömrüñ içre bilmemiş semt-i ‘idād 

 

6. Her zamān yeter cefā baña gele ġāyra vefā 

Diye ey şāh-ı cihānum bu mıdur yā ‘adl ü dād 

 

7. ‘Àrŝa-i ‘aşķ içre ģissem görinür merdāne ģoş 

Bir šutuşmaķ var anuñla Ģulví herçi bād-[ā]bād 

57
 
 

Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün 

1. Zāhidā lušf eyle gel eyleme ben ĥastaya pend 

Bir ölümlü ķulınum yandı vücūd hem-çü sipend 

 

2. Dūr olaldan berü dil keyf-i leb-i dilberden 

Aġzımuñ dadı gidüp oldı suyı zehr-ile ķand 

 

3. Düşmedin kākül-i sevdāsına āzāde iken 

Ne ‘aceb siģr ola ki bir ķıl-ıla eyledi bend 

 

4. Bunca sa‘y itdüm aña himmet-ile iremedüm 

Ķāmeti bāġ-ı lešāfetde anuñ serv-i bülend 

 

5. Ol gümiş servi-durur vüs‘at-ile irmez elüm 

Ķaldım ayaķda diríġ atamadum aña kemend 

                                                     

  “Eğer yeryüzündeki ağaçlar  kalem, deniz de mürekkep olsa, arkasından yedi deniz daha ona katılsa, 

Allah’ın sözleri (yazmakla) yine de tükenmez.”  (Lokman 31/27) 

 (57) 

SÇ 28b-29a 
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6. Vaŝf-ı rengín idicek la‘l-i leb-i gül-fāma 

Her gören şi‘rümi Ģulví n'ola kim itse pend 

 

7. Ol şeh-i mülk-i melāģāt ideli meyl-i żulüm 

Mülket-i dil gibi vírāne-durur Ģulví kend 

58
 
 

Mefā‘ílün Mefā‘ílün Fe‘ūlün 

1. N'ola olsam der-i devletde dil-şād 

Seg-i kūyum diyü yār eylemiş yād 

 

2. Görince ķāmet-i mevzūn-ı yāri 

N'ola ģayretde ķalsa serv ü şimşād 

 

3. Gel ey dil bülbüli ġonca dehānuñ 

Öte-dur didüginden itme feryād 

 

4. Leb-i şíríni yād iden ciģānda 

Añarlar Ĥüsrev'üñ yanınca Ferhād 

 

5. Bi-ģamdi'llāh ki oldı Ģulví muĥliŝ 

Olup aġyār-ı dūn āh-ıla berbād 

 

  HARFÜ’Ź-ŹĀL 

 59
 
 

Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 

1. İstemez ayrılmaġa bir dem kelām-ı nāziki 

Šatlu dillerden anuñ-çün görinür rüknet leźíź 

 

2. Ģulviyā gelir geçerken sükker-i mıŝrı hemān 

                                                     

 (58) 

SÇ 29b 

 (59) 

SÇ 19a 
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İriyüp ķand-i lebinde oldı bir şerbet leźíź 

60
 
 

Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 

1. Şerbet-i cevrüñ ŝunarsañ ‘āşıķa her dem leźíź 

Rind-i mey-hˇāra gelür çün dürd-i cām-ı Cem leźíź 

 

2. Ĥançer-i gülle yaralar urduñ diríġ itme lík

 

Síne-i mecrūģ-ile ben ĥastaña merhem leźíź 

 

3. Ger kelām-ı telĥ-ile şetm eyleseñ ĥışma gelüp 

Söyleseñ şírín lebüñden sözlerüñdür hem leźíź 

 

4. Tepredince leblerüñ bilmem ne efsūn eyledüñ 

Ĥastañ oldum baña sendendür yine em-sem leźíź 

 

5. Ger cefā vü ger vefādur acu šatlu dimeyüp 

Ģulviyā ümmíd-i vaŝluñla olur hem ġam leźíź 

61
 
 

Mefā‘ílün Mefā‘ílün Mefā‘ílün Mefā‘ílün 

1. Ne yazılmışsa çaķ başdan anuñ şerģin ider kāġaź 

Anuñ-çün elden ele durmayup her dem gezer kāġaź 

 

2. Gelince müjdesi cāna ķudūmu şād-mān eyler 

Sevād-ı zülfe beñzer bir güzeldür sím-ber kāġaź 

 

3. Görince emrini başlar ķoyup ayaġına ‘ālem 

Musaĥĥar eyledi ĥalķ-ı cihānı ser be-ser kāġaź 
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4. Başum üzre yir eyler gelse dilberden ĥaber virse 

Yazılmış ĥašš-ı şāhídir n'ola kim çekse ser kāġaź 

 

5. Varınca fetģ ider bir kişveri çūn-u-çirā dinmez 

Velí ol devlete lāyıķ degül ‘ālemde her kāġaź 

 

6. Virür erbāb-ı šab‘a źevķi eş‘ārıyla iş‘ārı 

Götürse şi‘r-i Ģulví ile ĥoş ģelvā-yı ter kāġaź 

 

  ĢARFÜ'R-RĀ' 

 62
 
 

Mefā‘ílün Mefā‘ílün Mefā‘ílün Mefā‘ílün 

1. Bu bāġuñ ġoncasından sünbülinden kāmımız yoķdur 

Anuñ-çün bülbül-i dem-besteyüz gül-fāmumuz yoķdur 

 

2. Ciger ĥūn-ābe-i ‘aşķ-ıla dolmuş sāġar-ı meydür 

Bu bezm-i ġamda zāhid ŝanma kim sen cāmumuz yoķdur 

 

3. Kilāb-ı kūyumuñ biri gibidür dirmiş ol dilber 

O dergāh içre ŝānma iy göñül kim nāmumuz yoķdur 

 

4. Durulmaz kūy-ı dilberde gelür devrān ider aġyār 

Dönersek ol arada biz daĥi ārāmumuz yoķdur 

 

5. Bi-ģamdi'llāh cinān-ı vuŝlat-ı dildāra irmişken 

O bir ‘ālem-durur Ģulví ki ŝubģ u şāmumuz yoķdur 
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   63
 
 

          Müstef‘ilün Müstef‘ilün Müstef‘ilün Müstef‘ilün 

1. Beźl-i reh idüp eşk-i ter yolına çünki mā-haźer 

Yaşuma baķmaz ise ger bilmez o kim nedür güher 

 

2. Žulmi çoķ eylese o şeh arturalum biz āh u veh 

Kim bile raģm ide o meh belkim ola o dād-ger 

 

3. Lušfuñ umar bu ĥaste dil şerbet-i vaŝlı çāre ķıl 

İrişmez isek aña bil ģasret-ile ider güźer 

 

4. ‘Āşıķuñum senüñ din emrüñe rām olup uyuban 

Yoluña baş u cān ķoyan vaŝluña irmege iver 

 

5. Ģulví-i bí-kes ‘āşıķa lušf idegör o ŝādıķa 

Meyl idüben münāfıķa itme sitemle derbeder 

64
 
 

Mefā‘ílün Mefā‘ílün Mefā‘ílün Mefā‘ílün 

1. Dili mecrūģ iden ol ġamze-i cānāna olmaķ var 

Anı iġmaz ider çeşmi egerçi ya ne olmaķ var 

 

2. Helāk itdi bizi ĥışma gelince çeşm-i ĥūn-rízi 

‘Aceb fitne ķopardı gözleri mestāne olmaķ var 

 

3. Işı[t]dı meclis-i ġayrı da dilber şem‘-i bezm olmuş 

Aña yanup yaķıldı bu göñül pervāne olmaķ var 

 

4. Muķayyed olmasun sevdā-yı zülf-i yāre ‘āķıllar 

Düşünce ol hevāya söyleñüz dívāne olmaķ var 
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5. Nidā-yı meclis-i pír-i muġāndur na‘ra-i mestān 

İcābet eyle Ģulví da‘vet-i meyĥāne olmak var 

65
 
 

Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 

1. Eşk-ile ĥūn-ı ciger kim çeşm-i giryāndan çıķar 

Pençe-i mercāndur ŝan baģr-ı ‘Ummāndan çıķār 

 

2. Duymasun aġyār-ile seyrāna gitdigüñ o yār 

Ķorķum oldur ‘āşıķ-ı ĥasta hemān cāndan çıķar 

 

3. Bir gün ‘āşıķ başına dilber ķıyāmet ķoparır 

Tār tār olsa fiten zülf-i períşāndan çıķar 

 

4. Ol keremkānı bilürken ben dimek lāzım degül 

Ülfet-i ĥalķ-ı cihān lušf-ıla iģsāndan çıķar 

 

5. Ģulviyā olur müyesser ol zamānda dest-būs 

Ĥil‘at-i fāĥir şu dem-kim ķula sulšāndan çıķar 

66
 
 

Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 

1. Menzilinden her seģer kim ol şeh-i ĥūbān çıķar 

Seyr-i eflāk itmege ŝan neyyir-i raĥşān çıķar 

 

2. Ġam degül beytü’l-ģazende olsa dil Ya‘kūb-ı zār 

Böyle ķalmaz çāh-ı ġamdan Yūsuf-ı Ken‘ān çıķar 

 

3. Hem-‘inān olmaz anuñla rāyıż-ı ĥink-i felek 

Her ķaçan kim at sürüp ol fāris-i meydān çıķar 
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4. Dime kim itdüm demirden cümle ten erkānını 

Bozılur bend-i ķafes bir gün o ķuşça cān çıķar 

 

5. Gör bu devrüñ ģükmüni Ģulví gibi dānā iner 

Ol muŝanna‘ kürsíye bir vā‘iž-i nādān çıķar 

67
 
 

Mef‘ūlü Fā‘ilātü Mefā‘ílü Fā‘ilün 

1. Müjgān-ı tír dildeki ‘azmin ‘ıyān ider 

Dāġ-ı derūnı şevķ-ile ‘āşıķ nişān ider 

 

2. Vaŝf-ı miyān-ı yāra olur nice ķıyl u ķāl 

Ķorķum odur ki ĥançer-i ĥūn-rízi ķan ider 

 

3. Teşne geçer ol ince bilüñ ŝuyına göñül 

Yalman-ı tíġı azar azar kim revāñ ider 

 

4. Almaķ dilerse ‘aķlı kirişmeyle ol nigār 

‘Āşıķ da naķd-i cānın o dem der-miyān ider 

 

5. Ģulví metā‘-ı yāre rakíb ĥˇācelenmesün 

Ol ķara yüzlü almaz ise çok ziyān ider 

68
 
 

Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 

1. Şol-zamān-kim görilür meyĥāne içre bādeler 

Mey-fürūşuñ ayaġına döşenür seccādeler 

 

2. Ŝanma ĥāl-i duĥter-i rez dāne-i engūr-ile 

Küp düşüp ĥum-ı meye bend oldılar āzādeler 
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3. Yire düşürmez elinden çün şarābuñ ķašresin 

Şerbet-i cām-ı meye mu‘tād olan dildādeler 

 

4. Síne-çāk olmuş gezer mestāneler ey muġbeçe 

‘Àrż-ı ruĥsār eyle kim görsün seni üftādeler 

 

5. Ģulviyā bir ķašre mey źevķ u ŝafā-yı cāndur 

Neş’esinden ģažž ider anuñ derūn-ı sādeler 

69
 
 

Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 

1. Meclis içre duĥter-i rez al cāmı-y-ıla yürür 

Miskín ‘āşıķ ele gelmez diyü ayaġın sürür 

 

2. Ģasret-i dildār-ile şol ĥasta-yı ‘aşķ öle mi 

Ŝan du‘ā-yı Bürde'dür zülf-i períşānı yürür 

 

3. Rind-i mey-ĥˇāre anuñ esrārına vāķıf degül 

Ŝūfíler rindāne cāmı var-ise tenhā görür 

 

4. Şem‘e beñzer dir-isem teşbíh-i nāķıŝdur o ruĥ 

Boynu baġlu bir ķuluñdur hiźmetüñde mūm-durur 

 

5. Sím-i eşki ŝarf idersem yāra Ģulví ġam degül 

Nerd-i miģnetde hemānā bir iki pūlum çürür 

70
 
 

Mefā‘ílün Mefā‘ílün Mefā‘ílün Mefā‘ílün 

1. İden rencíde yāri her zamān āh u fiġānumdur 

Beni kim men‘ ider kūyundan ol ĥod ĥānedānumdur 
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2. Eśer itmez ne-deñlü siģr iderse zāhid-i sālūs 

Cenāb-ı ģażret-i pír-i muġān dārü’l-emānumdur 

 

3. Varılmaz dime olmuşdur niceler vāŝıl-ı ümmíd 

Yaķínüm bu beni yabanda ķoyān bed-gümānumdur 

 

4. N'ola ol semte pervāz eylese murġ-ı dilüm zírā 

Benüm kūy-ı melāmet kim ķadímí āşiyānumdur 

 

5. Bi-ģamdi'llāh ŝafāmuz var mey-i ŝāfí içilmekden 

Ĥarābāt semtin[i] geşt eylemek Ģulví zamānumdur 

71
 
 

Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 

1. Atılan tír-i cefā ķavs-ı felekden cānadur 

Bulınur andan eśer sínemde ta‘lím-ĥānedür 

 

2. Sāģilinde ģaddi yoķ baģri geçer ‘āşıķlaruñ 

Degme bir baģr içre bulınmaz o bir dür-dānedür 

 

3. Aķmaġa şír-i leb-i Şírín'e lāzım kūh-ken 

Sa‘yı Ferhād'uñ hemíşe ey göñül yābānedür 

 

4. Ser-güźeşt-i zülf-i leylāsın ģikāyet eyleyem 

Aña nisbet ķıŝŝa-i Mecnūn ķurı efsānedür 

 

5. Cām-ı tevbe ŝanmasun mı Ģulví dest-i yārda 

Kesrine ķaŝd eyleyen anuñ šolu peymānedür 
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72
 
 

Mef ‘ūlü Mefā‘ílü Mefā‘ílü Fe‘ūlün 

1. Zíbā yaraşur ģaķ bu ĥaš-ı sebz-ile ruģsār 

Şol gül gibi kim menzil ola ŝaģn-ı çemen-zār 

 

2. Ģayretde ķodı serv [ü] çenārını o bāġuñ 

Söz yoķ güzelüm ancaķ olur şíve-i reftār 

 

3. Zínet viricek ruĥlaruña ĥāl-i siyāhuñ 

Yaķdı yüregin lāleleri eyledi ĥˇūn-ĥˇār 

 

4. Ĥum gibi tehí görmeyelüm kim dil-i ‘uşşāķ 

Šopšolu idüp şevķ-ile ĥoş bāde-i ĥummār 

 

5. Va‘d olmuş-idi naķd-i dile Ģulví metā‘ı 

Bozuldı ģayıf ġayr duyup yār ile bāzār 

73
 
 

Mef‘ūlü Mefā‘ílü Mefā‘ílü Fe‘ūlün 

1. La‘linde ĥaš-ı sebzi n'ola eyler ise yer 

Her demde šutar tāze çemen ġoncaları ter 

 

2. Sürsem yüzümü sínesine ĥavf-ıla yārüñ 

Beñzer ki düşe yāsemen üstine nilūfer 

 

3. Almış eline ĥançer-i ĥūn-rízini müjgān 

Görseñ o daĥi ‘āşıķ-ı şeydāya ne işler 

 

4. Cerr eyler-imiş būs-ı lebin düşmen-i esfel 

Kim gördi-ki lí-yenŝuruna dāĥil ola cerr 
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5. Cām-ı leb-i la‘lin göreli Ģulví-i şeydā 

Mest oldı ķatı ayaġı šutmaz eli ditrer 

74
 
 

Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 

1. Ŝalunup nāz-ile ol dildār-ı ra‘nā kim gezer 

Baķmaz ‘uşşāk-ı dil-āzürdelerine bir nažar 

 

2. Aldanup ol ĥancer-i-zer-dūzına meyl eyleme 

Ben dimem illā ki ol ĥūn-rízden eyle ģaźer 

 

3. Dāġ-dār-ı ‘aşķuña cevr itme sūzından ŝaķın 

Aĥker-i cān-sūzdur cān u dile eyler eśer 

 

4. Ķaşları yāyın ķurup müjgān-ı tír alsa ele 

Sínedür ol tír-i dil-dūza hemíşe hoş siper 

 

5. N'ola kim dā’-i seherden Ģulví feryād eylese 

Ģālet-efzādur hemíşe naġme-i murġ-ı seģer 

75
 
 

Mef‘ūlü Mefā‘ílü Mefā‘ílü Fe‘ūlün 

1. Dilber degül ol bāġda bir serv-i revāndur 

Zerd-i ruĥ-ıla ‘āşıķ olan berg-i ĥazāndur 

 

2. Rez-duĥterine māyil olan ehl-i mezāķuñ 

Gözleri ģabāb-ı meye beñzer nigerāndur 

 

3. Naķşına göñül baġlama kālā-yı cihānuñ 

Sevdāger-i dehr eyledügi sūd ziyāndur 
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4. Ķonan göçicidür diyü ĥoş itmege eş‘ār 

Bāġ içre varaķ bād-ı fenā-y-ile vezāndur 

 

5. Ģulvíye musaĥĥar olıcaķ çend-i ma‘āni 

Ŝūretde faķír olsa ne ġam şāh-ı cihāndur 

76
 
 

Mefā‘ilün Fe‘ilātün Mefā‘ilün Fe‘ilün 

1. Sepíde dem ki nüvíd-i ŝafā-yı ĥāšır-ı yār 

İrişdi sem‘-i ķabūle derūnda neşvem var 

 

2. Meger güźergehi bir demde bāġ olup yārüñ 

Açıldı ġunc idicek ġonce-i gül-i gülzār 

 

3. Ele piyāle-i jāle alup gelür lāle 

Seģerde nūş-ı ‘araķ eylesün diyü dildār 

 

4. Beyān-ı ģāle hezār itse ķıŝŝa-perdāzí 

Bilürmiş ‘ārif olan ķıŝŝalarda ģiŝŝe ne var 

 

5. Rumūz-ı ‘aşķuñı duymuş o dilrübā Ģulví 

Hele görinüş odur lušfına bahāne arar 

77
 
 

  Mefā‘ílün Mefā‘ílün Mefā‘ílün Mefā‘ílün 

1. Yüzin örtmüş gelüp yārānı ile ķarşu ol dilber 

Küsūf-ı şemsi ŝanup aķdı gözden ĥavf-ıla demler 

 

2. İder vaŝf-ı miyānın vāz gelüp el kesilür ŝanma 

Görince nite kim ince bilinde varsaġı söyler 
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3. Šutulmaz dilleri ĥalķuñ nažar eyle ki çaķ başdan 

Güzeldür diyü šurna telleri her dem anı diller 

 

4. Ķılaġısı yirinde ise erlik demleri geldi 

Bıçaġı gerden-i a‘dāya ugrayup idinsün yer 

 

5. Yanan şevķ-i lebiyle Ģulvíye aġız otın virmez 

Tüfeng-endāz āhenden var-ise ol ģaźer eyler 

78
 
 

 Mefā‘ílün Mefā‘ílün Mefā‘ílün Mefā‘ílün 

1. İşitdüm duĥter-i rez durmaz olarda gezer dirler 

Yasaķçılar saña pír-i muġānum el-ģaźer dirler 

 

2. Çekenler derdini dürd-i mey-i gül-fāmı virmezler 

Velí ol muġbeçe ayaġın[ı] eller öper dirler 

 

3.  tesbíģ eyleyüp ‘arż eyler ol Bār'a 

Anuñ-çün ŝūfínüñ ģalvetde her işi biter dirler 

 

4. Ĥaš-ı ruĥsāra ġam yime işitdüm bāġdan eyler 

Olur lāle çemende perverişle tāze ter dirler 

 

5. Cemāl-i dilbere ģayrān diyü ša‘n itme ‘uşşāķā 

Señün vālihliġüñ Ģulví ķamusından beter dirler 

79
 
 

Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 

1. ‘Āleme pertev ŝalınca şevķ-ile meh-pāreler 

Dāġ-ı ‘aşķ-ıla yanup işler yürekde yāreler 
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2. Nice yüzden gösterür mir’āt-ı ģüsnüñ dilrübā 

Pāre pāre olmasun mı ‘āşıķ-ı bí-çāreler 

 

3. Rūy-ı zerd-ile müyesser olsa vaŝl-ı dilrübā 

Kūyına ĥasta olanlar varalar yalvaralar 

 

4. Šūr-ı ‘aşķuñ görinen ser-cümle nārı nūrdur 

Yanına pervāne-veş ol nāra n'ola varalar 

 

5. Baģt-ı Ģulví açılup başına gün šoġdı diye 

Kim felekde šaña ķaldı reşķ-ile seyyāreler 

80
 
 

Mef ‘ūlü Fā‘ilātü Mefā‘ílü Fā‘ilün 

1. Nūş-ı mey eylegil ki göñül gül zamānıdur 

Cūş [u] ĥurūş vaķti vü ġulġul zamānıdur 

2. Bir kerre görseñ idi eger çeşm-i nergisi 

‘Aķluñ gidüp dimez-idi tā mül zamānıdur 

 

3. Kākülleri göründü o destārı içinden

 

Görenler anı didi ki sünbül zamānıdur 

 

4. ‘Aks-i lebiyle cür‘asını ŝunsa ‘āşıķa 

Aģvāli söyledür aña ķulķul zamānıdur 

 

5. Hicrāna ŝaldı Ģulví'yi devrān ey göñül 

Nār-ı firāķ-ı yāra taģāmmül zamānıdur 
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81
 
 

Mef‘ūlü Fā‘ilātü Mefā‘ílü Fā‘ilün 

1. Meylüm ne bādeye ve ne ĥod verd-i aladur 

Mümtāz-ı dehr ya‘ní o nev-res nihāledür 

 

2. Kāküllerin[i] itse períşān dimāġ-ı ĥalķ 

Būy-ı ŝafā-yı ‘anber-ile ĥoş hilāledür 

 

3. Müjgānı ile ‘āşıķı mecrūģ idüp gezer 

Añma ĥadeng-i ġamzesini bir ģavāledür 

 

4. Devr-i ģüsünde bendesin aġlatmasun o şeh 

Kārı hemíşe ‘āşıķa ġunc u delāledür 

 

5. Dervíş Ģulví ni‘met-i vaŝlın diler anuñ 

Ŝūfílerüñ ümídi hemíşe nevāledür 

82
 
 

Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 

 

1. Ġuŝŝa-i mā-fāt eyyām-ı ġam-ı ferdā yinür 

Bu sımāš-ı ‘ālem içre bir nice illā yinür 

 

2. Dest-būs el virmiş-iken la‘l-i yāre diş biler 

Ŝanmasun her gördügin söyleñ dil-i şeydā yinür 

 

3. Ķıl šavāf-ı kūy-ı yāri leblerin yād eyleyüp 

Ka‘be'ye varsañ dilā mesnūndur ĥurmā yinür 

 

4. Ŝundı dilber la‘lini öpdüm zenaĥdānın didi 

Bāde-i gülgūn içilse üstine elma yinür 
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5. Ġam degül şā‘irlerüñ ŝoñunda gelsek Ģulviyā 

Her ne deñlü ni‘met olsa üstine ģelvā yinür 

 

83
 
 

Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün 

1. Nevres ol dilber-i ra‘nā baña ĥandān gelür 

Güldürür ģasta iken ŝan tenüme cān gelür 

 

2. Yāri tesĥíre göñül da‘vet-i a‘žam okudu 

İ‘tiķādum bu-durur aña ki el’ān gelür 

 

3. Ol daĥı eyle kulumdur diyü añmış dilber 

Şāhdan ķullarına dem olur iģsān gelür 

 

4. Ķoma elden gelicek duĥter-i rez ayaġın[ı] 

Ŝanma devlet kişinüñ başına her ān gelür 

 

5. Meclis-i üns ider aġyār-ıla dilber diseler 

Murġ-ı dil sūz-ıla Ģulví aña büryān gelür 

 

84
 
 

Mef‘ūlü Mefā‘ílü Mefā‘ílü Fe‘ūlün 

1. Dil-dādesiyüz dilbere dilden gilemüz var 

Hicr āteşine yandı göñül ābilemüz var 

 

2. Çekdük nice yā ķaşlu nigāruñ elemini 

Ĥalvet olıcaķ ŝūfí bizi ķo çilemüz var 

 

3. Hū dinse anuñ añılıcaķ n'ola kim ismi 

Bu cümle żamíri aña ‘āíd ŝılamuz var 
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4. Teşbíh ola ruĥ verde müşebbeh mi degüldür 

Bir ķā‘idedür anda bizim şākilemiz

 var 

 

5. Da‘vā-yı muģabbet ider-isek n'ola Ģulví 

Mecnūn'a yiter ‘aşķ-ıla ģoş silsilemüz vār 

85
 
 

Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘lātün Fe‘ilün 

1. Bizüz ol bāde-i ‘aşķ-ıla ĥarābātíler 

Bizüz ol cür‘a-keş-i bezm-i kerāmātiler 

 

2. Bizüz ol maŝšaba-ı kūy-ı nigār kāseligi 

Kim sifāl-i sekínüñ teşnesi dārātíler 

 

3. Bizüz ol mażhar-ı elšāf-ı perí símāyı 

Cān vire pertev-i nūrına semāvātíler 

Bizüz ol yār-ı vefādāra geçürmiş dilegin 

Zārılıķ itmede ķalduķda münācātíler 

 

4. Bizüz ey Ģulví Cem'üñ cāmı-y-ıla mestāne 

Cür‘ası šālíbidür zevķi-y-ile ģālātíler 

86
 
 

Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün 

1. Olmuşuz kūy-ı melāmetde ĥarābātíler 

Reşk ider ģālümüze cümle kerāmātíler 

 

2. Āyet-i ģüsnüni bu dil oķuyup her demde 

Diñler anı ķoyuban źikri semāvātíler 

 

                                                     

 Müellifin notu: Şākile: ‘Âdet 
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3. Gün doġup başumuza şems-i cemālin gördük 

Zerre-veş ĥāke sürer yüzi münācātíler 

 

4. Ķıŝŝa-i ‘aşķum oķur şimdi benüm ‘ālemde 

Unudup Vāmıķ [u] ‘Aźrā'yı rivāyātíler 

 

5. Kūy-ı dilberde olan ‘izzetüñe reşk eyler 

Ģulviyā mülke melik geçici dārātíler 

87
 
 

Mefā‘ílün Mefā‘ílün Mefā‘ílün Mefā‘ílün 

1. Saña ‘āşık olan ehl-i dilüñ göñlünde ġam n'eyler 

Muŝaffā ķalbe mālikdür aña gerd-i elem n'eyler 

 

2. Seg-i kūyuñ sifālinden eger bir cür‘a nūş itsem 

Beni sulšān-ı vaķt eyler yanumda cām-ı Cem n'eyler 

 

3. Gözi yaşı gibi naķd-i revānın beźl ider ‘āşıķ 

Saña cānın virir şāhum o dínār u direm n'eyler 

 

4. Vücūdum dāġ-dār-ı ‘aşķuñ olmuşdur anuñ-çündür 

Olup hem-dem ŝadāma eyler efġānı bu dem n'eyler 

 

5. Cemāl-i yāri Ģulví görmeyelden ģaylí dem oldı 

Ŝabā bi'llāhi lušf eyle diye kān-ı kerem n'eyler 

 88
 
 

       Mefā‘ílün Mefā‘ílün Mefā‘ílün Mefā‘ílün 

1. Senin kim küfr-i zülfüñ muŝģaf-ı ģüsnüñe ģāyildür 

Bu ma‘nā küfri müş‘irdür aña kimdür ki ķāyildür 
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2. Temennā-yı viŝālüñ eylese ‘āşıķ ‘aceb midür 

O devlet görmedikdür gerçi kim elšāfa nāyildür 

 

3. Der-i devlet-i meābında gelüp  şeyli'llāh eylerse 

Ķatı muģtācdur cānım zekāt-ı ģüsni sāyildür 

 

4. Beķāsı var-durur ŝanma rakíbüñ dilrübālarla 

O ĥur-tab‘uñ ŝafā-yı devleti bir žıll-ı zāyildür 

 

5. Elem çekmez cefādan yüz çevirmez Ģulví cevrüñden 

Efendüm ‘āşıķuñdur saña ol ġāyet de māyildür 

89
 
 

Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 

1. Sevdi göñlüm nāzı çok bir nev-civān-ı nām-dār 

Şāh-ı eyvān-ı melāģat mihr-i ģüsn-i tāb-dār 

 

2. Ayaġına yüz sürüp gelse n'ola ģalķ-ı cihān 

Dikdi tūġ-ı şāhí sen iķlím-i ģüsne şāh-vār 

 

3. Bāġ-ı ģüsn içre o bir naģl-i nihāl-ı tāzedür 

Ŝu gibi yüz sürse ‘uşşāķ ayaġına vechi var 

 

4. Ķaşlar[ı] yā vü müje tírine sínemdür hedef 

Cān virürse geldüginde aña ‘āşıķlar ne var 

 

5. Şāh-ı vaķtüm māh-ı bedrüm gül-‘iźārumsun benim 

Lušfuñ umar Ģulví-i şūríde cānım źü’l-feķār 
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90
 
 

Mefā‘ílün Mefā‘ílün Mefā‘ílün Mefā‘ílün 

1. Dil-i ‘āşıķ ki ol vaķt ‘azm-i kūy-ı dilsitān eyler 

Yüzin cārūb idüp seylāb-ı eşki hem revān eyler 

 

2. Şu kim ķuçmaķ diler yārüñ eşigi šaşını her dem 

Yatup kūy-ı dilārāda enín ü hem fiġān eyler 

 

3. Ģased idüp görenler dilrübā-y-ıla beni derler 

Şu bir mūr-ı ża‘íf iken Süleymān hem-zebān eyler 

 

4. ‘Aceb raģm eylemez bu síne-i mecrūģumu görse 

Ķurup baķışların tír-i müje anı nişān eyler 

 

5. Gehí cevr [ü] elemler gāhí hicrāna düşürmekler 

Saña bu işleri Ģulví hep ol ķaşı kemān eyler 

91
 
 

Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 

1. Lušf iderse ‘āşıķa dilber revā Nevrūz'dur 

Baĥş ider şehler ķula şimdi ķabā Nevrūz'dur 

 

2. Şiddet-i miģnet zamānı geçdi geldi nevbahār 

İrdi müjdeyle gelüp bāġa ŝabā Nevrūz'dur 

 

3. Yār-ile ‘işret zamānı ve ŝafānuñ vaķtidür 

Yürüt ayaġı elinle sāķiyā Nevrūz'dur 

 

4. Yüzi güller şevķine bülbül gibi şām [u] seģer 

‘Āşıķ olan eyler ise ger nevā Nevrūz'dur 
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5. Her günüñ nevrūz olurdı hem geceñ Ķadr u Berāt 

Mažhar-ı lušf itse dilber Ģulviyā Nevrūz'dur 

92
 
 

Mefā‘ílün Mefā‘ílün Mefā‘ílün Mefā‘ílün  

1. Müşerref eyleyen dehri bugün bir māh-ı šal‘atdür 

Bulunmaz miśl ü mānendi şeh-i taģt-ı melāģatdür 

 

2. Lešāfet bāġı içre ġonca femdür anuñ-[i]çün kim 

Hezār-āsā cihānuñ dillerinde vaŝf-ı midģatdür 

 

3. N'ola baş egmesem Çemşíd'e almasam ele cāmı 

Seg-i kūyuñ sifāli cām-ı Cem'dür tācı devletdür 

 

4. Ķatı ĥūní-durur Tātār-ı ġamzıyla siyeh çeşmi 

Dil [ü] cān mülküni yaġma ķılıcı özge āfetdür 

 

5. Seg-i kūyum dimiş Ģulví işitdüm ol perí-peyker 

Bilürsüñ saña bi'llāhi bu daĥı özge himmetdür 

 

6. Bugün Maģmūd şāha bende olursa n'ola ‘ālem 

Lešāfetle mükemmel pādişāh-ı hüsn-i behcetdür 

 93
 
 

Mef‘ūlü Fā‘ilātü Mefā‘ílü Fā‘ilün 

1. Ey dil şu dem ki ĥāneme ol nev-civān gelür 

Ŝan kim bu cism-i ĥastaya bir tāze cān gelür 

 

2. Vuŝlat deminde añma raķíb adını gider 

Aĥir zamāndur añduġuñ ey dil hemān gelür 
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3. Dün rā ķaşıyla eyledi aġyāra iltifāt 

Bilmez buralar ‘āşıķa günden ‘ıyān gelür 

 

4. Bir kerre güldi diyü yanar dilberi göñül 

Devlet kişiye ŝanur-imiş her zamān gelür 

 

5. Dil naķdini çalardı ki Ģulví uġurladuķ 

Bu fitne çeşm-i yār baña pek nüktedān gelür 

94
 
 

Mef‘ūlü Fā‘ilātü Mefā‘ílü Fā‘ilün 

1. İtmez ķarār ol meh-i tābān gelür gider 

Çünki ölümlü ĥastasıyum cān gelür gider 

 

2. Alur kilāb-ı kūy-ı nigār gāhí dāmenüm 

Ĥālí olur mı yanumuz aķrān gelür gider 

 

3. Vaķtin geçürme ģüsnüñe maġrūr olup ŝaķın 

Ey ġonce-i leb-i gül-i ĥandān gelür gider 

 

4. ‘Āķil teġāfül eyleyüp itmez muģāveret 

Bu tekyegāh-ı ‘āleme mihmān gelür gider 

 

5. Dārü’ş-şifā-yı ‘aşķda yıllarca ģastenüñ 

Ģulví šabíb yanına bir ān gelür gider 

95
 
 

Mef‘ūlü Fā‘ilātü Mefā‘ílü Fā‘ilün 

1. Ģālí degül göñül ġam-ı cānān gelür gider 

Minnet Ĥudā'ya ĥāneme yārān gelür gider 
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2. Degme nihāl-i serv sehí ķāmetin görüp 

İy bāġbān o serv-i ĥırāmān gelür gider 

 

3. Ādem görince anda nice ŝabr idebilür 

Yārüñ cinān-ı kūyına şeyšān gelür gider 

 

4. Rūz-ı ezelde zülf [ü] dehānuñ ĥayālinden

 

Dünyā evine mest [ü] períşān gelür gider 

 

5. Lušf-ı mezíd Ģulvíye ol yār her zamān 

Aġyār duymasun diyü pinhān gelür gider 

96
 
 

Mef‘ūlü Mefā‘ílü Mefā‘ílü Fe‘ūlün 

1. Ģüsniyle ser-āmed bu cihān içre ‘Alí'dür 

Ĥūbān-ı cihānuñ güzeli bí-bedelidür 

 

2. Ķılca ķomayup ‘āşıķ-ı şeydāda ķarārı 

Yollarda ķoyan ādemi hep ince bilidür 

 

3. Dil Ka‘be'sini ġayr-ı ŝanemlerden iden pāk 

Şol ģilm ü kerem ŝāģibi Kerrār-ı ‘Alí'dür 

 

4. Başumda hevā dilde olan dāġ-ı ġamı hem 

Sínemde yanan āteş-i ‘aşķı ezelídür 

 

5. Ĥašš-ı siyehi gelmeden ol kerem itsün

 

Söyleñ ki bu ben Ģulví 'ye kim gün gicelidür 
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97
 
 

Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün 

1. Kişver-i ĥüsn-i dilüñ şāhı biñbaşı mıdur 

Fitne-i dehr olan ol gözler-ile ķaşı mıdur 

 

2. Aldayup murġ-ı dil-i ‘āşıķı başdan çıķaran 

Dāne-i ĥāli midür kākül evbāşı mıdur 

 

3. Ĥancer-i ġamzeleri şerģa çeker sínelere 

Yoĥsa ĥˇūn-ı ciger-i ‘āşıķ anuñ aşı mıdur 

 

4. Şíve-i perveriş ‘āşıķı ezber itmiş

 

Müşterí šal‘atumuñ mihr-i sebaķdaşı mıdur 

 

5. Sürilen her-çi hemān naķd-i dil-i Ģulví mi 

Döķilen her dem ayaġına gözi yaşı mıdur 

98
 
 

Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 

1. Rūy-ı zíbāda görinen çeşm [ü] ebrūlar mıdur 

Ĥançere gelmiş yatur yā iki āhūlar mıdur 

 

2. Ruĥlar üzre ol siyeh ĥālüñ ki olmış āteşín 

Yoĥsa seyr-i Rūm'a gelmiş nice Hindūlar mıdur 

 

3. Ķorķum oldur ‘āleme vire fenā seylāb-ı ‘aşķ 

Eşk-i çeşmüm mi aķan bilmem ki yā cūlar mıdur 

 

4. Sen ŝanem yādıyla döndi büt-pereste cān u dil 

Deyr-i dehr içre çelípā şekl-i gísūlar mıdur 
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5. Ģulví ŝaģrā-yı Ģoten oldı göñül ‘ālemleri 

İrişen bād-ı seherden cāna ĥoş-būlar mıdur 

99
 
 

 Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 

1. ‘Ālem içre dilberüñ vaŝlında ‘ālem vardur 

Bülbülüñ gül mašlabı ‘aşıķlaruñ dídārdur 

 

2. Sím ten bir dilberi şol kişi kim rām eyleye 

‘Āşıķ-ı ŝādıķdur ol ya mālik-i dínārdur 

 

3. Zehr-i aġyār āşıķa te‘śír idüpdür ey šabíb 

Aña ŝun tiryāķ-ı lā‘l-i dilberi bímārdur 

 

4. ‘Àrż-ı ruģsār eyle görsün gül ruģın dil bülbüli 

Nice demlerdür o miskín mübtelā-yı ĥārdur 

 

5. Genc-i vasluñ lušf idüp Ģulví temāşā eylesün 

Rāzuñı keşf eylemez ol maģzenü’l-esrārdur 

100
 
 

 Mefā‘ílün Mefā‘ílün Mefā‘ílün Mefā‘ílün 

1. Felekde ‘aks-i rūĥsāruñ meh-i tābāna yazmışlar 

Şu‘ā-ı mihr-i cān-sūzı dil-i nālāna yazmışlar 

 

2. Görüp raģm eyle şāyed diyü sen Yusūf-ı ģüsni 

Züleyģā şeklini naķş eyleyüp eyvāna yazmışlar 

 

3. Cemālüñ görmege cān u göñül itmiş heves amma 

Görüp pervāne-veş şem‘-i ruĥun hep yana yazmışlar 
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4. Görinse bendeki aŝlı günehkār olduġum bilsem 

Benüm bu defter-i a‘mālüme yamana yazmışlar 

 

5. Görinen şerģalardur ŝanma Ģulví sínem üstinde 

Şikāyet-nāmelerdür dāver-i devrāna yazmışlar 

101
 
 

 Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün 

1. İki yā ķaşları yārüñ ķaçan el bir eyler 

Miskín ‘āşıķları öldürmege tedbír eyler 

 

2. Öldürem diyü o şeh gerçi ki va‘d itmiş-idi 

Ķorķaram kim unıdup ĥayr işi te’ĥír eyler 

 

3. Yārdan cevr ü cefā olsa ne ġamdur ey dil 

Beni aġyār-ı dení ša‘n ile ta‘zír eyler 

 

4. Olsa mehcūr-ı der-i devleti gözden gitmez 

Bu göñül naķş-ı ĥayālini ki taŝvír eyler 

 

5. Kürbet-i dehre ŝaķın çekme elem ey Ģulví 

Kimse daĥl eyleyemez her işi takdír eyler 

102
 
 

Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 

1. Ķıldı teşríf ĥānemi geldi o cānān çın seher 

Şu‘le ŝaldı başuma ŝan mihr-i raĥşān çın seher 

 

2. ‘Àrž-ı dídār eyleyüp görindi māh-ı nev gibi 

‘Ìd-ı aēģādur diyü dil oldı ķurbān çın seher 
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3. Raģm ide şāyed diyü ol āfet-i devrānuma 

Ģālümi ‘arž eyledüm nālān [u] sūzān çın seher 

 

4. Giceden vaŝlın umarken ŝaldı ferdāya beni 

Ol elemle itdi dil çāk-i giríbān çın seher 

 

5. Ŝubģa dek bídār olurdı Ģulví-i şeydā eger 

Gelmege mu‘tād olaydı yār [ü] cānān çın seher 

103
 
 

Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 

1. (…)

 kim āyíne-i ŝāfí gibi sínemde var 

Görine ģaíz ki andan pertev-i ruĥsār-ı yār 

 

2. Yalıñız gelmez o dilber geç bu sevdādan göñül 

Ķopsa bir ġonca yerinden bile ķopar nice ĥār 

 

3. Bāġbān cān u cigerle besler anı bu ‘aceb 

Gülleri eller šaķınur nāleler eyler hezār 

 

4. Dāmen-i pír-i muġānı ķoma elden bir nefes 

Ayaġına yüz urup bir neş‘e iste yüri var 

104
 
 

 Mefā‘ílün Mefā‘ílün Mefā‘ílün Mefā‘ílün 

1. Ŝunup la‘l-i lebin dilber didi bu sırr-ı Cem’ümdür 

O esrārı görüp bende didüm sulšānum a‘lemdür 

 

2. Aġızdan çıķmaz esrārı ne-deñlü nuŝģ [u] pend itseñ 

Çıķar ĥāšırdan ey zāhid [bu] kim emr-i mu‘ažžamdur 
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3. Ne ġamdur ša‘n-ı ġayrıdan sitem eyler diyü dilber 

Cefā vü cevre ŝabr itmek çü rāh-ı ‘aşķda elzemdür 

 

4. Anı berbād ider āhum bu kehdān-ı felek içre 

Egerçi ol raķíb-i rū-siyāh ĥayli mücessemdür 

 

5. Riyāż-ı kūy-ı dildāra irem dirseñ riyāżet it 

N'ola lāġar ise esb-i ta‘allüm çün mükerremdür 

 

6. Ümíd-i merģamet eylerse ġam mı Ģulvi dilberden 

Anı sevķ eyleye belki Ĥudā her demde erģamdur 

 

   105
  

Mefā‘ílün Mefā‘ílün Mefā‘ílün Mefā‘ílün 

 

1. Göñül pervāne-i şem‘-i cemāl olmuş ‘alāmet var 

Vücūdın nār-ı ‘aşķa yaķmışa beñzer ģarāret var 

 

2. Bilür nef‘i muķarrerdür anuñ-çün acı šatludur 

Hemíşe dürlü dermānı devālarda murādāt var 

 

3. Olur cām-ı meyüñ keyfiyyetin gören ĥarābātí 

Yüri ey zāhid itme ‘āşıķı her dem melāmet var 

 

4. Beyān itdi ma‘āní-i bedi‘ül-ģüsn-i eş‘ārı 

Süĥan-senc-i belāġātsun sözüñde hem mešānet var 

 

5. Görince bir nażar ġunc-ıla dilber gözlerin süzmiş 

Saña müjde viŝāl-i yār-ile Ģulví beşāret var 
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    106
 
 

  Mefā‘ílün Mefā‘ílün Mefā‘ílün Mefā‘ílün 

1. Cihāna dāstān olmuş dilā senden ģikāyet var 

Meger bir kākül-i leylāya mecnūnsun ‘alāmet var 

 

2. Leb-i şíríni ehl-i ‘aşķa bir ģelvā-yı ter amma 

Ķurı dünyāda Ferhād öldürenlerden şikāyet var 

 

3. ‘Aceb mi isti‘āźe eylesem gördükçe aġyārı 

Ķıyāfetnāme hükmince o peykerde şe‘āmet var 

 

4. O yāri ŝayd içün gördükçe aġyār ‘öźr-i leng eyler 

Şikār almaķda görseñ kelbde ĥayli cerādet var 

 

5. Varup aģvālüñ ‘arż eyle der-i devlet-i mābeynde 

Kimesne māni‘ olmaz Ģulviyā ŝanma ģimāyet var 

    107
 
 

  Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 

1. Yāsemen dinmez śemendür síne-i billūr-ı yār 

Görinür mir’āt-veş ģüsn-ile her ne anda var 

 

2. Zāhidā şems-i cemālin görseñ Aģmed şāhımuñ 

Nūr-ı işrāķı görüp olurdı cāna intižār 

 

3. Tek benimle yār gezsün ġam degül aġyār hem 

Eksik olmaz bāġ içinde ġoncanuñ yanınca ĥār 

 

4. Ŝunsun ol cām-ı ŝafāyı destini öpsün meded 

Nice yer ola derūn-ı Ģulví'de bu ģārģār 
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5. Ol tezerv-i ĥoş-ĥırāma söyleñüz dāġ-ı ġamuñ 

Yaķdı baġrum ola bir dem n'ola seyr-i lālezār 

    108
 
 

  Mef‘ūlü Fā‘ilātü Mefā‘ílü Fā‘ilün 

1. Çeşm-i siyeh-i dilbere itmiş eśer ĥumār 

Bir laģžasıyla itdi dili mest şíve-kār 

 

2. Görse olurdı ruĥlarını zühre zehr-i çāk 

Mihr-i münír-i šāli‘ ola ref‘ olur ġubār 

 

3. Cem‘ oldı fürķat-ile aķan eşk-i dídeler 

Baģr-ı siyāh-ı ġamda ‘aceb furtınalar var

 

 

4. Fürķatde ķoma ‘āşıķı çekdirme fürķate 

Ġark itmesün bu fülk-i vücūdumı rūzigār 

 

5. Ġam yime Ģulví her ne sitem itse dilrübā 

Ķuloġlı-durur emr-i şehen-şāha ol uyar 

    109
 
 

          Mef ‘ūlü Mefā‘ílü Mefā‘ílü Fe‘ūlün 

1. Yā ķaşlu nigāruñ müjesi cānlara oķdur 

Bir ben degülüm görseñ anuñ urġunı çoķdur 

 

2. Bir dem ĥaberi irmedi ol ġonce dehānuñ 

Görinmedi hergiz eśeri arada yoķdur 

 

3. Virmekde ģarāret ruĥ-ı rengín-ile sāġar 

Germ itmede šab‘ı dime kim ķanı ŝovuķdur 

                                                     

 (108) 

SÇ 38b 

 108 3-2. mısrada vezin kusurludur. 

 (109) 

SÇ 40a-40b 
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4. Ādem yirine ķoyma şehā dív raķíbi 

‘Uşşāķ-ıla gülgeşt idegör yolda o yoķdur 

 

5. Ümmíd-i viŝāl itmez ise n'ola ki Ģulví 

Dídāruña ‘āşıķ olalı gözleri šoķdur 

     110
 
 

        Fe‘ilātün Mefā‘ilün Fe‘ilün 

1. Dilberüm ellere vefā eyler 

Baña geldikçe hem cefā eyler 

 

2. Bilmezem n'olduġın aña bā‘iś 

Lušfunu gizleyüp ĥafā eyler 

 

3. Ŝaķınur gün cemālini bizden 

Görmesün diyü iĥtifā‘ eyler 

 

4. Ģālümi aġlasam aña bir dem 

Ķahķahā eyleyüp ŝafā eyler 

 

5. Cevr idüp saña Ģulví her demde 

Ellere dilberüm vefā eyler 

    111
 
 

        Mefā‘ílün Mefā‘ílün Mefā‘ílün Mefā‘ílün 

1. Şu‘ā‘-i n‘al-i esbinden olup ‘uşşāķı ĥākister 

Semend-i şeh-süvārum ŝaģn-ı sínem gibi ĥāk ister 

 

2. N'idem esb-i sebük yirin ķaparsa ŝaģn-ı ģüsn içre 

Elin başına ķor ŝandum šaķındı bir gül-i nester

 

                                                     

 (110) 

SÇ 44b 

 (111) 

SÇ 46a-46b 

 İki mısra mânâ bakımından uyumsuzdur. 
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3. O çeşm-i mest-ile ebrū hemān bir fażl-ı Yezdāní 

Görüp ģayrān olur bi'llāh Cemālü'd-dín put-[i]ster 

 

4. Nažar ol vech-i pākedür gerekmez ašlas u zer-baft 

İşigüñ šaşı šopraġı baña bālín ile pister 

 

5. Seg-i kūyuñ cidāl itse yiri-var šaşlara n'itdüm 

Ķatı fırlardı ardumdan ne vardı bilmezem n'ister 

 

6. Ĥalāŝ olur mı dil ġaym-ı kudūretden ‘aceb bilsem 

Šulū‘ eyler mi ‘ālemde güneş gibi şeh-i ĥāver 

 

7. Ŝabā-reftār olan atı öñince Ģulví-i şeydā 

Olur ġāşiye berdūşı eger ‘ār itmese dilber 

    112
 
 

  Mefā‘ílün Mefā‘ílün Mefā‘ílün Mefā‘ílün 

1. Viŝāle irmege ‘āşıķ ne iģmāl ü ne nāl ister 

Bu yolda cān revān idüp vücūduñ ola ĥāk ister 

 

2. Ķurılsa ķaşları yāsı atılsa nāvek-i müjgān 

Ola teslím vücūdıyla o dilber síne-çāk ister 

 

3. Görüp ża‘f-ıla ki gāhí ķaparsa güher-bār-ı ‘aşķ

 

O bir rif‘at-durur anı bu cān-ı derd-nāk ister 

 

4. Ķulaķ šutmazsa her şi‘re revādur nükte-senc Ģulví 

Sem‘ü’l-luġātle mażmūnı yirinde nažm-ı pāk ister 

 

5. Gezer dervāze-i kūyuñ dimez kim ayaġum sürçe 

Ĥašarlu yirleri aġyār arar cāy-ı helāk ister 

                                                     

 (112) 

SÇ 46b 

 112  3-1. mısrada vezin kusurludur. 



 

146 
 

    113
 
 

  Mefā‘ílün Mefā‘ílün Mefā‘ílün Mefā‘ílün 

1. Muģabbet baģrine fülk-i vücūdum atalı lenger 

Göñül bir semte meyl itmez kenār ister anı özler 

 

2. Viŝāl-i ķadrine irsem şeb-i deycūr-ı fürķatde 

İşimi başa ilterdüm olurdı cümle istekler 

 

3. Cemāli bedri var-iken n'iderler necm-i raĥşānı 

Görinse bām-ı çarĥ üzre baķılmazdı meh-i enver 

    114
 
 

  Mef‘ūlü Fā‘ilātü Mefā‘ílü Fā‘ilün 

1. Hicr-ile sitemde gerek āmāde vü ģāżır 

Dildāde faķír ola vü dildār ekābir 

 

2. Lāyıķ ola mı ‘āķile ģadden tecāvüze 

Serír-i siteme ola vücūdla mažāhir 

 

3. Bezm-i belāda nāle güninde benüm gibi 

Dāġ-ı ġamuñ sínede lāyıķ ider-ise yir 

 

4. Meyl itme cevr-i ‘āşıķa ki bende-perverā 

Her dem belā vü miģnet ire aña müstemirr 

 

5. Tíz-šab‘-ı çeşm-i mest-ile ģālümi Ģulviyā 

Gördi raķíb źevķ-ile yellem yelāli dir 

     

 

                                                     

 (113) 

SÇ 46b 

 (114) 

SÇ 47b 

 Tegannî etmek. 
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    115
 
 

  Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün 

1. Evliyā dergehidür bunda niyāz isterler 

Ŝanma nāz eyleyeni mažhar-ı rāz isterler 

 

2. Ķoma elden etegin pír-i šaríķuñ dervíş 

Hiźmetüñ ĥora geçer dime çoġ az isterler 

 

3. Ŝāf-dil-i birlige bat varlıġını terk eyle 

Āteş-i ‘aşķa yanup sūz u güdāz isterler 

 

4. Ķarşu durma pírüñe sözini šut redd itme 

Sen ģaķíķatde buluñ terk-i mecāz isterler 

 

5. Lūt u put ‘āşıķıdur Ģulví zamāne köçegi 

Ne namāz u ne niyāz elde piyāz isterler 

    116
 
 

        Mefā‘ílün Mefā‘ílün Mefā‘ílün Mefā‘ílün 

1. Yine mir’āt-ı dilde görünen ‘aķs-i cemālüñdür 

Anuñ-çün istegi cān u dilüñ ĥāl-i ĥayālüñdür 

 

2. Gözüm bıķmaz cemālüñden anuñ-çün istegüm oldur 

Niyāzım nāzuñ olmuşdur tesellí kim viŝālüñdür 

 

3. Ruĥuñda pertev-i nūr-ı İlāhí manžarum oldu 

Gözüm göñlüm leb-i la‘lüñdeki āb-ı zülālüñdür 

 

4. Göñül cānum ĥalílüñdür ki teslím-i rıżā olmuş 

Bilür ol nūr-ıla nārı cemālüñle celālüñdür 

                                                     

 (115) 

SÇ 50a 

 (116) 

SÇ 55a 
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5. Yeter çekdirme acılıķları Ģulví'ye derdüñden 

N'ola šatlu dilüñden em virilse ĥaste-ģālüñdür 

    117
 
 

  Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 

1. Ārzū-yı dāne-i ĥālüñde dil murġı esír 

Beñzer ol şehbāza çeşmüñ kim şikār içre dilír 

 

2. Serv-ķaddüñ ķāmetüñ başa ķıyāmet ķoparır 

Mürdeler iģyā ider nušķuñ ger olursa beşír 

 

3. Bir müsellem dilrübāsın nice teslím olmasun 

Cān revān idüp yoluñda ger fakír [u] ger emír 

 

4. Bir nažardur çün ‘arż-ı dídāra ‘ömrüm ģāŝılı

 

Ġayrılar gibi  olmaz Allāh Ĥabír 

 

5. Ŝanma Ģulví'nüñ hemān üç günlük ola dostlıġı 

Ķavl-i aġyāra uyup incitme gel ikide bir 

 

   ĢARFÜ’Z-ZĀ’ 

    118
 
 

  Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 

1. Pāk-bāzār-ı ‘ārıž-ı dildārdur eglencemüz 

Bülbül-i şūrídeyüz gülzārdur eglencemüz 

 

2. Meylümüz yoķ zāhidā semt-i riyāyı bilmezüz 

‘Ārif-i cān olmuşuz ol yārdur eglencemüz 

                                                     

 (117) 

SÇ 58a 

 117  4-1. mısra kusurludur. 

 (118) 

SÇ 12a 
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3. La‘l-i leb gelmez ele ĥaššı gelelden dilberüñ 

Cām-ı bāde görmezüz esrārdur eglencemüz 

 

4. Sünbül-i Hindū gibi zülf-i siyāh-ı yār-ile 

Sūķ-ı ‘aşķda šabla-i ‘aššārdur eglencemüz 

 

5. Gözlerümden Ģulviyā ĥāli ĥayāli gitmeyüp 

Künc-i vaģdetde hemān efkārdur eglencemüz   

    119
 
 

  Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün 

1. Šālib-i vuŝlatıyuz şām [u] sehergāh araruz 

Her ne yoldan kim olursa anı hergāh araruz 

 

2. Rūy-ı zerd-ile kim iksír-i muģabbet eśerin 

Bulavuz diyü nukūd-ı ‘ameli āh araruz 

 

3. Kūyınuñ gülini rehber šutınup ‘ālemde 

Varmaġa kūyına bir semt-ile kim rāh araruz 

 

4. ‘Aşķ ālātını ķullanamıyup semt-ile 

Bilmeyüp yoķ yire her demde ki eyvāh araruz 

 

5. Gāh mescidde gehí meygede içre Ģulví 

Oturup durmadayuz ĥidmet-i dergāh araruz 

    120
 
 

  Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 

1. Göreli reng-i ruĥuñ ģüsn-i cemāle ‘āşıķuz 

Ģaķ bilür ey māh-ı ra‘nā ‘aşķ içinde ŝādıķuz 

 

                                                     

 (119) 

SÇ 12a 

 (120) 

SÇ 12a 
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2. Síne-çāküz ŝubģ-ı ŝādıķ gibi bí-pervālaruz 

Mažhar olsak pertev-i envār-ı mihre lāyıķuz 

 

3. Cām-ı la‘l-i dilberi ol dem ki gördük zāhidā 

Mest olup ol cür‘adan sen ŝanma kim biz ayıķuz 

 

4. Görmek içün şevķ-ile bir nice yüzden dilberi 

Dāġlarla zeyn olup başdan ayaġa yanıķuz 

 

5. Baña ķalmış her ŝaçı leylāya mecnūn olması 

Ķanda bir ‘Aźrā’ olursa Ģulví anda Vāmıķuz 

    121
 
 

  Mef‘ūlü Mefā‘ílü Mefā‘ílü Fe‘ūlün 

1. Biz naġme-ser-āyende-i meyĥāne-i ‘aşķuz 

Baĥşende-i şevķ-i dil-i mestāne-i ‘aşķuz 

 

2. Žāhirde olup ‘aşķ-ıla Mecnūn'a müşābih 

Ma‘nāda velí ‘āķil u ferzāne-i ‘aşķuz 

 

3. Bir dilber içün sínemizi naķş-[ı]la bendüz 

Sāde-dil ü mücellāda kāşāne-i ‘aşķuz 

 

4. Ŝan meşġale-i ‘ālem[i] ma‘nā vü żiyā-baĥş 

Rūşen-i rūşen āteş-i bütģāne-i ‘aşķuz 

 

5. Ģulví gibi ģelvā-yı leb-i dilbere māyil 

Ģayrān-ı ģaš-ı ‘ārıż-ı cānāne-i ‘aşķuz 

     

 

 

 

                                                     

 (121) 

SÇ 17a-17b 
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    122
 
 

  Mef‘ūlü Mefā‘ílü Mefā‘ílü Fe‘ūlün 

1. Hem-dem olalı cān u tene āh-ı ciger-sūz 

Miģnetle göze bir görinür oldı şeb ü rūz 

 

2. Ruĥ üzre kim eşk riştedür iy rāŝıd-ı šab‘um 

Bir ĥoşca nažar it ki šoġar šāli‘-i fírūz 

 

3. Yir eylemede cān u dile nāvek-i müjgān 

Atduķça oķını pūteye bir hüner-āmūz 

 

4. Ey merdüm-i díde dinilür ehl-i baŝíret 

Ĥāk-i derini kuģl ide çeşmi güher-endūz 

 

5. Ĥançerler urup itmiş-iken Ģulví'ni mecrūģ 

Hikmet bu ki olmış yine müjgānları dil-dūz 

    123
 
 

  Mef‘ūlü Fā‘ilātü Mefā‘ílü Fā‘ilün 

1. Süflíden oldı źerre-y-iken imtinā‘umuz 

Gün gibi n'ola olsa dilā irtifā‘umuz 

 

2. Bir demde yāre ģāl-i períşānı söyledüm 

Didi ziyāde itdi sözüñ ınsıda‘umuz 

 

3. Āyíne gibi manžara-yı vech olur göñül 

Tā kim ne yüzden ise göre intifā‘umuz 

 

4. Olsa yanumda bir ŝanem-i dilrübā olur 

Deyr-i dehrde ‘uzlet-ile inķıšā‘umuz 

                                                     

 (122) 

SÇ 41a-41b 

 (123) 

SÇ 44a 
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5. Ķur‘a ŝalınca vuŝlat-ı dildāra Ģulviyā 

Sa‘d-ile śābit oldı gelüp ictimā‘umuz 

 

   ĢARFÜ'S-SÌN 

    124
 
 

  Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün 

1. Göreli ĥašš-ı ruĥı artdı o cānāna heves 

Šıfl-ı dil oķumaġa eyledi Ķur’ān'a heves 

 

2. Sevüp ol dilberi dil šālib-i būs-ı ruĥsār 

Oldı şāhidi tamām etdi gülistāna heves 

 

3. Ķaŝd ider başumuza šurre-i zülf-i dilber 

Kefere bigi ider šop ile çevgāna heves 

 

4. Āteş-i ruĥlar-ile ĥāl-i siyāh-ı Hindū 

Nice mümkin ki mecūsí ide ímāna heves 

 

5. Vaŝf-ı ruĥsār-ile tāze zemíni šarģ eyledüm 

Eylesem Ģulví revā defter ü dívāna heves 

         125
 
 

        Fe‘ilātün Mefā‘ilün Fe‘ilün 

1. Sebz destārı ile ķırmızı fes 

Ķomadı ġoncaya göñülde heves 

 

2. Bāġbān ol nihāl tāze biter 

Serv olursa da ġayrıdan eli kes 

 

3. Nefĥa-i būy-ı āl-i Aģmed'den 

                                                     

 (124) 

SÇ 12a-12b 

 (125) 

SÇ 12b 
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Getürüp ey ŝabā ŝafā-ile es 

 

4. Mevc urup baģr-ı ‘aşķı avladuñ 

Ķomasın sāģilinde ĥār-ile ĥes 

 

5. Ruĥ-ı alı bu bülbül-i šab‘a 

Yeter eglence Ģulví gül ise bes 

    126
 
 

  Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 

1. Pertev-i ruĥsār-ı yāre dilde var-ise heves 

Jengini mir’āt-ı šab‘uñ silmek-içün šut nefes 

 

2. Gel kenār-ı baģr-ı ‘aşķa baģrilikler vaķtidür 

Dürr-i maķŝūdı bulınca māsivādan eli kes 

 

3. Sürsem aġyārı n'ola varınca kūy-ı dilbere 

Mā-i cāríde ķarar itmez meśeldür ĥār u ĥes 

 

4. Ževraķ-ı meyle ĥalāŝ ola yem-i ġamdan vücūd 

Pír-i meyĥāne deminde fikr ola feryād-res 

 

5. Kārbān-ı ehl-i ‘aşķuñ çeķilüp gitmekdedür 

Gūşuña girmez diríġā Ģulviyā bang-i ceres 

    127
 
 

  Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün 

1. Ĥayli aġır gele cān u dile hem-çün kābūs 

Şeb-i vuŝlatda işidilse eger bāng-ı ĥorūs 

 

2. Küfr-i zülfüñi gider nūr-ı cemālüñ göreler 

                                                     

 (126) 

SÇ 12b 

 (127) 

SÇ 12b 
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Deyr ‘āleminde ne dem ki çalınursa nāķūs

 

 

3. Kime kim ‘arŝa-i ‘aşķuñda muģabbet vire el 

Pençesin burmaya kincer-i Kāvus-ıla Šūs 

 

4. Ehl-i ‘ırżuñ güci meyĥāneye varınca olur 

Anda şikeste görinse n'ola şíşe-i nāmūs 

 

5. Āşiyān itmiş-idi kūyını cān vāveylā 

Uçdı bu murġ-ı dil-i Ģulví hezārān efsūs 

    128
 
 

  Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 

1. ‘Andelíb-i gülsitān olmaz benümle hem-nefes 

Anuñ içün bāġdan eyler giriftār-ı ķafes 

 

2. Ben neyüm kim nāleler hem-demlik eyler dāyimā 

Nušķ-ı nāyíden meger kim var-dur[ur] bende nefes 

 

3. Cām-ı mey gibi lebin ŝunmaya beraberine 

Ķand-i la‘lini televvüś itmesün söyleñ meges 

 

4. Şír misün gel kūy-ı yāre gelme her demde raķíb 

Šaşra ol gel bāġdan ey zāġ-ı bed ġāvġayı kes 

 

5. Aldanursam ġam degül ģelvā-yı la‘l-i dilbere 

Šıfl-ı dil her gördügine Ģulviyā eyler heves 

     

 

 

 

                                                     

 127 2-2. mısrada vezin kusurludur. 

 (128) 

SÇ 12b-13a 
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    129
 
 

  Mef‘ūlü Fā‘ilātü Mefā‘ílü Fā‘ilün 

1. Vaŝl-ı nigāra eyler iseñ ey göñül heves 

Hicrān ġamından itme şikāyet sözüñi kes 

 

2. Āyíne-i cemālüne ķondı ġubār-ı ĥašš 

Āhum yetişdi šutmadıġıyçün o şeh nefes 

 

3. Hāmūn-ı hicre düşdi meger kārbān-ı dil 

Bār-ı firāķ-ı yār-ile āhum-durur ceres 

 

4. Murġ-ı viŝāli uçdı ĥayāl ķaldı bu tene 

Ża‘f-ı firāķ-ı yār-ile ŝan üstüĥˇān-ı ķafes 

 

5. Ĥār-ı ġamuñ nihāyet-i ālāmı yoķ mıdur 

Bār-ı viŝāle Ģulví bulınmaz mı dest-res 

 

   ĢARFÜ’Ş- ŞÌN 

    130
 
 

  Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 

1. Ŝūret-i ĥūbānı Mevlā özge tezyín eylemiş 

Ruĥlarıyla leblerin bi'llāh rengín eylemiş 

 

2. Dilberüm ‘uşşāķdan dil murġını ŝayd itmege 

Dām-ı zülfin dāne-i ĥāl üstine ĥalķ eylemiş 

 

3. Rāz-ı pinhān-ı dehānuñ ŝorduġum-çün ey perí 

Yoķ yire ġamzeñ beni öldürmege kín eylemiş 

 

                                                     

 (129) 

SÇ 40b-41a 

 (130) 

SÇ 13a 
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4. Nāz [u] ġamdan cümleten yanmaķ muķarrerdi velí 

Çeşmimüñ olsun demi kim anı teskín eylemiş 

 

5. Vaŝf-ı la‘l-i yāri Ģulví şöyle şírín idi-kim 

İşiden ehl-i ŝafā hep aña taģsín eylemiş 

    131
 
 

  Mefā‘ilün Fe‘ilātün Mefā‘ilün Fe‘ilün 

1. Şarāb-ı la‘l-i leb-i dilrübāda yoķdur ġışş 

Ki cür‘asıyla ider ŝāf dilleri sarĥoş 

 

2. Görinse reng-i ruĥ-ı yār tāb-ı ģüsnle ger 

Vücūd-ı ĥaste-dile ābı-y-ıla virür ateş 

 

3. Tebārek oķur ‘āşıķ semā-yı ģüsn içre 

Hilāl ķaşıyla ķarşu görinse ol mehveş 

 

4. Müzellefi göricek tevbe ķıldı ġayrıdan 

Meger ki ŝūfí meġāribde šoġdı ŝandı güneş 

 

5. Ķalursa n'ola gözümde ĥayāl-i ĥāli benüm 

Görinmedi baña Ģulví o yārüme beñdeş 

    132
 
 

  Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün 

1. Ķurdı ol yā ķaşın kirpigi šapratdı kiriş 

Oķını cāna atup itdi kepādeyle kiriş 

 

2. Ġamz imiş sā‘í-i dil aldı o mektūb ĥaberin 

Gerçi aġyār-ı la‘ín geçmiş-idi ĥayli çiriş 
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3. Naķd-i cānı aluban virse metā‘-ı vaŝlın 

Olmaya ĥˇāce-i cān böyle bir alışla viriş 

 

4. Ŝoģbet-i pír-i muġān degmesine el virmez 

Sürme çek göze ayaġı tozını píre eriş 

 

5. Ģulviyā çün der-i devletdeki sengi yumaġa 

Aķa gözyaşları cārūbı ola seblet ü ríş 

    133
 
 

  Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün 

1. Nāle-i bülbüli ġonceler eger eyleye gūş 

Bāġda olmaz idi ey dil-i şeydā ĥāmūş 

 

2. Ĥayli zíbā yaraşur gūşına āvíze-i dürr 

Ġonce šıflına revā jāleyi itseñ meñgūş 

 

3. Gird-bād-ı ġam-ı ‘aşķ-ıla döner ‘āşıķdur 

Ŝanma-kim berg-i ĥazān eylediler cūş [u] ĥurūş 

 

4. Murġ-ı dil dāne-i ĥāline giriftār olamaz 

Ol yuvadan uçalı ĥayli zamāndur ol kuş 

 

5. Ģulviyā bām-ı felekde çalınur nevbetler 

Dir gelen geçti gelen itdi fenā cāmını nūş 

    134
 
 

  Mef‘ūlü Fā‘ilātün Mef‘ūlü Fā‘ilātün 

1. Kirpiklerüñ kaşuña ey nev-civān irişmiş 

Bir ķaç ģarāmidür kim birbirine girişmiş 
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2. Bāġ-ı cihānda ey yār olmaz saña mu‘ādil 

Naĥl-i nihāl-i tāze ķaddüñe nev irişmiş 

 

3. Ķızardı ol ģayādan ŝanma ki oldı reñgín 

Lāle ruĥuñla ey yār meger ki gül yarışmış 

 

4. Ešrāf-ı ‘ārıżuñda ol mūlaruñ ki vardur 

Beñzer benefşeye kim sükker-ile ķarışmış 

 

5. Kūyında sen nigāruñ Ģulví'yi kim ŝorarsa 

Di kim ŝafāsı vardur ol yār-ile barışmış 

    135
 
 

  Fe‘ilātün Mefā‘ilün Fe‘ilün 

1. Gün yüzin ‘arż idince ol mehveş 

Pes-i perdede ķaldı ay u güneş 

 

2. Cān ķurbān o ķaşları yāya 

Müje-tírine oldı dil tír-keş 

 

3. Künc-i hicrānda dilberüñ ey dil 

Fürķat-ı ġam baña olupdur eş 

 

4. Çāre ne bilmezem ki n'eyleyeyin 

Dilberüm šāli‘im gibi ser-keş 

 

5. Ĥak-pāyi o yārüñ ey Ģulví 

Başa ‘izzet-dürür se‘ādet-baĥş 
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    136
 
 

  Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün 

1. Dilberüñ ruĥları-kim şem‘-i şebistān olmuş 

Aña pervāne geçen bu dil-i sūzān olmuş 

 

2. Bülbül-i şūrídeyüm nāle vü efġānlar-ile 

Açılup gülmede ol yār gülistān olmuş 

 

3. Mey-i la‘linden ümídin keseli cān u göñül 

Görüp esrār-ı ĥašın vālih ü ģayrān olmuş 

 

4. Şeb-i zülfünde nihān nūr-ı ruĥunla ‘āşıķ 

Ol perí şānı görüp ģāli períşān olmuş 

 

5. Ķand-i la‘lüñde ĥašın mūrçe ŝandı Ģulví 

Aña reşki-y-ile ten ĥastası nālān olmuş 

    137
 
 

  Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün 

1. Ruĥ-ı dilber gül olup ġoncesi ĥandān olmuş 

Söyle ey bülbül-i dil tāze gülistān olmuş 

 

2. Derd [ü] ġam nūşı yiter cām-ı mey al gel elüñe 

Tā ki def‘ eyleye aģvāl períşān olmuş 

    138
 
 

  Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 

1. Šutalum olmuş taģammül cevrüñe cānā ne ĥoş 
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Sen de inŝāf eyle ey şeh gör gelür mi cāna ĥoş 

 

2. Cümle kārumda ‘adālet üzreyüm dirsin şehā 

Baña her demde cefā aġyāra lušfuñ ya ne ĥoş 

 

3. Her dem ey çeşm-i siyāh ĥālüñ ĥayālin gözlerüm 

Mihr içinde perveriş itmiş bebekdür ana ĥoş 

4. Yeter olduguñ bu  -ı ġam içre derd-keş 

Nūş it vaķt-i bahār içre göñül peymāne ĥoş 

 

5. Ģulviyā elšāfa nāyil olmaķ ise ger murād 

Ģālüñi ‘ārż eyle var ol şāh-ı ‘ālíşāna ĥoş 

    139
 
 

  Mef‘ūlü Fā‘ilātü Mefā‘ílü Fā‘ilün 

1. Ĥāl [ü] ruĥ-ıla kākül-i yār mekr ü āl imiş 

Bildüm görinen ‘āşıķa ĥˇāb-ı ĥayāl imiş 

 

2. Cism-i nizārı mūma döner nār-ı hicr-ile 

‘Āşıķ o şem‘e yansa belāsı da bal imiş 

 

3. ‘Urcūna dönse ‘aşķ-ıla zerd olsa ruĥlarum 

Sevdā-yı naģl-i kāmet-i dildāra dāl imiş 

 

4. Naķd-i sirişķi beźl ile sevdā-yı ĥāmı ķo 

Bí-nuķre vaŝl-ı dilbere irmek muģāl imiş 

 

5. Ģulví derūní ‘aşķuñı ĥoş bir baķışda yār 

Duydı rumūzı nükte-şinās ehl-i ģāl imiş 
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    140
 
 

  Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün 

1. Sūķ-ı ģüsn içre leb-i dilber olup la‘l-i Bedaĥş 

Oldı sevdāger-i ‘aşķ olana ĥoş ģālet-baĥş 

 

2. Esb-i nāzını o dilber geçirür çenberden 

Rāyiż-ı ĥink-i felekden göreli ŝa‘bı raĥş 

 

3. Gözleyüp dayire-i bāġ-ı cemālüñ gülüni 

Bülbül-i šab‘ım oķur vezn-ile ĥoş ŝavt-ıla baĥş 

 

4. Ĥāne-i tende olan Ģulví göñül ķandíli 

Cān evin rūşen ider şem‘-i cemāli ide raĥş 

 

5. Ŝaģn-ı ‘ālemde bugün şu‘le-i pür-sūz-ı derūn 

Mülk-i sarĥoşla savaş itmege āh oldı dıraĥş 

    141
 
 

  Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün 

1. Ĥašš-ı ruĥsāruñı cānā giderüp itme tırāş 

Ķılca ķalmış dil-i ‘uşşāķa meded virme ĥırāş 

 

2. Ģoķķa-i la‘l-i femi cān gibi ķılmış pinhān 

Tā ki esrār-ı lebiñ olmaya ‘ālemlere fāş 

 

3. Fehme aķreb olur ol ĥašš-ı celí kim yazılur 

Ķıl ķalemle anı kim cirye ide bir naķķāş 

 

4. Gerçi kim hiźmetidür usture-i ser-tízüñ 

Bildire ķadrini ģüsnüñde şu kim ķaldıra baş 
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5. Dört ayaġından alur ‘āşıķı çār-ebrūlar 

Ķurtuluş yoķdur elinden nice olsañ ķallāş 

 

6. Görinen mū degül ol çāh-ı źeķanda Ģulví 

Šāli‘-i ‘āşıķı rāŝıddur olup ģāżır baş 

 

7. Ķıble-i vechüñe her kim ki teveccüh eyler 

Aña miģrābını tevcíh ider ol küfr-ile fāş 

 

8. İki başdan sevilür olsa güzel yār

 

Vechi var Ģulví gibi egilemez her evbāş 

 

   ĢARFÜ'Ē-ĒAĒ 

    142
 
 

  Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 

1. Eşk-i ĥūnín-ile yazsam n'ola ben cānāna ‘arż 

Ģāli i‘lām itmege lāzım-durur sulšāna ‘arż 

 

2. Ġamzesi Tātār'ı ġāret eyledi dil kişverin 

Andan istiĥlāŝ içün eyle dilā ol ĥāna ‘arż 

 

3. Aldanursın ol raķíb saña muģabbet gösterüp 

Nite kim iĥvānı itdi Yūsuf-ı Ken‘ān'a ‘arż 

 

4. Esb-i himmetle yanaşdum ol müsellem dilbere 

Şol vezirler gibi kim eyler şeh-i devrāna ‘arż 

 

5. Yılda bir kez gösterür ‘uşşāķa Ģulví gün yüzin 

Ĥayli müşkil eylemek aģvāli ol sultāna ‘arż 

     

                                                     

  Sayfada der-kenârda bulunan beytin son tef‘ilesi eksiktir. 
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    143
 
 

  Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 

1. Rūy-ı zíbā seyridür ol māh-ı ġarrādan ġaraż 

Nūrdur çün āfitāb-ı ‘ālem-ārādan ġaraż 

 

2. Būy-ı vaŝlın alma dir zülf-i niġārı ellesek 

Āb-ı tāb oldı nitekim verd-i ra‘nādan ġaraż 

 

3. Tūtiyādur bir ķadeģ mey gözlerim nūrı benüm 

Rūşenālıķdur hemān cām-ı muŝaffādan ġaraż 

 

4. Giceler pír-i felek n'ola ki fānūs göstere 

Ŝayd-ı māhı itmek oldı seyr-i deryādan ġaraż 

 

5. Gice de gündüz de zülf [ü] ruĥ ģayāli Ģulví'nüñ 

Bir hemān dídārdur Mecnūn'a Leylā'dan ġaraż   

    144
 
 

  Mef‘ūlü Fā‘ilātü Mefā‘ílü Fā‘ilün 

1. Ol gün ki oldı ĥalķ-ı cihāna namāz farż 

Nāz oldı saña ŝanki baña hem niyāz farż 

 

2. Sen şāh kūyın idinüben ķıblegāh-ı ‘aşķ 

Farż oldı Ķa‘be mü’mine ey dil-nüvāz farż 

 

3. Bi'llāh ki farķ eylemeyüp ġayrıdan beni 

Bilmez mi ģaķķ u bāšılı [ki] imtiyāz farż 

 

4. Remmāl-i dehre yār-ile ģālüm ŝorup didi 

Fālüñde ģamre geldi olur iģtirāz farż 
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5. Lušf eyle dūr itme derüñdeki Ģulví'yi 

Maģmūd'a hem-ŝohbet olursa Ayāz farż 

    145
 
 

  Mefā‘ílün Mefā‘ílün Mefā‘ílün Mefā‘ílün 

1. Kesüp lušfı didi kim işidince hem-çünān miķraż 

Niçün eyler ‘aceb bilsem hemíşe dilrübā a‘raż 

 

2. Niçün isnād ider baña diyü yār gizlenür oldı 

Ģicāb alur meśeldür ķarışınca ortaya ġarāż 

 

3. Ölümlü ĥastayum cān virdügüñ [ol] reh-güzārında 

Meh [ü] mihr eylemişlerdür cemāl-i nūruñ istikrāz 

 

4. ‘İlācı yine andandur šabíbler eylemez dermān 

Bu bir ġayrı marażdur beñzemez buña göñül emrāż 

 

5. Yetişdür nūş-dārūyı meded tiryāķ-i la‘lüñle 

Tuģaf olmuş ża‘íf Ģulví'yi gör mānend-i  

    

   ĢARFÜ'Š-ŠI 

    146
 
 

  Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 

1. Ey göñül itmiş iģāša ol ruĥ-ı cānānı ĥašš 

Hāledür aķlar muģíš ŝankim meh-i tābānı ĥašš 

 

2. Ĥašš-ı ruĥsāruñ görenler didiler taģsín idüp 

Ĥūbb-ı muŝģafdur muģaķķaķ yazılı reyģāní ĥašš 
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3. Ŝanki sulšāní varaķdur ŝafģa-i ruģsār-ı yār 

Anda üstād-ı ezel yazmış ola dívāní ĥašš 

 

4. Ya ŝanasın kim berāt-ı ģüsnini tezyín idüp 

Lācüverd-ile yazar šuġrā-keş ģāķāní ĥašš 

 

5. Vaŝf-ı ĥaššında görüp bu nażmı Ģulví didiler 

Şāh Maģmūd giderür var-ise bu ĥoş ĥān-ı ĥašš 

    147
 
 

  Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 

1. Vesm-i ebrū-yı nigāra rūy-ı āteş-tābe ĥašš 

Ĥoş-nümādur yazılup altun-ıla miģrāba ĥašš 

 

2. Āb-ı nāb-ı ģüsn içün ĥašš-ı ruĥuñ ķıl ber-šaraf 

Kim girih šutmaz muķarrerdur yazılmaz aya ĥašš 

 

3. Dün ĥašın görüp yüz urdum ĥoş tırāş olmuş bugün 

Ey göñül oldı müşābih çün ĥayāl-i ĥˇāba ĥašš 

 

4. İltifāt vaķtini ol şems-i cemālüñ bilmege 

Destine alup müneccim çekdi usšurlāba ĥašš 

 

5. Nūrdur ey dil nažar ķıl ‘ibret-ile vechine 

Ĥoş vecāhet virmede her demde şeyĥ ü şāha ĥašš 

 

6. Ģālet-efzādur o ruģlarla ĥašın seyr eylesek 

Nūr-baĥş olmaķda beñzer çün şeb-i mehtāba ĥašš 

 

7. Mühr urur esrār-ı kārı Ģulviyā söylenmeyüp 

Şol-zamān-kim yazılup gelse o la‘l-fāma ĥašš 
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    148
 
 

  Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 

1. Bu zen-i dehre dilā meyl eyleyüp itme ġalaš 

Ŝafģa-i ‘ālemde tā kim ķonmaya saña nuķaš 

 

2. Cāna virmedin ĥırāş gel ruĥı eyle tırāş 

Ser-tırāşum tā ki baş göstermeye rūyında ĥašš 

 

3. Eylemiş Baġdād ģüsnin ārzū-yı ĥūnín aķup 

Seyl-i eşke beñzemek gibi murādın mihr-i saš 

 

4. Kimi zülfin elleyüp kimi ayaġına düşer 

Dil miyān-ı yārda lā-ĥayrā-illā-fi’l-vasaš 

 

5. Bāde-i ‘aşķ-ıla medhūş ol gezüp dünyāda ŝaġ 

Ġam degüldür Ģulviyā aġyār söylerse saķaš 

 

   ĢARFÜ'Ž- ŽI 

    149
 
 

  Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün 

1. Ĥašš gelüp ref‘ olalı ol ruĥ-ı cānāndan ģažž 

Ķalmadı ŝan ten-i pejmürdedeki cāndan ģažž 

 

2. Didüm ey dil ģašı geldükde ider lušf ba‘żı 

Sen faķír niçün ola itmeye iģsāndan ģažž 

 

3. Meh gibi olur idi anda lešāfet var iken 

Gösterüp bir naķile? ĥalķa o seyrāndan ģažž 
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4. Gösterir ĥašš-ıla yār semtini istiġnānuñ 

Görseñ ol yüzden ider ‘āşıķ-ı nālāndan ģažž 

 

5. Ĥažžın itmek dileseñ ĥāššı gelen dildāruñ 

‘Àrż-ı ģāl eyle hemān Ģulví olur andan ģažž 

    150
 
 

  Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün 

1. Herkes eyler güzelüñ mihr ü vefāsından ģažž 

‘Āşıķ oldur ki ide cevr ü cefāsından ģažž 

 

2. Elem ü ķahrına rencíde olup bu dehrüñ 

Eylemez ‘āķil olan źevķ [ü] ŝafāsından ģažž 

 

3. Leb-i deryāda ŝafā-baĥşdur ol cāy-ı feraģ 

Cān u dil meygedenüñ itdi hevāsından ģažž 

 

4. Pendini pír-i muġānuñ šutalım  k'eyleyevüz 

Künc-i meyĥānede muġbeçe liķāsından ģažž 

 

5. Tārik-i ‘izzet-i dehr olup idesin Ģulví  

Vāŝıl-ı ma‘rifet olduñsa fenāsından ģažž 

    151
 
 

  Mefā‘ílün Mefā‘ílün Mefā‘ílün Mefā‘ílün 

1. Baķar mı ġayra ol kim eyleyesin dilrübādan ģažž 

Ki ķalmaz ehl-i ‘aşķuñ göñli içre māsivādan ģažž 

 

2. Kilāb-ı kūyuñ ‘av‘av eyledikçe ģažž ider cānum 

Niçün olmaya ‘ālemde kişiye āşinādan ģažž 
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3. Dilā ŝaģrā-yı ġamda Ķays u Vāmıķ'dur dil ü cānum 

İderler her birisi ser-güźeşt ü mācerādan ģažž 

 

4. Bugün ‘anķā-yı Ķāf-ı ‘aşķ olan erbāb-ı istiġnā 

Beķāya sa‘y ider itmez bu derbend-i fenādan ģažž 

 

5. Ĥašš-ı reyģān-ı ruĥsārın görüp Ģulví o dildāruñ 

İdersem ‘ālem içre reng [ü] būy-ı pür-ŝafādan ģažž 

    152
 
 

  Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün 

1. Alup āyíne gibi síne-i meh-rūdan ģažž 

‘Āşıķ-ı ŝādıķ ider sādece pehlūdan ģažž 

 

2. Giceler zülf-i nigār ola dilā eglence 

Bāġ-ı ‘ālemde niçün olmaya şeb-būdan ģažž 

 

3. Kāküli ķaydı bürüp ŝubģ-ı ruĥın göstermez 

Şeb-i yeldāda nice bir ola incüden ģažž 

 

4. Kūyuña ‘azm ide dil zemzem-i la‘lüñ ister 

Ka‘be yolında ele girse olur ŝudan ģažž 

 

5. Ģulviyā pírehenüñ çāk idegör çıķ başdan 

Ķomaz almaġa saña cism-i semen-būdan ģažž 

 

   ĢARFÜ'L-‘AYN 

    153
 
 

  Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün 

1. Šut sözüm olma mu‘āraž idüben dürlü nizā‘ 
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Ey raķíb-i seg-i dilber sözi kes virme ŝudā‘ 

 

2. Ey göñül šıflı saña pend ü naŝíģat bu yiter 

Kūy-ı dildāra varup eyleme naķŝ-ı evžā‘ 

 

3. Cān metā‘ını ķabūl itmedi dilber dime kim 

Ey göñül ĥayli kesād üzre-durur şimdi metā‘ 

 

4. Seg gibi kūyına varanı ider rencíde 

O raķíb-i dívi gör kim nice olur mennā‘ 

 

5. Gördi dil cevr [ü] cefāsına nihāyet yoķdur 

Ģulví yā Hū diyüben itdi o dildāra vedā‘ 

    154
 
 

  Mefā‘ílün Mefā‘ílün Mefā‘ílün Mefā‘ílün 

1. Olup ġam-ı kudūret mašla‘-ı şemse bugün māni‘ 

Nesím-i ŝubģ esmez mi žuhūr etmez mi bir dāfi‘ 

 

2. Göñül ģayrān olup ālūde-i ŝaģrā-yı fürķatdür 

‘Aceb Šūr-ı tecellíden bulınmaz mı dile lāmi‘ 

 

3. Ġubār-āsā benim pāy-māl olan şol reh-güźārında 

Yine şems-i cemālidür olan bir źerreyi rāfi‘ 

 

4. Dimişdi muġbeçe olmaķ dilerseñ vuŝlata lāyıķ 

Šutup pír-i muġānuñ pendini cān-ıla ol sāmi‘ 

 

5. Ŝunarsa ĥoş görüp nūş eyle devrān cām-ı hicrānı 

Zamāndur bu ne ġam Ģulví olur dildār-ile cāmi‘ 
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    155
 
 

  Mefā‘ílün Mefā‘ílün Mefā‘ílün Mefā‘ílün 

1. Görince seyr idüp naķş-ı ruĥunda Ķudret-i ŝāni‘ 

O naķşa oldı dil vālih o seyre cān u ten ķāni‘ 

 

2. Gelince bezme ol dilber olup pür-dāne hem diller 

Yanarlar oda ser-tā-ser cemāli şem‘idür lāmi‘ 

 

3. Şikāyet kākülindendür ķomaz ruĥsārı seyrāna 

Düşüp üstine ebr-āsā olur şems nūrına māni‘ 

 

4. Çeküp zincír-i zülfe bu dil-i dívāne bend olsun 

Meded ķıl ey šabíbim eyleme ben ĥastañı żāyi‘ 

 

5. Kapusın bekle kim bir dem açup ‘arż-ı cemāl itse 

Olur mı baģt-ı fírūz-ile Ģulví eyle bir šāli‘ 

    156
 
 

  Mefā‘ílün Mefā‘ílün Mefā‘ílün Mefā‘ílün 

1. Zebān-ı dilrübādan bir kelām olsa göñül ķāni‘ 

Anı söyletmez aġyār bir nefes aldırmaz ol māni‘ 

 

2. Niçün ‘uşşāķa māni‘ olasın ey ĥˇāce-i mekteb 

Ķurı baş aġrısıdur šıfl-ı dil olmaz anı sāmi‘ 

 

3. N'ola kim lām iderse ķāmet-i ‘uşşāķ-ı nālānı 

Zekāt-ı ģüsni cerr itmege fetģ eyler bulur rāfi‘ 

 

4. Ķanā‘at eyle el virse eger pā-būs-ı dildāruñ 

Ŝaķın kim míve-i vaŝla göñül olmayasın šābi‘ 

                                                     

 (155) 

SÇ 32b 

 (156) 

SÇ 32b-33a 
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5. Niceler cām-ı la‘l-i dilrübāyı nūş iderler ĥoş 

Ķalup ayaķda Ģulví cür‘a gibi bu da bir šāli‘ 

    157
 
 

  Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 

1. Nāle-i nāy-i vücūdum itse dilber istimā‘ 

Vāķıf-ı esrār-ı ‘aşķ olup iderdi ĥoş semā‘ 

 

2. ‘Āşıķa aġyār-ile ġavġāya cānāndur sebeb 

Ölmelü ĥaste gibi cān çekişür eyler nizā‘ 

 

3. Gice ĥānemde o dilber şem‘-i bezm-ārā olup 

Mihr-i rūĥından derūn-ı dilde var-idi şu‘ā‘ 

 

4. Didi-kim elšāfumı gün gibi çıkup çın seher 

Dime ŝaķın külli sırren cevazi’l-isneyn-i şā‘ 

 

5. Ģulviyā gördüm raķíb almış haber durmaz yeler 

Ādeme İblísden ķābil degülmiş imtinā‘ 

    158
 
 

  Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 

1. Âsmān-ı ģüsn içinde gün gibi itdüñ šulū‘ 

Māh-ı nev başın egüp itdi feleklerde rükū‘ 

 

2. Nušķa ķalmaz hiç mecālüm kūyına varsam şehüñ 

Ķul olan itmek gerekdür ĥoş ĥużū‘-ıla ĥuşū‘ 

 

3. Tāb-ı ģüsnüñle gözümden aķmada Ceyhūn ĥūn 

Ŝan Ķızılırmak-durur görinse gözlerde dumū‘ 

                                                     

 (157) 

SÇ 39b 

 “Sır iki kişiyi aşarsa şâyi‘ olur.” 


 (158) 

SÇ 40a 
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4. Dünki gün va‘d eylemişdüñ vuŝlatuñ ni‘metlerin 

Bugün olduñ ki peşímān dilberā itdüñ rücū‘ 

 

5. Dilde ‘aşķ-ı yārdur gözlerde hem ‘aks-i ruĥı 

Aferín cem‘ eylemiş Ģulví uŝūliyle fürū‘ 

 

   ĢARFÜ'L-ĠAYN 

    159
 
 

  Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 

1. Āteş-i ‘aşķuñla yaķdum bu dil-i sūzāna dāġ 

Yaķdı şevķ-i şem‘-ile ŝan cismine bir dāne dāġ 

 

2. Dünki gün seyrāna vardum yār-ile biñ yaşadum 

Şerģa çekdüm síneme yaķdum o dem üç dāne dāġ 

 

3. Şerģalar serv oldı gūyā dāġlar yir yir oçaķ 

Kim ten-i zārum benim beñzetdi kūhistāna dāġ 

 

4. Ŝanki bir ķašmer ķaranfildür yāĥūd bir tāze gül 

Sā‘id-i símín-i dilberde olan şāhāne dāġ 

 

5. Ĥayli yanup yaķılur cān u dile yaķmış gibi 

Şevķ-i ĥāl [ü] la‘lüñ-ile Ģulví-i mestāne dāġ 

     

    160
 
 

  Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 

1. İstemez göñlüm ki sensiz eyleye seyrān-ı bāġ 

Gül gerekdür bülbüle ĥāli olursa cāy-ı zāġ 

 

                                                     

 (159) 

SÇ 33a 

 (160) 

SÇ 33a 
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2. Ŝādıķu’l-ķavlüm olunca bende kim dirse inan 

Ŝāf-dil ‘āşıķların olur şehā sözleri ŝaġ 

 

3. Şerģa çekdi síneme ‘aks-i nihāl-i ķāmeti 

Düşicek ĥāli ĥayālüme yanar baġrumda dāġ 

 

4. Varıcaķ çıķmazsa dil kūy-ı muġāndan ġam degül 

Gördi ol menzilde sākin olan erbāb-ı ferāġ 

 

5. Gitsek ‘Ālemdāġı'na ol ġonce-femle seyr idüp 

Ģāŝılı Ģulví olurdu saña ĥoş daġ üsti bāġ 

    161
 
 

  Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 

1. Ķıl nażar ruĥsārına incinmez ol çeşm-i çerāġ 

Bu meśeldür kim bilür olmaz göze hergiz yasaġ 

 

2. Behcet-i ģüsnüñ ĥaber virse n'ola āyíneler 

Var-durur çünkim ĥaberde mā Resūl ille'l belāġ
 

 

3. Ĥoş gülistān ŝaģibidür dehr içinde gül gibi 

Sínesinde ‘aşķ-ı dildār-ile her kim yaķdı dāġ 

 

4. Kūyına varup olan ol dilber-ile hem-nişín 

Neyler ‘ālem içre ol seyr eyleyüp hem bāġ u dāġ 

 

5. Bir semen-símā güzeldür ol perí-veş Ģulviyā 

Cevr iderse eylesün olsun hemān dünyāda ŝaġ 

    

 

 

                                                     

 (161) 

SÇ 33a 

 “Resûlün üzerinde tebliğden başka sorumluluk yoktur.” (Mâide 5/99) 
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   ĢARFÜ'L-FĀ' 

    162
 
 

  Mef‘ūlü Fā‘ilātü Mefā‘ílü Fā‘ilün 

1. Naķd-i revānı almış-iken dilrübā ĥalef 

Eşkim güherlerini niçün eyleye telef 

 

2. İş‘ār olurdı ģüsn-ile fenn-i belāġati 

Tertíb olunsa šurre vü zülfiyle neşr ü leff 

 

3. Aġyār ider havāle baña dās-ı miģneti 

Ŝanur bu cism-i zārumı ol ĥar benim ‘alef 

 

4. Geldik bu bezm-i ‘āleme bilmem ki ben neyüm 

Āhum cilā-celí ile bu sínem oldı def 

 

5. Seng-i havādiś-ile şikest olmaya vücūd 

Başuñı ĥırķaya çeke-gör Ģulví çün keşf

 

    163
 
 

  Mef‘ūlü Fā‘ilātü Mefā‘ílü Fā‘ilün 

1. Gül devri geçti ķalmadı hem lāle-zār ģayf 

Dil bülbüli fiġān-ıla dir kim hezār ģayf 

 

2. Mestāne çeşm-i nergise vü zülfi sünbüle 

Bāġ-ı cihānda eyler ise ‘itibār ģayf 

 

3. ‘Āşıķ sirişķi yāsemen-āsā niśār idüp 

Pāy-māli oldı beklemede reh-güźār ģayf 

 

4. Bir şāh-ı ģüsne n'ola kim itsem şikāyeti 

                                                     

 (162) 

SÇ 16b 

 162 5-2. mısrada vezin kusurludur. 

 (163) 

SÇ 33b 
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Diñlenmeyüp ķalur mı k'ide şehriyār ģayf 

 

5. Devrān eliyle cām-ı ŝafā Ģulví görmedi 

Böyle gerekmez idi ģayf rūzgār ģayf

 

    164
 
 

          Fe‘ilātün Mefā‘ilün Fe‘ilün 

1. Olagör remz-i çeşmine vāķıf 

Ey göñül sen de ‘ārif ol ‘ārif 

 

2. Şevķ-i ruĥsār [u] ķāmeti hevesi 

Tendeki cān cān içinde elif 

 

3. Yaķışur ríşini raķíbüñ yār 

Lūle-i ģavż bāġına ide leff 

 

4. Arturır cām-ı vaŝlı şevķümüzi 

Derd-i hicrānı cismümi muża‘af 

 

5. Eşk-i çeşmüñe eyledi inŝāf 

Göricek Ģulví dilber-i munŝif 

  

   165
  

Mef‘ūlü Fā‘ilātü Mefā‘ílü Fā‘ilün 

 

1. Seyrāna çıķdı diyü o cānān šaraf šaraf 

Pāyına düşdi gitdi dil ü cān šaraf šaraf 

 

2. Mestāne yalı seyrine varmış diyü nigār 

İtdi žuhūr fitne-i devrān šaraf šaraf 

                                                     

 163 5-2. mısrada vezin kusurludur. 

 (164) 

SÇ 33b 

 (165) 

SÇ 33b 
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3. Kākülleri ģarāmi gibi belleri bekler

 

Kārbānı ġamze itmede talan šaraf šaraf 

 

4. Ŝanma ki lāle-zār olup kūşe-i hicrān

 

Döküldi var-ise yire ol ķan šaraf šaraf 

 

5. Rāh-ı belāda źerre lebüñ Ģulví ‘āşıķı 

Ümmíd-i şems-i vech-ile giryān šaraf šaraf 

    166
 
 

        Mef‘ūlü Mefā‘ílü Mefā‘ílü Fe‘ūlün 

1. Cān almaġa niçün çeke cānāna tekellüf 

Vardur meśeli ŝıġmaz imiş cāna tekellüf 

 

2. Cānum cigerüm mā-ģażarí gelse ĥayālüñ 

‘Ādetdür olur ĥˇān-ıla mihmāna tekellüf 

 

3. Ķo kim źeķanuñ oĥşıyaraķ ĥoş ola šab‘ım 

Síb ile olur ĥaste-dil insāna tekellüf 

 

4. Seyrāna saña gitme dimem gel benim-ile 

Eyleme benim Yūsuf'um iĥvāna tekellüf 

 

5. Naķd-i dil-i Ģulví'yi dimişsün alabilsem 

Ķ'ol senüñ ola mālına cānā ne tekellüf 

    167
 
 

  Mef‘ūlü Fā‘ilātü Mefā‘ílü Fā‘ilün 

1. Müjgān-ı tíre síne-i ‘āşıķ gerek hedef 

                                                     

 165 3-1.mısrada vezin kusurludur. 

 165 4-1.mısrada vezin kusurludur. 

 (166) 

SÇ 33b-34a 

 (167) 

SÇ 34a 
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Meydān-ı ‘aşķda eyleye teklífi ber-šaraf 

 

2. Yaķılar itdi sínesine dögdi ellerüñ 

Reşk itdi anda var-ise ‘āşıķlarına def 

 

3. Cānım revān idem disem ol dilrübā güler 

Bilmez o naķd-i cān ķımetin

 eylesün telef 

 

4. Çünki şikest itdi felek ‘ırż şíşesin 

Ne i‘tibār ķala yā cām ola yā ĥaźef 

 

5. Çerĥ-i felek rişte-i ‘ömrini bükmede 

Ģulví ŝarılmaķda o dildāra çün kelef 

    168
 
 

  Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 

1. Dām ķurmuş ŝayd içün murġ-ı dili ol ķara zülf 

Gösterüp ĥāl ü ruĥın ķorķum odur al ķara zülf 

 

2. Rūy-ı yār üzre görüp beñzer didi dil bülbüli 

Píç [ü] tāb olmış yatur gülzār içinde māra zülf 

 

3. Derd-i āhumdur çıķan iş‘āl ider şevķ āteşin 

Şübhemüz yoķ kim müşābihdür duĥān u nāra zülf 

 

4. Ġamzeler ġammāzdur ġamz itse n'ola āşıķı 

Gūşına söyler egilmiş gördüm ol dildāra zülf 

 

5. İki başdandur muģabbet cān u dilden dilbere 

Ģulviyā eglencem oldı ara ruĥsār ara zülf 

    

                                                     

 “kıymet”  kelimesi vezin gereği “kımet” okundu. 


 (168) 

SÇ 44a 
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   ĢARFÜ'L-ĶAF 

    169
 
 

  Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 

1. Nūş idüp rindāne bezm içre dilā ŝahbā-yı ‘aşķ 

Mest ü bí-pervā gezer ‘ālemde ol şeydā-yı ‘aşķ 

 

2. Mūmdur yanmaķda şem‘-i bezm olan dilberlere 

İtdi bí-pervā dili pervāne-veş pervā-yı ‘aşķ   

 

3. Dāġ ŝanma sínem üzre bir mübārek sikkedür 

Cism-i zerdüm üzre nām-ı şāh-ıla šamġa-yı ‘aşķ 

 

4. Bülbül-i dil dem olur eyler hezārān nāleler 

Bāġ-ı ģüsn içre açılsa ol gül-i ra‘nā-yı ‘aşķ 

 

5. Pādişāh-ı dehre baş egme gedālıkda bugün 

Ĥoş mübārek ola Ģulví feth olan ma‘nā-yı ‘aşķ 

    170
 
 

  Fe‘ilātün Mefā‘ilün Fe‘ilün 

1. Žāhir olunca ey göñül dem-i ‘aşķ 

N'eylenür n'olduġı bu ‘ālem-i ‘aşķ 

 

2. Mažhar-ı ‘aşķ olur mı her nākes 

Az olur dehr içinde ādem-i ‘aşķ 

 

3. Pertev-i ‘aşķ-ı yār olan diller 

Görmedi ģüzni oldı ĥurrem-i ‘aşķ 

 

4. İki ‘ālemde şems-i raĥşāndur 

                                                     

 (169) 

SÇ 34a 

 (170) 

SÇ 34a 
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Kimde kim oldı źerrece ġam-ı ‘aşķ 

 

5. Ģulví'nüñ sözi budur ey ‘āşıķ 

Ģāŝılı özgedür bu ‘ālem-i ‘aşķ 

    171
 
 

         Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün 

1. Ģālüme raģm idici dünyede bir yārım yoķ 

Hem-dem ü hem-nefesüm ġayr-ı dil-i zārum yoķ 

 

2. Nice bir ĥāk-i reh-i dilber olam ‘ālemde 

Yüzüme ŝu sepeler ebr-i ŝafā-bārum yoķ 

 

3. Ĥavfum ol naķd-i viŝāl ala bu ‘aķlum güherün 

Benüm ey hˇāce o sevdā-y-ile bāzārum yoķ 

 

4. Yanar āteşlere şevķ-ile göre bülbül-i zār  

Nevģa vü zāri ider kim gül-i bí-ĥārum yoķ 

 

5. Gözlere ķarşu idüp ġayrıya lušf [u] keremün 

Yād olunsam dir-imiş Ģulví ile kārum yoķ 

    172
 
 

  Mef‘ūlü Fā‘ilātün Mef‘ūlü Fā‘ilātün 

1. Mir’āt-ı dilde ġayr-ı ‘aks-i ‘iźāra yir yoķ 

Dil ĥānesi muŝaffā naķş-ı nigāra yir yoķ 

 

2. Lušf eyleyüp o dilber yaķmak dilerdi bir dāġ 

Şerģalar-ile síne šopšolu yāra yir yoķ 

 

3. Aġyārı kūyuñ içre görüp te’essüf itdüm 

                                                     

 (171) 

SÇ 34b 

 (172) 

SÇ 34b 
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Bildüm ki ol ķapuda ben ĥāksāra yir yoķ 

 

4. Ķul olduñ-ısa iy dil itmez dime talšíf

 

Hiźmet gerek o şāha ķullarda ‘āra yir yoķ 

 

5. Zincír-i zülf-i yāra bend oldı ĥayli ‘uşşāķ 

Dārü’ş-şifā-yı ‘aşķda Ģulví-i zāra yir yoķ 

    173
 
 

  Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün 

1. Teşne-i cām-ı leb-i la‘l-i civānān olduķ 

Zülf-i sevdāsı-y-ıla mest ü períşān olduķ 

 

2. Cür‘asından o meyüñ mest ola ŝāfí diller 

Ŝafvet-i reng-i ruĥa vālih ü ģayrān olduķ 

 

3. Mülket-i dilde o bir şāh-ı civān-baĥt oldu 

İĥtiyārí o şehe bende-i fermān olduķ 

 

4. İşidüp nüktesi[ni] Maĥzen-i Esrār'ından 

Açılup ol ķapular mażhar-ı iģsān olduķ 

 

5. Özge sevdāya düşüp ģāŝılı esrār [u] nihān 

Fetģ olup Ģulví bize özge suĥandān olduķ 

    174
 
 

  Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 

1. Mekteb-i ‘irfān-ı Ģaķ'dan almak isterseñ sebaķ 

Pey-rev ol gör kim ne ķılmış evliyā-yı mā-sebaķ 

 

                                                     

 172 4-1.mısrada vezin kusurludur. 

 (173) 

SÇ 34b 

 (174) 

SÇ 35a 
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2. Mülhime sırrına vāŝıl olana ‘ilm-i ledün 

Feth olur māni‘ degüldür aña yazmaķ oķumaķ 

 

3. Cānuñı beźl eyleyüp sa‘y eyle bir Ĥıżr'a iriş 

Sen-daĥı Mūsā gibi görmek dilerseñ nūr-ı Ģaķ 

 

4. İrmese feyž-i Ĥudā ķalbüñ münevver olımaz 

Āteş-i faķr-ıla cismüñ sen gerekse oda yaķ 

 

5. Ķāli ģāle degiş bu gülşen içre Ģulviyā 

Żabš idüp her cānibin virmez hevāya bir varaķ 

    175
 
 

  Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 

1. Sāķi-i devrān elinden ģayf bir cām almaduķ 

Sürmedük dehrüñ ŝafāsın ģāŝılı kām almaduķ 

 

2. Gün yüzüñ gördükde ‘aķlım gitdi ŝabrım ķalmadı 

Nesnemi ķodı ķuluñda sen gülendām almaduķ 

 

3. Çün ĥašuñ taģŝíle çıķmış defter istedüm didi 

Baķı çekdük ismüñe naķd-i dilüñ tam almaduķ 

 

4. Yanmaķ oldı ‘ādeti ‘āşıķ olanuñ var-ise 

Didi hergiz hiźmete bir merd ķ'ola ĥām almaduķ 

 

5. Faķr-ıla faģr eyleyüp ‘ālemde hem Ģulví gibi 

Nān pāreyle geçindük kimseden merām almaduķ

 

     

 

 

                                                     

 (175) 

SÇ 35a 

 175 5-2. mısrada vezin kusurludur. 
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    176
 
 

  Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 

1. Sāķiyā bir bāde vir ki ol ola ŝāfí revāķ 

Tā ki ŝaġ ola işüñ ĥoş cām gibi yüzüñ [de] aķ 

 

2. Kevkeb-i ĥāli olup zer-míh şü‘uf-ı ģüsnine 

Naķş-ı ebrūsı-durur mersūm her eyvān-ı šāķ 

 

3. Yārdan gelse cefā rencíde-ĥāšır olmazam 

Ser-nüviştimdür olan her ne ise rūz-ı veśāķ 

 

4. Diler iseñ kendüñi aġyārdan ŝaķın hemān 

‘Aşķ-ıla ŝādıķ geçen ‘uşşāķuñ olmaz saña ‘āķ 

 

5. Ĥoş-durur vuŝlat deminde cān revān olsa dilā 

Ģulviyā ehl-i fenāyuz cümlemüz Allah'a baķ 

    177
 
 

  Müfte‘ilün Mefā‘ilün Müfte‘ilün Mefā‘ilün 

1. İtdi şu-dem-ki pír-i muġ ģayya ‘ale’l-felāģ
-ı aşķ 

Geldi ķıyāma cümleten derd-keş-i ŝabāģ-ı ‘aşķ 

 

2. Bulmasa ŝıdķ-ıla göñül nūr-ı cemāli göremez 

Sālike meslek olamaz olmasa ger cenāģ-ı ‘aşķ 

 

3. Esb-i sebük-revi himem iste ki bula menzili 

Mürşidüñ itdigi nefes olmaz ise ŝalāģ-ı ‘aşķ 

 

4. Zühd-ile taķvā ber-šaraf naķd-i vücūd ola telef 

Kūy-ı muġāna hem-selef varmaġadur ŝalāģ-ı ‘aşķ 

                                                     

 (176) 

SÇ 35a 

 (177) 

SÇ 38a 

 “Haydi kurtuluşa!” 
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5. Mest ŝalınsun ol ĥūn-ālūde cemāli ‘āşıķuñ 

Cām-ı lebinüñ ‘aksidür Ģulví'ye çünki rāģ-ı ‘aşķ 

   ĢARFÜ'L-KĀF 

    178
 
 

  Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 

1. Nedür ol ruĥsār-ı rengín ile ol símín bilek 

Görmedim sencileyin dünyāda bir mažlūm melek 

 

2. Ķatl-i ‘uşşāķ itmek ister ġamze-i ser-tíz-ile 

Dostlar lušf eyleyüp ol ĥūníden eyleñ dilek 

 

3. Ġam degül ĥār-ı cefāsı ‘āşıķā gelmez elem 

Bāġ-ı ‘ālemde hemān ey dil güler yüzi gerek 

 

4. Sür yüzüñ var āsitān-ı dilrübāya ŝıdķ-ıla 

Naķd-i ķalbi farķ ider sengdür mihek 

 

5. Ķahr u lušfın ģiŝŝelenmiş cān [u] dil Ģulví  hemān 

Ķāyil olam ģiŝŝe kime cüz’ ise de li ve lek
 

    179
 
 

  Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 

1. Vaŝl-ı yāra šālibü[m] dimem ģicāb itmek gerek 

Görmege nūr-ı cemālin bí-niķāb itmek gerek 

 

2. İrmege ‘ālemde ĥoş-ser-menzili maķŝūda dil 

Kārbān-ı ‘ömr geçmezden şitāb itmek gerek 
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3. Devlet oldur muġbeçe kendü ayaġıyla gele 

Cām-ı la‘li el vire bezm-i şarāb itmek gerek 

 

4. Görmege rüyāda yāri sínede ol dilberi 

Díde-i bídār-ile kūyında hˇāb itmek gerek 

 

5. Mašlab-ı a‘lāya vāŝıl itmege cān u dili 

Bir ulu dergāha Ģulví intisāb itmek gerek 

    180
 
 

  Mef‘ūlü Mefā‘ílü Mefā‘ílü Fe‘ūlün 

1. Ģālince olur źevķi eger ‘aşķ-ı mecāzuñ 

Aŝlı bilinür keşf olıcaķ nāz u niyāzuñ 

 

2. Naķl eylemesün ķıŝŝa-i gülzārı hezārān 

‘Ārifler oķur her varaķın Gülşen-i Rāz'uñ 

 

3. Naķd-ile bulur oldı kişi ģāŝıl-ı maķŝūd 

Yinmez olalı míveleri şíve vü nāzuñ 

 

4. Kūyında dögüp síneñi ķıl nāl-ile dem-sāz 

Baĥşende-i şevķ ola dilā sūz-ıla sāzuñ 

5. El öpmege sa‘y itme düşüp pāyına yāruñ 

Ģirmāna ŝalar Ģulví ŝaķın ģırŝ-ıla āzuñ 

    181
 
 

  Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün  

1. İltifāt-ı ġayr idüp šab‘umı maģzūn eyledüñ 

Eyleyüp dāġ-ı derūn derdümi efzūn eyledüñ 

 

2. La‘lüñ ümmídine ķanlar yutmada ‘āşıķlaruñ 
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Eşk-i ĥūnín aķıdup ruĥsārı gülgūn eyledüñ 

 

3. Geçmedi sevdā-yı zülfüñ ķaldı başumda hevā 

Bir ķıl-ıla bāġladuñ bilmem ne efsūn eyledüñ 

 

4. Ĥışm-ıla görindügüñ-çün baña bir yüzden daĥı 

Dilberā bi'llāh benim ģālüm diger-gūn eyledüñ 

 

5. Göreli esrār-ı ĥaššuñ vālih ü ģayrān gibi 

Düşürüp ŝahrālara Ģulví'yi mecnūn eyledüñ 

    182
 
 

  Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün 

1. Göñlüm ister ki didim ķuça senüñ ince bilüñ 

İşidüp dilber o dem didi uzatma çek elüñ 

 

2. Baş u cān ķurtarayım dirse mecāl olmaz aña 

‘Āşıķuñ yollarını baġladı zülfüñde telüñ 

 

3. Gülşen-i kūyına varmaġa ivermiş cānuñ 

Var-ise ‘āşıķ-ı bí-çāre irişdi ecelüñ 

 

4. Āhdan eyle ģaźer gözlerimüñ yaşını sil 

‘Ālemi ġarķa virür aķıcıġaz ŝuyı selüñ 

 

5. Ŝıdķ-ı Ģulví'yi bilür dilberi ġamz eylemege 

Didüm aġyār [u] münāfıķlara it gibi yilüñ 

    183
 
 

  Mef‘ūlü Mefā‘ílü Mefā‘ílü Fe‘ūlün 

1. Hicrüñle dil-i zārumı sen zār ider olduñ 
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Ķaddümi benüm çeng ü dāl u tār ider olduñ 

 

2. Seyrāna gidüp ġayr-ıla itdüñ beni maģzūn 

Yār itmes-iken ‘āşıķı aġyār ider olduñ 

 

3. Çevgān-ı ser-i zülfe düşüp kelle-i ‘uşşāķ 

Šop oynını bu vādíde her bār ider olduñ  

 

4. Ģıfžumda olan sırr-ı lebüñ alduñ aġızdan 

Virdüñ ĥaber-i vuŝlatı inkār ider olduñ  

 

5. Ģulví gibi dil-teşne-i ‘aşķuñ ŝaķınurken 

Bir sözle anı ‘āleme ižhār ider olduñ 

    184
 
 

  Fe‘ilātün Mefā‘ilün Fe‘ilün 

1. Gerçi fürķatde çoķ çeķildi emek 

Ŝoñra itdüñ ŝafāyı šoġrı gerek 

 

2. Beni öldürmesi muķarrer iken 

Çeşm-i fettānlarından itdi dilek 

 

3. Gün gibi ref‘ idüp bu źerresini 

Ķarşu geldi o devletüm gülerek 

 

4. Velvele ŝaldı ‘āleme šoldı 

Ŝıyt-ı ģüsn-ile tā simāk u semek 

 

5. Ģulví gördüñ mi sen o şāh gibi 

Bir güzel nāz-perver beserek 
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    185
 
 

  Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün 

1. Yā İlāhí dil-i şeydāya melāmet virdüñ 

Ķurtarup lík sevāddan ki selāmet virdüñ 

 

2. Tír-veş cān evine irdi ŝadırdan geçdi 

Bilmezem ġamze-i ser-tíze ne ģālet virdüñ 

 

3. ‘Ālem-i naģnu ķasemnā
da idüp ķısmetümüz 

Yāre gün gibi cemāl baña ģarāret virdüñ 

 

4. Sa‘yımız oldı hebā ayaġına el irmez 

Gerçi kim ĥāk-i rehi olmaġa cür’et virdüñ 

 

5. Vaŝf ide la‘l-i lebüñ diyü şeker-güftāruñ 

Ģulví'nüñ sözlerine özge ģalāvet virdüñ 

    186
 
 

  Mef‘ūlü Mefā‘ílün Mef‘ūlü Mefā‘ílün 

1. ‘Ālemde senüñ ey dil bulınmadı hem-zāruñ 

Gözünden aķan yaşlar duyurdı o hem-rāzuñ 

 

2. Cevrüñe nihāyet yoķ ‘aşķ āteşi artmaķda 

İtdikçe niyāzı ben arturma şehā nāzuñ 

 

3. Çeşmümde olan yaşum ırmaġ olup aķmaķda 

Ayaġına yüz urdum bir serv-i ser-efrāzuñ 

 

4. Gül ruĥlarını görmüş dil bülbülidür şeydā 

Gül gibi gelüp dilber duyuldı didi rāzuñ 
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5. Kūyından o dildāruñ dūr itdi seni aġyār 

Ģulví bu-y-imiş çünkim başuñda olan yārüñ 

    187
 
 

  Mefā‘ílün Mefā‘ílün Mefā‘ílün Mefā‘ílün 

1. Ŝafāsın eller eyler bāġ içinde ġonce-i verdüñ 

Ķurı baş aġrısıdur nāleñ ey bülbül nedür derdüñ 

 

2. Görüp bād-ı semūmı ŝoldı ruĥsār-ı gül-i aluñ 

Ne ġam hicrān-ile ey dil bozılsa çehre-i zerdüñ 

 

3. Berūmend itmege māyil olursa n'ola ‘uşşāķı 

Yetişmiş mívesi tāze-nihāl-i nāz-perverdüñ 

 

4. Atılmış tír-i müjgānuñ gelüp sínemde yer itmiş 

Var-ise ķatl-i ‘āşıķ itmege yā ķaşlaruñ gerdüñ 

 

5. Ne bilsün şerģalar şerģ-i ġam-ı ‘aşķ olduġın dilber 

Šutalum Ģulviyā dāġ-ı derūnuñ aña gösterdüñ 

    188 

  Mef‘ūlü Mefā‘ílü Mefā‘ílü Fe‘ūlün 

1. Seyr itmege varduķda o gülzāra öpüldüñ 

Ĥayf ara der-aġūş oluban ara öpüldüñ 

 

2. Öpülmez iken kimselere elde ayaġuñ 

Sāķí bu ‘aceb dönerek aġyāra öpüldüñ 

 

3. Mir‘āt-ı cemālüñde görüp ĥaššı deminde 

Göñlüm şehādet itdi-ki nā-çāre öpüldüñ 

 

4. Cür‘et ide mi ġamze-i ser-tízi görenler 
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Kim diyebile diye ki sen yāre öpüldüñ 

 

5. Öpülmek olunca diye bi'llāhí nedür farķ 

Yā Ģulví-i şeydāya yā hünkāra öpüldüñ 

    189
 
 

  Mefā‘ílün Mefā‘ílün Mefā‘ílün Mefā‘ílün 

1. Benüm ģālüme raģm eyle meded ey şāhı devrānuñ 

Teraģģumlu gerek sulšān-ı ‘ālem şāhı devrānuñ 

 

2. Niçün kūyumı devr eyler dime ‘uşşāķa devr içre 

O devri iķšiżā eyler bu devri gāhí devrānuñ 

 

3. Cefā-y-ile vefānuñ ehli var olur maģalliyle 

Şikeste-beste ol ey dil bulur dil-hˇāhı devrānuñ 

 

4. Gelürse kūyuña aġyār yaķup anı şihāb-āsā 

Ķo olsun ‘āşıķuñ āteş firūzān āhı devrānuñ 

 

5. Dinilür her zamān bir ‘ārifüñ devrānıdur Ģulví 

Senüñdür ‘ārif iseñ şems ü necm ü māhı devrānuñ 

    190
 
 

  Mefā‘ílün Mefā‘ílün Mefā‘ílün Mefā‘ílün 

1. Dilā kim gösterişde ĥoş görinür cāhı dünyānuñ 

Kilābuñ izdiģāmından bilür agāhı dünyānuñ 

 

2. Uyup iĥvān-ile gitme yabāna Yūsuf-ı ģüsnüm 

Görinmez yollar üzre örtülüdür çāhı dünyānuñ 

 

3. Hilāli bedr olur ‘avdet ider anda ķarār-ı necm 
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Tenezzülle teraķķíde görinür māhı dünyānuñ 

 

4. Olur yeksān o demlerde vücūda taĥt-ıla baĥta 

Berāberdür muŝallāda gedā vü şāhı dünyānuñ 

 

5. Bu yoluñ ķanķısına gidilür Ģulví anı bilsem 

Gehi rāste gider gāhi kec olur rāhı dünyānuñ 

    191
 
 

  Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün 

1. Baģr-ı ‘aşķ içre şināverlik iden ehl-i sülūk 

Eline girse revā lü’lü’-i lālā-yı sülūk 

 

2. Gerçi ki reh-reve çoķ dürlü olur seyr ü sefer 

Vuŝlat-ı vaģdet olan ālāy-ı šālibe sülūk 

 

3. Her ne yüzde dídāra mir’āt-ı muĥaccil gider

 

‘Arż-ı ruģsār idicek dilber-i ra‘nā-yı sülūk 

    192
 
 

  Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 

1. Gül ruĥun seyr eyle gülzār-ı çemende Aģmed'üñ 

Var mıdur ol ŝafveti bir sím-i tende Aģmed'üñ 

 

2. Dāġ-ı ‘aşķ-ıla müzeyyen eyledüm ki sínemi 

Pertev-i ‘aşķı görünsün cān u tende Aģmed'üñ 

 

3. Ķarşuya kimler dura Rüstemlik eyler ol dilír 

Ġamze-i ĥun-rízidür merdüm-küşende Aģmed'üñ 
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4. Ķāmet-i bālāsına olmaz müşābih serv-i bāġ 

Şíve-i reftārı yoķdur nā-revende Aģmed'üñ 

 

5. Ģoş çemen píçíde ġonce ģašš-ı sırr-ı fem-durur 

Bülbül-i cānı iden nevģa güninde Aģmed'üñ 

 

6. Ka‘be ģaķķı ser-nigūn eyler o ġayr-ı bütleri 

Nāmını yād eyleyen deyr-i kühende Aģmed'üñ 

 

7. Fürķat içre Ģulviyā ŝubģ-ı viŝāle irmege 

Ģırz-ı cān olsun hemíşe nāmı sende Aģmed'üñ 

 

   ĢARFÜ'L-LĀM 

    193
 
 

  Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 

1. Lušf  ider aġyāra dilber sen gerek rencíde  ol 

Dilberinden gel bu dehrüñ al bu dāmen-çíde ol 

 

2. ‘Arż-ı dídār eyleyüp saña görünmez ol perí 

Dāġ-ı ‘aşķ-ıla gerek başdan ayaġa díde ol 

 

3. Yād idüp Leylā-yı zülfin düş göñül ŝaģrālara 

İl sana mecnūn disünler sen hemān vādíde ol 

 

4. Var-iken hicrān ġamı gel gör ki hem ša‘n-ı ‘adū 

İncidür bir yañadan bu ķalb-i nā-şādí de ol 

 

5. Nice bir feryād idersin bāġ-ı ģüsn-i yārda 

Ģulviyā gülmez açılmaz ġonce-veş píçíde ol 
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    194
 
 

  Mefā‘ílün Mefā‘ílün Mefā‘ílün Mefā‘ílün 

1. Gel ey dil āsitān-ı Ģażret-i Monlā-yı me’vā ķıl 

Nažar ķıl şeş cihetten Meśneví remzini ímā‘ ķıl 

 

2. Bulup lü’lü’-i ma‘nā Meśneví baģrinde ġavvāŝ ol 

Vücūduñ ķašresin ilet āşinālıķla deryā ķıl 

 

3. Semā‘uñ źevķın añla cān ķulaġıyla işit neyden 

Rumūz ķul te‘ālev
 derāyı ‘uşşāķa ıŝġa ķıl


 

 

4. Dönerler ‘aşķ-ı Mevlā'ya anı zāhid döniş ŝanma 

Dönenler ĥod šaríķından ĥavāricdür teberrā‘ ķıl 

 

5. Rumūz-ı Meśneví'yi fehm idüp Ģulví cihān içre 

Derūnun ‘aşķı Monlā'ya düşür cān-ıla yan yaķıl 

    195
 
 

  Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 

1. Ŝalınursa bāġ-ı ģüsn içre n'ola nevres-nihāl 

Var-ise ol naģl-ı zíbāda bulınur i‘tidāl 

 

2. Tengdür ģoķķa dehen söyletmez ‘āşıķ ģālini 

Diñlemez vaŝf-ı lebiyle olsalar şírín maķāl 

 

3. Māh-ı nev gibi yire sümm-i semendi naķş ola 

Ĥāk-pāyındur anuñ ‘uşşāķ itsün rūy-māl 

 

4. Ġam iģāša itdi cānum yaķacaķ yir ķalmadı 
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Cām-ı mey gelmez ele görmez gözüm def‘-i melāl 

 

5. Cür‘a-yı cāmuñ dökilse başına devlet bilür 

Ķoma ayaķda şehā Ģulví ķulınuñ elin al 

    196
 
 

  Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 

1. Çün bahār irdi ayaġı al ele nūş eyle mül 

Def‘-i ġam itmez bilürsüñ ġayr-ı cām-ı mey göñül 

 

2. Ruĥları güldür güler bāġ içre seyrān eyle-gör 

Ŝanki bir nevres nihāldür dilberüm bāġçe-i gül 

 

3. Hem-‘inān olsam semend-i nāz-ile aşsa o yār 

Ašlas-ı çerĥ [ü] felek esb-i murāda ola cüll 

 

4. Bend ider bendelerüñ olmaz ĥalāŝa çāresi 

Gerden-i ‘uşşāķa zülf-i yār ŝarıldı sanki āl 

5. Manķūra ŝanır o dilber Ģulví gözüñ yaşını 

Nuķre-i eşk-i dem-ālūduñ görince diye pul 

    197
 
 

  Mef‘ūlü Fā‘ilātü Mefā‘ílü Fā‘ilün 

1. Bir gelme gitme ‘ālemidür çün ĥayāl-i žıll 

Bu ĥayme içre kimse ķarār eylemiş degül 

 

2. Gülgūnelerle itmeye rengi bu píre-zen 

Bir ĥoşça ķıl nažarı gözlerüñi sil

 

 

3. Mir’āt-durur vech-i ģaķíķíye cān u dil
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Ŝāfíce ol-ki jeng-i ġamuñ ola mużmaģil 

 

4. ‘Ömre deger ŝafāları leb-teşne ‘āşıķa 

K'ola šavāf Ka‘be-i dil sa‘yuñ aña ķıl 

 

5. Meyl itme ġayr-ı la‘l-i leb-i yāra Ģulviyā 

Em semm olursa haste dile yine anı bil 

    198
 
 

  Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 

1. Göreli ġonce-fem ü vechüñdeki ol nūrı dil 

Kevser-i la‘lüñe teşne göze almaz cevri dil 

 

2. Kim ģaķíķatle mecāzí iki ķardeş gibidür 

Āb-ı ma‘nā ‘aşķdur ŝan olmuş anuñ nūrı dil 

 

3. Sem‘üme irdi ŝadā-yı hevl-i aġyār Ģulviyā 

Ķopdı yirinden ŝanasın gördi nefh-i ŝūrı dil

 

 

4. Nāmzeddür duĥter-i rez nefse olsa āşinā 

Ol muģabbetdür ezelden sevmesi engūrı dil 

 

5. Bezl ü íśār eyleyüp ol şāh-ı ‘ālem yolına 

Cān u baş virdüm ķalup anda hemān bir ķurı dil 

    199
 
 

  Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 

1. Eşk cārí olmada hem āh u vā eksik degül 

Bāġ-ı ģüsnüñ servisin āb u hevā eksik degül 
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2. Ġam yimem dilber eger seyrān ide aġyār-ile 

Nev-resíde ġoncada ĥār-ı cefā eksik degül 

 

3. Díde-i cān u dili bínā vü rūşen eyleyüp 

Ĥāk-pāyüñ olalı gözde cilā eksik degül 

 

4. Ol cemāle ķarşu ķo ‘uşşāķ efġān eylesün 

Gül görüldükde hezārān ĥoş nev[ā] eksik degül 

 

5. Nāmum işitdüklerinde Ģulví (…?)

 dime 

Źikr olunsa şāhlar lā-büdd gedā eksik degül 

 

   ĢARFÜ’L-MÌM 

    200
 
 

  Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 

1. Pehlivānum ‘aşķ içinde pençemi burmaya ger 

Zūr iderse Güstehem kincerü-y-ile Šūs hem 

 

2. Āteş-i ‘aşķ-ıla Ģulví yandı cānum hem-çü şem‘ 

Bu muĥayyel cismüm oldı anda bir fanūs hem 

    201
 
 

  Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 

1. Var iken ruĥsār-ı yāre cān [u] dilden ģasretüm 

Arturur anda ġubār-ı ĥaššı görsem ģayretüm 

 

2. ‘Arż-ı ģāle kūyına varmaķ dilerdüm cān-ile 

Görüp aġyār-ı segi ol demde ķalmaz ķudretüm 
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3. Dāstānum ‘aşķ-ıla Ferhād u Mecnūn'dan bedel 

Var-durur aķrānum içre i‘tibār [u] şöhretüm 

 

4. Kesdi na‘li síneme yanmış iken bir nice dāġ 

Tāzelendi ‘aşķ içinde yine derd ü miģnetüm 

 

5. Sāye ŝaldı ol hümā ķıldı müşerref cānumı 

Ģamdü'lillāh var imiş başumda Ģulví devletüm 

    202
 
 

  Mefā‘ílün Mefā‘ílün Mefā‘ílün Mefā‘ílün 

1. Göñülden gitmedi hicrān ġamı bā‘iś nedür bilmem 

Oñulmaz şerģa-i sínem urılmaz mı aña merhem 

 

2. Görince yāri ģālüm aġlamak ister dil [ü] cānum 

O demde merdüm-i çeşmüm ider iki gözin pür nem 

 

3. Ķanā‘at eylemez seyr-i cemāle ‘āşıķ-ı şeydā 

Bu gülzār-ı cihānda míve-i vaŝlın diler her dem 

 

4. Ġam-ı hicrānı yir itmiş iken šab‘umda hem aġyār 

Virür bir cānibinden ol daĥı cān u dile derhem 

 

5. Ta‘alluķ itme ġayra Ģulví besdür saña bir dilber 

Šaķılma gördügüñ dildāra sende hem-çünān ĥātem 

    203
 
 

  Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün 

1. Dāġlar ŝanma ķolum üzre gül-i ter šutarum 

Deste deste idüben yāruma ilter šutarum 

 

                                                     

 (202) 

SÇ 14a 

 (203) 

SÇ 14a 
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2. Ser-i kūyuñda olan ĥār-ı ġubār-ālūdı 

Birini míl ü birin kuģl-ıla hem-ser šutarum 

 

3. Gördügünde n'ola oynarsa yürek síne begüm 

Bir faķír sím küre? üstüne ditrer šutarum 

 

4. Ķomayup ayaġını pír-i muġānuñ elden 

Pendini gūş idüben emrini ber-ser šutarum 

 

5. Nice biñ bendeleri var-ise Ģulví yāruñ 

Cümlesinden bu dil-i zārumı kem-ter šutarum 

    204
 
 

  Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün 

1. Beni dūr itme meded fürķate māyil degülüm 

Mūcib-i ģasret olan nükteye māyil degülüm 

 

2. Sözi çok söyledügüñ virdi ŝudā‘ı ĥalķa 

Vā‘ižā pendi ķo kim ġılžete māyil degülüm 

 

3. Vaģdeti keśret içinde iderüm ŝūfí ben 

‘Uzleti añma gider ĥalvete māyil degülüm 

 

4. Tācı terk itdügüme daĥl ider imiş zāhid 

Anı bilmez mi ki ben śıķlete māyil degülüm 

 

5. Ehl-i ‘irfāna-durur cān-ıla meylüm her dem 

Ģulviyā ŝūfí-i bed-ĥaŝlete māyil degülüm  

     

 

 

 

                                                     

 (204) 

SÇ 14b 
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    205
 
 

  Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün 

1. Cān u dilden ķuluñum ben senüñ ey şāh-ı kerím 

Yoķ ĥilāfım bu sözümde benim Allāh ‘alím 

 

2. Mažhar-ı lušf  iderin bende-i emekdārı didüñ 

Var mı kūyuñda baña beñzeye ġam-hˇār-ı ķadím 

 

3. Ten-i símíni görüp tābına šāķat ķılamaz 

Derleyüp n'ola  ki ‘āşıķ döke cümāmlı sím 

 

4. Tíġı tíz oldı dilā ġamze [vü] müjgānı gibi 

Baş ķurtarmaz aña uġrasa ‘uşşāķ-i ģalím 

 

5. Ustūre šaşı gibi baġrı pek olmuş anuñ 

Baġlamış bilini olmamaġ-içün Ģulví kerím 

    206
 
 

  Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün 

1. Kūy-ı dilberde dilā nāle vü feryād idelüm 

Bülbül-i na‘re-zenüz gül yüzini yād idelüm 

 

2. Geşt idüp rāh-ı ĥarābātı biraz seyr olsun 

Şeyģ-i cām neş’esine šālibi irşād idelüm 

 

3. Dāġ yaķup başımıza şerģa çeküp sínelere 

Kūh [u] ŝaģrāda dili Kays-ıla Ferhād idelüm 

 

4. Söylenen sözlerümüz mūy-ı miyān vaŝfında 

Ķíl u ķāli bu ķaville aña isnād idelüm 

                                                     

 (205) 

SÇ 14b 

 (206) 

SÇ 14b 



 

199 
 

5. Pāy-bend oldı saña şekl-i mürāyí Ģulví 

Selb idüp cāme-i zühdi yine ber-bād idelüm 

    207
 
 

  Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün 

1. Def‘-i ġam itmek-içün elde šutup cām müdām 

Künc-i meyĥāneye varmaġa gerekdür aķdām 

 

2. Zevraķ-ı mey meh-i nevdür bu felek yemminde 

Devr-ile cām-ı meyi eyleyelüm bedr-i tamām 

 

3. Pāyına naķd-i vücūdını íśār itdi bahār 

‘Arż-ı ķāmet idicek ‘āleme ol gülendām 

 

4. Šutulursuñ ŝaķın ey ‘āşıķ-ı zār itme heves 

Zülf-ile ĥāli olup murġ-ı dile dāne vü dām 

 

5. Her ne semte ki varır eyleyemez anda ķarār 

Kūy-ı dilberde ide Ģulví meger kim ārām 

    208
 
 

  Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 

1. Naķd-i vaŝla sím-i eşki vir idüp alım virim 

Ey göñül bāzār düzilsün vardurur olam direm 

 

2. N'ola  ĥavf itse raķíb ŝadrımuñ gürüldisinden

 

Fehm ider ki ŝā‘iķayla bile olur aluram? 

 

3. Şerģa-i sínem eger kim ‘arż olunsa ol şehe 

Ŝanma kim ola şikāyet ĥālümi bilsin dirüm 

                                                     

 (207) 

SÇ 17b-18a 

 (208) 

SÇ 29a 

 208 2-1. mısrada vezin kusurludur. 
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4. Her ne deñlü ‘āŝí isem ķapuña geldüm hele 

Tevbeye olsa muķārin cürm-i ‘abd šutmaz direm 

 

5. Destime cām-ı ŝafāyı yār ŝunmaz olalı 

Kūşe-i miģnetde Ģulví ben ġam afyonun yirüm 

    209
 
 

  Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün 

1. Źevķ-ile nūş ideyin ŝanma bu cāmı her dem 

Ŝunmaġa ŝoñına bir kāse saña ki virsem 

 

2. Bu ‘acebdür ki güsiste ola künd-i himmet 

Ģāżır ol hicre dir-iseñ ki viŝāle irsem 

 

3. Bir kadeģ vir diyüben sāķíye kim el ŝunsam 

Gūyiyā minnet idüp ‘āşıķa dirsüñ ŝun sem 

 

4. Ger niyāz eyleyerek dilbere bir kerre disem 

Şeb-i deycūr görinür rūz-ı viŝāli görsem 

 

5. Dest-būs el vire ümidi-y-ile el ŝunsam 

Ĥışm-ıla dir ki tek otur yire Ģulví epsem 

    210
 
 

  Mef‘ūlü Mefā‘ílü Mefā‘ílü Fe‘ūlün 

1. Kūyuña varam cennet-i a‘lāya degişmem 

Ol yerde durup ķaŝr-ı mu‘allāya degişmem 

 

2. Olsa göricek kākülüñi ‘aķlı períşān 

Ķılca gözüme gelmeye ģavrāya degişmem 

 

                                                     

 (209) 

SÇ 38a 

 (210) 

SÇ 45a 
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3. Zāhid nice bir ša‘ne idersün bize ‘āşıķ 

Nāmını ķoyan dilberi dünyāya degişmem 

 

4. Gün gibi dile pertevini ŝalalı dilber 

Bir źerresini hem meh-i ġarrāya degişmem 

 

5. Ģulví baña zehr-i ġamın[ı] ŝunsa o her dem 

Bir cür‘asını cām-ı muŝaffāya degişmem 

    211
 
 

  Mefā‘ílün Mefā‘ílün Mefā‘ílün Mefā‘ílün 

1. Beşāret ittiŝāline žamírinden olup mefhūm 

Hele ķalmadı mechūlüm ķażıyye ģāl olup ma‘lūm 

 

2. Varurken kūyına yārüñ şihāb-ı āh-ı ‘uşşāķuñ 

Yitişmiş olduġına eylemiş dergāhdan mercūm 

 

3. Ķanā‘at ile herkese suña ĥˇān-ı viŝālinden 

Ne deñlü sa‘y iderseñ alamazsuñ olmasa maķsūm 

 

4. Nebāt-ı la‘lini tercíģ ider ķand-i mümessekden 

Dilā ol nükhet-i ķāmı olursa ‘āşıķa meşmūm 

 

5. Anuñ sümm-i semendinüñ önince oldular gālšān 

Yolında cān u baş-ıla ölenler Ģulviyā merģūm 

    212
 
 

  Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün 

1. Ķurılu görse o yāsın sunar aña destüm 

Oķa šutsa müjelerle n'ola çeşm-i mestüm 

 

                                                     

 (211) 

SÇ 46a 

 (212) 

SÇ 47a 
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2. Ķad-i bālāña nažar itmege yüz sürer-idüm 

Himmetüm ‘ālí-durur žāhirí gerçi pestüm 

 

3. Hest-i nümā níst degül da‘ví-i ‘aşķuñla senün

 

Gerçi kim gösterişi níst-i nümāyem hestüm 

 

4. Bir şehüñ bendesiyüm olmuş-iken āzāde 

İĥtiyārumla ķuluyum aña gerden-bestüm 

 

5. Pendini pír-i muġuñ šutmamak olmaz Ģulví

 

Šutmaz ayaġı sürür muġbeçe ditrer destüm 

    213
 
 

  Mefā‘ílün Mefā‘ílün Mefā‘ílün Mefā‘ílün 

1. Dehānuñla ruĥ-ı aluñda ģüsn ü ānuñ İbrāhím 

Ģüsün bāġında ġoncayla gül-i ĥandānuñ İbrāhím 

 

2. Muģaķķaķdur berāt-ı ģüsnüñi te’yíde yazılmış 

İki ebrūlaruñ šuġrāsıdur sulšānuñ İbrāhím 

 

3. Dimişsün baña cānım dirse ‘āşıķ cānı var olsun 

Bilür-imiş hemíşe ķıymetini cānuñ İbrāhím 

 

4. Šavāf-ı Ķa‘be-i kūyuñ idüp sa‘y u ŝafālarla 

O bir demdür ki ‘uşşāķuñ olur ķurbānuñ İbrāhím 

 

5. N'ola  Ĥıżr'um dise āb-ı ģayāt-ı la‘lüñe šālíb 

Ki biñ ‘ömre deger bir soģbetüñle anuñ İbrāhim 

 

6. Yüz ursun āyet-i ruĥsāra ímān ehli yād olmaz 

                                                     

 “Yokmuş gibi görünen var.” 


 212 3-1. mısrada vezin kusurludur. 

 “Varmış gibi görünen yok.” 


 212 5-1. mısrada vezin kusurludur. 

 (213) 

SÇ 55b 
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Oķunsun muŝģaf-ı ģüsnüñdeki Ķur’ān'uñ İbrāhim 

 

7. ‘Alí meşreb ‘Alí dost ģaydarí olmak gerek Ģulví 

Olursa mülket-i ‘aşķ içre şāģ u ĥānuñ İbrāhim 

    214
 
 

  Mefā‘ílün Mefā‘ílün Mefā‘ílün Mefā‘ílün 

1. Ĥadeng-endāz-ı müjgānuñ nişāngāh idinüp sínem 

Olursa šablalar dāġum aña ben pūte perdāzım 

 

2. Şikāra çıķdı ŝan şāhin hümā-pervāz olup çeşmüñ 

Göñül murġı anuñdur ĥod daĥı bilsem ki ķaŝduyum 

 

3. Göñül pervānedür tāb-ı ruĥuñ şevķine gerdāndur 

Görüp ģüsn-i dilārānı vücūdumla düşüp yanım 

 

4. Günin ŝayar müneccimdür daķíķa fevtin itmez dil 

Aña biñ yıl olur sā‘at geçerse vaķt-i vuŝlat hem 

 

5. Senüñ lušfuña ķalmışdur recā vü ĥavf-ıla Ģulví 

Ģaźer küpāl-i ġamdan dest-i fürķatden yaķam alam 

    215
 
 

  Mefā‘ílün Mefā‘ílün Mefā‘ílün Mefā‘ílün 

1. Vücūdumda ne ķuvvet var ki kuyuña varam bir dem 

Derūnuñda ne himmet var gelüp tab‘ı ide ĥurrem 

 

2. Cemālüñ fażl-ı Yezdāní görinür itsem ím‘ānı 

Dir-isem cānumuñ cānı ĥašā itmem Ĥudā a‘lām 

 

3. Ĥayālüñden güźer itmez ne-deñlü sūzişi itseñ 

                                                     

 (214) 

SÇ 58a 

 (215) 

SÇ 58b 
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Velí aġyār-ı bed- síret iderler ‘āşıķı pür ġam 

 

4. Nihāní lušfuñı ižhār ider ĥoş gūşe-i çeşmüñ 

Görinür ‘ayn-ı ‘āşıķda eśer ider olur pür nem 

 

5. Sözüñ şír ü şeker ŝundı meźāķ ehli-durur añlar 

Gözüñ ĥūn-ı ciger çekse olur źevķ Ģulví'ye her dem 

 

 

  ĢARFÜ’L-NŪN 

    216
 
 

  Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün 

1. Beni ayırduġı-çün miģnet-ile yārumdan 

Göke boyandı felek dūd-ı dil-i zārumdan 

 

2. Ģasret-i la‘l-i leb-i yār-ile her şām u seģer 

Kan revān olsa revā díde-i ĥˇūn-bārumdan 

 

3. Sevmişüm cān-ıla ben bendesiyüm ol yārüñ 

Dönmezem ķālū belāda olan iķrārumdan 

 

4. Cism-i zārumı felek anuñ-içün zerd itdi 

Ĥaste-i ‘aşķ idigüm biline ruĥsārumdan 

 

5. Híç lāzım degül ol āfete iş‘ār itmek 

Ģulviyā sūz-ı derūn añlanur eş‘ārumdan 

    217
 
 

  Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 

1. Dil uzadup zülf-i śu‘bānuñ k'ider te’śír-i cān 

                                                     

 (216) 

SÇ 25a 

 (217) 

SÇ 25a 
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Leblerüñ tiryāk-ı fārūķın yetişdür ol-zamān 

 

2. Síneñ üzre ĥālüñ iy şeh ĥˇāce-i Hindū-ŝıfat 

Ģabbe-i miski getürmiş Rūm'da šutmuş mekān 

 

3. At sürüp meydāna girseñ fārisü’l-ĥaylum benüm 

Rāyiž-i ģing-i zamān olmaz senüñle hem- ‘inān 

 

4. Ĥançerüñ baġrın söker ‘āşıķlaruñ bil bekleyüp 

Görmedüm bir ŝuyı serd böyle yalıñ yüzlü civān 

 

5. Çünki tíġüñ şerģasıyla şerģ olur ģāl-i derūn 

Ģulví'ye yalmanını gösterme lušf eyle hemān 

    218
 
 

  Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 

1. Tír-i müjgāndan ne dem ki dilde zaĥm olur ‘ıyān 

Ģoķķa-i la‘lüñdedür terkíb-i merhem ey civān 

 

2. Ŝalınup sen serv baķmaz cūy-bār-ı eşküme 

Tek hemān sen şādmān ol çaġlayup efsūn revān 

 

3. Fāide itmek muķarrerken metā‘ı vaŝl-ıla 

Ol ķara yüzlü raķíbüñ sözleri virdi ziyān 

 

4. Her ne olsa meyl idüp çünki dimezsün ník ü bed 

Ben de naķd-i eşki ķalb-i ŝāf-ile virdüm hemān 

 

5. Azar azar görünür yalmanı Ģulví sínede 

Anca bir belden gelür ol ĥancerüñ ŝuyı revān 

     

 

                                                     

 (218) 

SÇ 25a 
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    219
 
 

  Mefā‘ilün Fe‘ilātün Mefā‘ilün Fe‘ilün 

1. İdince merdüm-i çeşmüm cemāline nigerān 

Olurdı kūçe-i ‘aşķa derūn-ıla deverān 

 

2. Cefā-yı dehr-ile murtāž olurmuş uçmaķlıķ

 

Revā ki kūy-ı nigārı iderse cān cevelān 

 

3. Görüp ģaķíķat-ile dídeler olur rūşen

 

Olınca ĥāk-i deri gözde sürme-i Hemedān 

 

4. Görince āb-ı sirişķi dime ki cevherdür 

Olur mı la‘le göre híç ķıymet-i seyelān 

 

5. Açıldı gül ruĥı yārüñ ‘aceb ki bülbül-i dil 

Müyesser olup ider mi o semtlere šayerān 

    220
 
 

  Mef‘ūlü Fā‘ilātün Mef‘ūlü Fā‘ilātün 

1. Ahvāli ‘arža ‘āşıķ açınca ĥoş dehānın 

Ma‘şūķ-ı ‘ārif añlar depretmedin zebānın 

 

2. Derd ü ġamuñla oldum ben ĥaste em šabíbüm 

Didi ģekím olanlar açmadılar dükānın 

 

3. Çevgān-ı zülf-i yāre başını šop idenler 

Meydān-ı ‘aşķ içinde bulmadılar nişānın 

 

4. Rengín olup o rūĥlar açılsa gül gül olsa 

                                                     

 (219) 

SÇ 25a-25b 

 219 2-1. mısranın vezni kusurludur. 

 219 3-1. mısranın vezni kusurludur. 

 (220) 

SÇ 25b 
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Bülbül olurdı ‘uşşāķ oķurdı Gülsitān'ın 

 

5. İnce ĥayāle düşme olmuş muģāl Ģulví 

Görsek ol ebruvānı ķuçmaķ o mū miyānın 

    221
 
 

  Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 

1. Ĥaste-i ‘aşķum šabíbā ömrüm[e] dermān sen 

Ķıl müdāvā lušf-ıla gel eyleyüp iģsān sen 

 

2. Dāġlar yaķdum çeküp sínemde şerģā ‘aşķ-ıla 

Serviler güllerle oldı ŝanki bir būŝtān ten 

 

3. Dāġlar deldi ümíd-i künc-i vaŝl-ı yār-ile 

Var mıdur Ferhād'a beñzer gün içinde kānken 

 

4. Keşti-i tenden geçen mellāģ-ı baģr-ı ģikmete 

Eyleme emān nažar sen gördügüñ ķorŝān ŝan 

 

5. Aġlasa dervíş Ģulví yıllar-ıla ġam degül 

Tek hemān olsun cihānda şāh-ı ‘ālí-şān sen 

    222
 
 

  Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 

1. Dāima ķaddüñ nihāli ser-firāz olsun Ģasan 

Gözlerüñ mestānesi hem mest-i nāz olsun Ģasan 

 

2. Ķaddi bālā rūyı ra‘nā devletin virmiş Ĥudā 

Devletüñ pāyende vü ‘ömrüñ dirāz olsun Ģasan 

 

3. Sen ģasensin ĥulķ-ıla hem ģüsn-ile hem nām-ıla 

                                                     

 (221) 

SÇ 25b 

 (222) 

SÇ 25b 
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Ġamzeñe de ķıl naŝíģat dil-nüvāz olsun Ģasan 

 

4. Öykünürse ruĥlaruña lāle-i ter gül gibi 

Kār u bārın yile virsün ‘ömri az olsun Ģasan 

 

5. Ŝanma kim yüz döndüre Ģulví cefā vü nāzdan 

Her ne nāz itseñ yirine biñ niyāz olsun Ģasan 

    223
 
 

  Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün 

1. And içüp ĥışm-ıla işitdüm o yār benim-içün 

Öldürürüm anı diyü gördükde dimiş dín-içün 

 

2. Híç lāyıķ mı dimiş cürmi nedür dindükde 

Fitne ķopardı dimek kākül-i pür-çínüm içün 

 

3. Ger ölürsem ķoyalar reh-güzer-i dilberde 

Baña bir yer bulalum dirler-ise sínim içün 

 

4. Var-ise āb-ı miģen oldı bu ĥāke ālūd 

Himmet olduġı zamān ģalķetme šıynım içün  

 

5. Ģulví'yi ara yire ķatmayalum dirler-imiş 

Seg-i kūyuñla olan ceng ü cedel āynim içün 

    224
 
 

  Mefā‘ílün Mefā‘ílün Mefā‘ílün Mefā‘ílün 

1. Açılmış bāġ-ı ģüsn içre o gül ruĥsāra ‘aşķ olsun 

Anuñ dil bülbülüdür ġonce-fem dildāra ‘aşķ olsun 

 

2. Yatup dāru'ş-şifā-yı kūy-ı yār içre nice yıllar 

                                                     

 (223) 

SÇ 29a 

 (224) 

SÇ 29b 
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Lebinden em bulan şol ‘āşıķ-ı bímāra ‘aşķ olsun 

 

3. Mükeyyef olsa esrār-ı ĥaš-ile çın seģerden ger 

Revā dirseñ varup abdāl-ı dil ol yāra ‘aşķ olsun 

 

4. Görürken dāne-i ĥālinde mekr ü fitneler mevcūd 

Šutulduñ dām-ı ‘aşķa ey dil-i āvāre ‘aşķ olsun 

 

5. Niçün fehm eylemez bāş aġrıdur yoķ yirlere Ģulví 

Açılmışken o ġonce ‘andelíb-i zāra ‘aşķ olsun 

    225
 
 

  Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 

1. ‘Akl [u] iź‘ān-ile olsañ eşref-i insān sen 

Saña meyl itmez zamāne ģažž ider nādāndan 

 

2. Kimse baķmaz yüzüñe ger eyleseñ kesb-i kemāl 

Ŝan‘at-ı şi‘rüñ mükemmel olsa hem irfān-ı fenn 

 

3. Nice yılla ķullıķ itseñ āsitān-ı dilbere 

Saña bir kerre dimez kim bende-i fermān sen 

 

4. ‘Āķil ol aldanma gel ālāyiş-i mekkāreye 

Sen hemān er gibi ol kim bulınur erzān zen 

 

5. Nice kez itdüm šavāf kūy-ı yāri Ģulviyā 

Geçmedi maķbūle oldum cān-ıla ķurbān ben 

    226
 
 

  Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 

1. Ģālimi ‘arż eylesem görseñ şikāyet n'eydügin 

                                                     

 (225) 

SÇ 34b 

 (226) 

SÇ 35a 
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Ķıŝŝa-i hicr oķısam bilseñ ģikāyet n'eydigin 

 

2. Ķaš‘-ı menzil itmege sa‘y eyledüm ‘aşķ içre ben 

Gitdügümce uzadı bilsem nihāyet n'eydügin 

 

3. Dest-būs el virmiş-iķen la‘lüñ umar bu göñül 

Görmedikdür dōstum bilmez ķanā‘at n'eydügin 

 

4. Cān virenler yoluña görmek dilerler boyuñı 

‘Arż-ı ķāmet eyle görsünler ķıyāmet n'eydügin 

 

5. Şi‘r-i şírín-ile Ģulví vaŝf-ı la‘lüñ itmese 

Aġzı dadın bulmayup bilmez ģalāvet n'eydügin 

    227
 
 

  Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 

1. Zínet-i dünyāya baķma ‘ālem-i ‘uķbāya dön 

Terk idüp cümle sivāyı gel göñül Mevlā'ya dön 

 

2. Esfel itme šab‘uñı süm‘a vü riyādan ŝaķın 

Rütbeñi fehm eyledüñse ‘ālem-i ma‘nāya dön 

 

3. Āb-ı vecdüñ sırrın añla ādem-i ma‘nāyı bil 

Ĥoş müsemmā eyle źātuñ ‘alímü’l-esmāya dön 

 

4. Añla çaķ başdan fenānuñ sırrını baģrı dile 

Ķoma elden rişte-i tevģídi ĥoş gūyāya dön 

 

5. Belüñe ģiźmet ķuşaġın nice yirden bend idüp 

Yan yaķıl ol sāf-dil ‘aşķ içre bí-pervāya dön 

 

6. Sūz-ı ‘aşķı neyde ŝanma mürşid-i kāmilde bul 

                                                     

 (227) 

SÇ 37b 
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Ol demi fehm eyledüñse bir nefes de nāya dön 

 

7. Bülbül-i cān oķusun geh Meśneví geh Ma‘neví 

Gülşeníden Rūşení bul Ģulviyā Monlā'ya dön   

    228
 
 

  Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 

1. Ol tezervi ŝayd-ıla ķodım felekde bir nişān 

Himmetim şehbāzıdur evc-i mu‘allā āşiyān

 

 

2. Vādi-i ‘aşķ içre menzil almada olmaz baña 

Tevsen-i çerĥ-i felekle rāyiż-ı dil hem-‘inān 

 

3. Görinen cūy-ı felekde ŝanma-gör ġam-ı hevā 

Dūd-ı āhdan boyandı reng-i rūy-ı āsmān 

 

4. Şu‘le-i ruĥsārdur dilde olan sūz u güdāz 

Yaķdı ol āteş beni ŝanma teb-i mihr-i cihān 

 

5. Bir zamān-ıla bulam dirken o māhı Ģulviyā 

Ģamdü'lillāh kim yatur buldum zeminde rāyegān 

    229
 
 

  Mef‘ūlü Mefā‘ílü Mefā‘ílü Fe‘ūlün 

1. Düşdi heves-i meyl-i ġubār-ı reh-i cānān 

Olup ser-i kūyında göñül gūyuñ ġalšān 

 

2. Āsān degül reh-güźer-i ‘aşķ faķíre 

Müşkillere uġratdı seni dilber-i źí-şān 

                                                     

 (228) 

SÇ 40a 

 Bu matla beyit ile tezin “müfred”  bölümünde  “2” numarada, Divan’da ise 30b varakta yer alan 

eksik gazel?  beyti benzemekle birlikte her ikisine de yer verilmiştir.  

 (229) 

SÇ 47b 
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3. Sa‘í-i viŝāli ile hem-pā olamazsın 

Bu yolda gerek ola fedā baş-ıla hem cān 

 

4. Eller mi deger dāmenine sürmege yüzler 

Ayaġına düş kim olasın mažhar-ı iģsān 

 

5. Çıķarsa eger tūde-i ĥāk-pāyi semendüñ 

‘Aynıyla olur dídelere kuģl-ı Ŝafāhān 

 

6. Ebrūları ŝan ĥançer-i neb-tízdür elde 

Ĥūní gözi mestāne revādur aķıda ķan 

 

7. Üftādesine kim nažar-ı himmet olursa 

Bir dem ola kim el vire Ģulví'ye bu devrān 

    230
 
 

  Mefā‘ílün Mefā‘ílün Mefā‘ílün Mefā‘ílün 

1. Gözüm nūrını görmez olalı ķalb inkisārından 

N'ola  ĥūn-āb-ı ģasret aķsa çeşmüm çeşmesārından 

 

2. İki gözler n'ola eşk-i dem-ālūdı revān itse 

Biri ģālüme raģmā biri ġamlı rūzigārından 

 

3. Cāna nāžır olur-ısa ģis-i ‘alíl meded sākím 

Bulınmaz tūtiyā ister göñül kuģl-ı ġubārından 

 

4. Ayaķlatma anı küpāl-i ġamla bir faķírüñdür 

Ŝaķın ģāk-i rehüñ olanlaruñ? intişārından

 

 

5. Cānına yoķ heves kim gerden-i baģr-ı viŝālindür 

Revān-ı cān virmege az ķaldı Ģulví intižārından 

 

                                                     

 (230) 

SÇ 51b 

 230 4-2. mısrada vezin kusurludur. 
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   ĢARFÜ'L-VĀV 

    231
 
 

  Mefā‘ílün Mefā‘ílün Mefā‘ílün Mefā‘ílün 

1. Civāna meyl iden ķor āstāne-i ıżšırārí rū 

Oķudum ser-be-ser ‘aşķuñ kitābın faŝl u bābı bu 

 

2. Leb-i dilberde tebĥāle olup cān-baĥş-ı ‘uşşāķa 

Şarāb-ı güldür anuñ-çün virür her dem ģabābı bu 

 

3. Göñül ġavvaŝı ķor baģr-ı fenāya ıżšırārí rū 

Ŝudan ķurtarmaġa postı gel imdi bu riyāyı yu 

 

4. ‘Aceb beñzer dimiş mihr-i cemāle māhı ol ‘āşıķ 

Biri iki görüp olmuş gibi var-ise şaşı şu 

 

5. Ne-deñlü cürmi var-ise bu Ģulví ķatlanup lušf it 

Anı dūr itme dergehden ŝuçu var-ise ķaķı ķo 

    232
 
 

  Mef‘ūlü Mefā‘ílü Mefā‘ílü Fe‘ūlün 

1. Mir‘āt-i cemālüñle görindi dile pertev 

Rūşen ola mı sūziş-i şem‘ olmasa bir ev 

 

2. Žāhir ola sa‘y eyle ki ĥoş tāb-ı teb-i ‘aşķ 

Bir yere de olursa didi Ģażret anı sev 

 

3. Sālik olana iki ķanat menzilesinde 

Menzil alamaz ‘aşķ u šaleb olmasa reh-rev 

 

4. Bildi ki cemālini anuñ feyź-resāndur 

                                                     

 (231) 

SÇ 38b 

 (232) 

SÇ 55a 
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Düşdi o zamāndan šaleb-i mihre meh-tev 

 

5. Terkíbine aldanma ŝaķın Ģulví ki devlet 

Letdir dinilür soñı anuñ olsa devā dev 

 

   ĢARFÜ'L-HĀ' 

    233
 
 

  Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 

1. Cānı ķurbān virmişüm ol ķaşları yā tírine 

Rāżıyum her ne gelürse ben Ĥudā taķdírine 

 

2. Göricek başumda sevdā-yı ĥayāl-i zülfüñi 

Boynu baġlu ķul gibi bend eyledi zincírine 

 

3. Reh-güzārında varup cān çıķmaġa ta‘cíl ider 

Bugüni yarına ŝalup dilberin te’híri ne 

 

4. Ĥastedür her dem o la‘l-i leblerüñden em umar 

Bilmezem derdi nedür bu göñlümüñ tedbíri ne 

 

5. Ĥırķa-i ehl-i fenā geyüp dilā Ģulví gibi 

Cān-ıla itdüm ināyet ben melāmet pírine 

    234
 
 

  Mef‘ūlü Mefā‘ílü Mefā‘ílü Fe‘ūlün 

1. Gözlerden aķan eşk-i revān beñzedi ķana 

Duş oldı gözüm var-ise ol mihr-i cihāna 

 

2. Devr içre büküp rişte-i ‘ömri ġam-ı eyyām 

Ŝarılmaġa dildāra ‘acep yenki bahāne 

                                                     

 (233) 

SÇ 15b 

 (234) 

SÇ 18a 
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3. Fāl atmış-ıdım dil kime kurbān ola diyü 

Doġrıldı hemān oķ gibi ol ķāşı kemāne 

 

4. Lušf olmaduġı ‘āşıķa yetmez mi o şehden 

Her demde o dildādeye ya cevr ü cefā ne 

 

5. Destümde olan cāmı tehí ŝanma ki Ģulví 

Šopdolu felekden içi vaż‘-ı sitemāne 

    235
 
 

  Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 

1. Vādí-i hicrāna düşdüm ben fiġān u āh-ıla 

Dil ġaríb ķaldı saña ıŝmarladım Allāh-ıla 

 

2. Baña ģışmı var o çeşmi mestümüñ bilmem nedür 

Ĥançer-i müjġānı cānum almada ger āh-ıla 

 

3. Ol melāģat taĥtınuñ şāhı neler itdügini 

Söyleşeydüm ģālümi ben bir dil-i āgāh-ıla 

 

4. Mír-i ģüsn iken ‘adālet itmedi diyü ĥašı 

Ģulví ma‘zūl itmek içün geldi emr şāh-ıla 

 

5. Ķavl-i aġyāra uyup ĥāšır-şikeste ķalması 

Żulmı bí-ģadd itmesi hem nice sāl u māh-ıla 

    236
 
 

  Mef‘ūlü Fā‘ilātü Mefā‘ílü Fā‘ilün 

1. Āhum ķapusı ģalķası cism-i nizār-ile 

Çalındı gūş-ı yāra irüp nāle zār-ile 

 

                                                     

 (235) 

SÇ 30b 

 (236) 

SÇ 39a 
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2. Baģr-ı ġamında belki esüp bād-ı vuŝlatı 

İre kenāre keştí-i ten rūzgār-ile 

 

3. İy cān šabíbi ģastalara ķıl devālaruñ 

‘Āşıķ geçende ölmelidür intižār-ile 

 

4. Pír-i muġānuñ ayaġına sür yüzüñi var 

Ol píre hiźmet eyle dilā iĥtiyār-ıla 

 

5. Vüs‘at virilse Ģulví hemān varma yanına 

Nāzük-šabí‘at ol güzelüñ belki darıla 

    237
 
 

  Mefā‘ílün Mefā‘ílün Mefā‘ílün Mefā‘ílün 

1. Baña bir dem ‘ašā ķılsañ n'ola ey nev-civān būse 

Ölümlü ĥasta olmuşken virür ĥoş tāze cān būse 

 

2. Elinden geldigince ayaġuñ öpmek diler sāķi 

Revādur cām ile lušf eyleseñ iy yār-ı cān buse 

 

3. Ġubār-ı ĥaš degüldür görinen mir’at-ı vechinde 

Ķomışdur bir nefes ruĥsār-ı yār üzre nişān būse 

 

4. Ruĥundan bir gül alınsa olur bir verd-i ter peydā 

Cemālüñ bāġını n'ola iderse gülsitān būse 

 

5. Elinden gelse çaķ başdan ayaġın öpmek ister dil 

Ŝanur ŝunduķça cāmı lušf ide ol yār-ı cān būse 

 

6. Viŝālüñ ni‘metin düşen bilir eller velí Ģulví 

Ķanā‘at ŝāģibidür eşigi senden hemān būse 

     

                                                     

 (237) 

SÇ 40b 
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    238  

  Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün 

1. Kimi hem bāliş olup dilber-ile gülşende 

Ĥār-ı hicrāna düşüp kimi yatur külĥende 

 

2. Šāli‘i açıķ olur dünyede nādān olanuñ 

Yā ne ģācet idi olmaķ ķatı dānā sende 

 

3. Nice nāķıŝ çıķar ‘alāya aceb ģikmetdür 

Ķalur alçaķda velí māhir olan her fende 

 

4. Nāil-i vuŝlat olur gör ki her aġyār-ı dení  

‘Āşıķ-ı ŝādıķ olan ķanda ire ol ķande 

 

5. Ģulví'ye ŝor ki niçün şekvā ider ‘ālemde 

Yaraşur aġlamak ‘uşşāķa düşer mi ĥande 

    239
 
 

  Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün  

1. Gül gül olmuş açılup ruĥsārı gülzārı göre 

‘Andelíb-āsā revādur nāle gülzārı göre 

 

2. Beźl idüp naķd-i sirişki merdüm-i díde gibi 

Cān atar sevdāger-i dil eyle bāzārı göre 

 

3. Ģažžı olmaz mı dilā ĥaššı gelen dilberlerüñ 

Ġonceye píçíde olmuş ģoş çemenzārı göre 

 

4. Ölmüş-iken pister-i miģnetde tāze cān bulur 

Bir nefesde ĥastasını gele ol yārı göre 

                                                     

 (238) 

SÇ 44a-44b 

 (239) 

SÇ 41b 
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5. Señ gibi āzürde eyler n'eylesün aġyār-ı dūn 

Kūyuña varmaķ dilerse Ģulví sen yārı göre 

    240
 
 

  Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün 

1. Oldı dil cān-ıla bir şāha yine efgende 

Ķulluġın cānına minnet bile şāh u bende 

 

2. Kāküli olsa períşān ruĥ-ı alı üzre 

Ŝan seģāb içre olur mihr-i cihān raĥşende 

 

3. Bir içim ŝu gibidür la‘l-i lebi cānānuñ 

Teşne-leb ‘āşıķ olursa n'ola kim cūyende 

 

4. Görinen sínesi üzre o mehüñ dāġ degül 

‘Āşıķuñ Ģaķ nažarı ķalmış o símín tende 

 

5. Bí-raģm dilbere düşmüş dil-i Ģulví acıdum 

Aġladuķça ol aña ģālini eyler ĥande 

    241
 
 

  Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün 

1. Heves-i mū miyān ger olsa bu cāna dil-ĥˇāh 

İder o ġunc u delāl-ile nigāhı āgāh 

 

2. Şíve-i perveriş-i māyil-i üftādesin 

Aģsen-i vech-ile ģıfžında šutarmış ol şāh 

 

3. Söylese tāze-zebān şi‘r-i zebān-ı tāze 

Nükte-āmíz ü mu‘ammā vü şebistān eşbāh 

 

                                                     

 (240) 

SÇ 44b 

 (241) 

SÇ 47a 
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4. Tāriş-i ehl-i niyāz būsiş-i dāmān oldı 

‘Ākif-i  Ķa‘be-i kūyıdur ümíd-gerde nigāh 

 

5. Gör o pír-i muġı iģyāya gelüp yaķ ocaġın 

Elüne Cām-ı Cem'in alduġı dem ol Cem-cāh 

 

6. Görilüp āyíne-veş lāzıme-i ģüsn-i kemāl 

Müşterí šal‘ātıdur sükker-i dil rūşen-gāh 

 

7. Yūsuf-ı ģüsne diñüz semtini beytü’l-ģazenüñ 

Pír-i Ken‘ān-ı dil itdi bir eyvāh ile āh 

 

8. Āb-gūn ĥançer-ile gelse o çeşm bi'llāhi 

Teşne-leb Ģulví šoķınmadın olur-idi tebāh 

    242
 
 

  Mefā‘ilün Fe‘ilātün Mefā‘ilün Fe‘ilün 

1. Šutuşmaķ istedi yār-ile āftāb pençe 

Šaŝarruf-ile šutup cāmı āftāb pençe 

 

2. (…?) 

Sezādur olsa raķibe ne-deñlü işkence 

 

3. (…?) 

Teġafül-ile nigāhıdur uġradan rence 

 

4. (…?) 

Şu Maġríbí gibi kim šālib ola ol gence 

 

5. (..?) Ģulví ki ĥālí degül ikisi daĥi 

Ĥayāli gözde göñülde viŝāli eglence 

     

                                                     

 (242) 

SÇ 47a 
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    243
 
 

  Müstef‘ilün Müstef‘ilün Müstef‘ilün Müstef‘ilün 

1. Tecdíd-i ‘ahde iftitāģ eźkār-ı illa'llāh-ile 

Bulur o dem kalb inşirāģ efkār-ı illa'llāh-ile 

 

2. Āyāt-ı āfāķí bilüp icmāl [ü] tāfŝíl ne ise 

Timśālin enfüs-çün ŝabaģ tekrār-ı illa'llāh-ile 

 

3. Cennet yüzin görmez olur meger münāfıķ olana 

    Nār-ı caģímde iķtiżā‘ inkār-ı illa'llāh-ile 

 

4. Saġraķ-ı vaģdet nūş iden mestānelik alur ele 

Hayrānlıġı olup mubāģ esrār-ı illa'llāh-ile 

 

5. Ģulví gibi añlar bilür esrāra olur muššali‘ 

Levh-i dili eyler ízāģ envār-ı illa'llāh-ile 

    244
 
 

  Mef‘ūlü Mefā‘ílü Mefā‘ílü Fe‘ūlün 

1. Mecnūnı olup girsem eger daġda [o] ġāra 

Hem-dem görinüp def‘-i ģazen düşmez o yāra 

 

2. Bār-ı miģen bükmüş-iken ķāmetini yār 

Müjgānı oķın yine urur ‘āşık-ı zāra 

 

3. Ķurdum nice dām gerçege bu ŝaģn-ı zemínde 

Ŝayd itmege ol āhūyı bulınmadı çāre 

 

4. Nāleler idüp nāle döner bülbül-i nālān 

Yaŝdandıġını ġoncalaruñ görse o ĥāre 

                                                     

 (243) 

SÇ 52a 

 (244) 

SÇ 56a 
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5. Ģulví lebine teşneyüm ol ķāmeti servüñ 

Başumda hevā dilde heves būs u kenāre 

 

   ĢARFÜ'L-YĀ' 

    245
 
 

  Mefā‘ílün Mefā‘ílün Fe‘ūlün 

1. Nažar itdüm görüp ŝun‘-ı kemāli 

Ki cem‘ olmuş celāliyle cemāli 

 

2. Ģayat-efzā-yı cān-ı ‘āşıķ itmiş 

Lebüñde ĥoş ķopan āb-ı zülāli 

 

3. Cemālüñ şemsine çün źerre ‘āşıķ 

Olup üftāde umar ittiŝāli 

 

4. Şeb-i hicrāna pāyān irdi ŝandum 

Olup me’mūlemiz rūz-ı viŝāli 

 

5. Virüp sen ĥūníye cān-ıla başın 

İşitdüm Ģulví'yi olmuş celālí 

    246
 
 

  Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün 

1. Ey šabíb çekme elem eylemede tedbíri 

Bozamaz kimse çü tedbír-ile ĥod taķdíri 

 

2. Beni mecrūģ iden ebrūlar-ıla müjgānıdur 

N'eyler alup ele ol ĥūní kemān u tíri 

 

                                                     

 (245) 

SÇ 15a 

 (246) 

SÇ 15a 
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3. Mū miyāñı hevesi ķılca ķomaz naķş-i vücūd 

Ķıl ķalemle nice mümkin ideler taģríri 

 

4. ‘Uşşāķa nihāl-i tāze  

Bir çubuķ urmadılar niçün ola taķríri 

 

5. Baña em yine lebinden ola yoĥsa Ģulví 

Sūdmend olmaya ġayrı idicek tedbíri 

    247
 
 

  Mefā‘ílün Mefā‘ílün Mefā‘ílün Mefā‘ílün 

1. Bahār eyyāmı gül devri bulup bir serv-i ra‘nāyı 

Teferrücgāh-ı ‘ālemde göñül eyle temāşāyı 

 

2. Esüp bād-ı ŝabā gülşende eyler mürdeler iģyā 

Bugün gülzāra gelsün görmeyen āyín-i ‘Ìsā'yı 

 

3. Cihāndan kām alam dirseñ şarāb-ı erġavān nūş it 

Bilürsüñ kimseye bāķí degüldür źevķ-i dünyāyí 

 

4. Ķulaķ ur pendini pír-i muġānuñ cān-ıla gūş it 

Yalı seyrin idüp zevraķla nūş it cām-ı ŝahbāyı 

 

5. Esās-ı bādeyi meclisde Ģulví üstüvār eyle 

Ģaķíķatde temelsizdür bilürsüñ sen bu dünyāyı 

    248
 
 

  Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 

1. İki yüzlü görmedüm ‘ālemde ben dünyā gibi 

Şāh-ile olmuş gedāyí ĥˇāb-ıla rü’yā gibi 

                                                     

 (247) 

SÇ 15a 

 (248) 

SÇ 15a-15b 
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2. Bir nažar almaz göze kuģl-ı cilāyı görmedüm 

Ĥāk-pāyin farķ ider bu díde-i bínā gibi 

 

3. Reng-i ruĥsārın görüp zerd oldı rūyı ‘āşıķuñ 

Bāġ-ı ‘ālemde açılmaz ol gül-i ra‘nā gibi 

 

4. Mecma‘u’l-baģreyne beñzer ġurbet içre fürķati 

Mevc urur bir yire gelse ey göñül deryā gibi 

 

5. Āteş-i āhumla baġrum bişdi nuķl-ı mey gerek 

Ģulví'ye şírín gelür ŝun leblerüñ ģelvā gibi 

    249
 
 

  Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 

1. Cām ŝunup muġbeçe lušf-ı ‘āşıķ eylerken yüri 

Söz işit pír-i muġān meclisde gel dirken yüri 

 

2. Meyl idüp ālāyiş-i mekkāreye aldanma gel 

Erlere itmez ģaķíķat bu meśeldür zen yüri 

 

3. Yolda ķalursın piyāde geçdi erbāb-ı recíl 

Gice ķalma ĥˇāb-ı ŝubģı terk idüp erken yüri 

 

4. Keştí-i cismüñ dilā deryā-yı ‘irfāna ŝalup 

İki günüñ berāber eyle[me] aç yelken yüri 

 

5. Gösterür naķd-i dili híle-durur kār-ı cühūd 

Künc-i istiġnāyı Ģulví eyle sen mesken yüri 

     

 

 

 

                                                     

 (249) 

SÇ 15b 
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    250
 
 

  Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 

1. Híçe ŝatup dünyanuñ idbār-ile iķbālını 

Gir šaríķ-ı faķra iy dil gey melāmet şālını 

 

2. Nūş idüp cām-ı fenā sırrıyla mest olup yüri 

Dehrüñ ey dil sen görüp aldanma mekr ü alını 

 

3. Himmeti ‘ālí olan erbāb-ı faķruñ gözine 

Ehl-i dünyānuñ görinür ķatı alçaķ yalını 

 

4. Gün be-gün gitmekdedür sālār-ı‘ömrüñ naķs ise 

Hˇāce-veş maġrūr olup ŝalmakda māh u sālını 

 

5. Tükme-i vaģdet başında tāc-ı ‘izzetli-durur 

Ģulviyā n'ola iderseñ terk tācuñ dālını 

    251
 
 

  Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 

1. Vādí-i fürķatde ķılduñ sen beni zār eyle mi 

Sūz-ı hicrāna yaķup itdüñ yirim nār eyle mi 

 

2. Baña her demde cefā itmekligi gördüñ revā 

Ġayrıya iģsān idüp yār ola aġyār eyle mi 

 

3. Nice yıldur meh cemālüñ baña göstermez olup 

Gün gibi sāyirlere ĥoş ‘arż-ı dídār eyle mi 

 

4. Bülbül-i dil ġonce-veş aġzuñdan almazken ĥaber 

Açılup gül gibi olduñ hem-dem-i ĥār eyle mi 

                                                     

 (250) 

SÇ 15b 

 (251) 

SÇ 15b-16a 
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5. Ĥaste-i ‘aşķ oldı Ģulví ey šabíb-i cān u dil 

İtmedüñ derdine anuñ ģayf tímār eyle mi 

    252
 
 

  Mef‘ūlü Mefā‘ílün Mef‘ūlü Mefā‘ílün 

1. Sevdā-yı siyeh zülfüñ dívānelik el virdi 

Cür‘a-i lebüñ emdür mestānelik el virdi 

 

2. Ālüfte-i hicrānum hem mažhar-ı ģırmānum 

Ģayrānum o ģālāta şūrānelik el virdi 

 

3. Kūyına varıp yārüñ ülfetler idem diyü 

Sa‘y eyledügince hep bí-gānelik el virdi 

 

4. ‘Aşķ içre dil [ü] cānuñ terküñi urınca ben 

Bilsem ki baña anda cānānelik el virdi 

 

5. Meyl eylemege Ģulví ‘ālemde zen-i dehre 

Vaģdetle ferāġ içre merdānelik el virdi 

    253
 
 

  Mefā‘ílün Mefā‘ílün Mefā‘ílün Mefā‘ílün 

1. Ķızılırmaķ-durur çeşmüm aķar ĥūnín olup yaşı 

Derūn-ı dāġ-ı dil var-ise olmuşdur bıñar başı 

 

2. Cihānuñ ķahramānı gözleri ĥūnín olupdur 

Bulınmaz vādí-i ģüsn içre dildāruñ ayakdaşı 

 

3. Derín ‘ālem-durur dūş olmayan bilmez ‘aceb dadı 

Firāķ içre dil-i ‘uşşākuñ olmuş derd ü ġam işi 

 

                                                     

 (252) 

SÇ 16a 

 (253) 

SÇ 16a 



 

226 
 

4. Nažar itseñ o yāruñ gösterür ĥoş naķş-i zíbāsın 

Mücellā-ĥāne-i ŝāfí göñül dívārı hep kāşí 

 

5. Görüp leylā-yı zülfüñ kūh [u] ŝaģra seyri şíríndür 

N'ola Ferhād [u] Mecnūn Ģulví'nüñ olursa yoldaşı 

    254
 
 

  Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 

1. Ĥaste göñlüm bulmayup dermānını 

Yıl geçer ġamsız geçürmez ānını 

 

2. Cān-ı ‘ālemsin olup gözden nihān 

Ķānda arasın bu ‘ālem cānını 

 

3. Oķuyanlar ĥoş berāt-ı ĥüsnüni 

Göricek ĥaššın bilür fermānını 

 

4. Ni‘meti mebźūl dirler dilberüñ 

Bizde görsek ol şehüñ iģsānını 

 

5. Olıcak rūz-ı cezā kim Ģulví'nüñ 

İstegi bu ķurtara ímānını 

    255
 
 

  Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün 

1. Seyr-i ŝahrā-yı çemen olsa ider def‘ ġamı 

Ber-šaraf itse gelüp n'ola ĥaš-ı ruĥ elemi 

 

2. Min-vechin gül gibidür ol ruĥ-ı ālı yāruñ 

Ġoncaya beñzer o ĥaššıyla güzel la‘l-i femi 

 

                                                     

 (254) 

SÇ 16b 

 (255) 

SÇ 17b 
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3. Görüp āyíne-i šab‘ımda ĥayāl-i yāri 

Ol ŝafā-y-ıla n'ola alsam ele cām-ı Cem'i 

 

4. Ādemílik didügi oldı nifāķ ol dívüñ 

Ŝıfat-ı buĥl-ıla mevsūfuñ umulmaz keremi 

 

5. Ģulviyā zāl-i felek gibi raķibüñ her dem[i] 

Başına uġraya her ne kim ider emi semi 

                     256
 
 

  Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün 

1. Dir-imiş zāhid-i ĥar cām-ı muŝaffādan geç 

Geçdüm andan gider iy dil kerem it bu ĥaberi 

 

2. Ŝafā-ārām idesin yektene ‘ālemlere 

Bu fenā menzilidür her gelen eyler seferi 

 

3. Gün yüzi şevķi-ile uyĥu bürünmez gözüm 

Ser-i kūyın dolanırsa n'ola Ģulví seģerí 

    257
 
 

  Mefā‘ílün Mefā‘ílün Mefā‘ílün Mefā‘ílün 

1. Dilā mir’āt-ı ruĥsārı temāşā itsek olmaz mı 

Görüp ķānd-i lebin šūší-i gūyā itsek olmaz mı 

 

2. Yeter ālūde-i ģār-ı elem oldı dil ü cānuñ 

Açılsañ gül gibi gülgeşt-i ŝaģrā itsek olmaz mı 

 

3. Vücūdum zevraķın girdāb-ı ġamdan ķurtarıp ey meh 

Benümle bir dem içre seyr-i deryā itsek olmaz mı 

 

                                                     

 (256) 

SÇ 26a 

 (257) 

SÇ 26a 
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4. Tenezzül itmeyüp alçaġa pervāz urma her ŝayda 

Yirin ey gözleri şehbāzum a‘lā itsek olmaz mı 

 

5. Dem ola üstüñe ķutlu ķapular açıla Ģulví 

Varup kūy-ı niġāra anda me’vā itsek olmaz mı 

    258
 
 

  Fe‘ilātün Fe‘ílātün Fe‘ílātün Fe‘ilün 

1. Meclis içinde piyāleyle gele destüñe mey 

Def‘-i ġam itmege nūş eyle anı pey-der-pey 

 

2. Yürisün zevraķ-ıla pír-i muġān ‘ālemde 

Baĥr-ı hicrān-ı ġamı eylemek-içün ĥoş šayy 

 

3. Var ĥarābāta dilā tāc u ķabā terkini ur 

Küp düşüp ‘āķil iseñ cām-ı meyi başuña gey 

 

4. Bize bir cām gerek mest olıcaķ ‘ālemde 

Dimeye ģāl-i períşānı görenler heyhey 

 

5. O ķapunuñ saña beñzer nice biñ bendesi var 

Kūy-ı yāre varıcaķ Ģulví saña kim diye şey 

    259
 
 

  Mefā‘ílün Mefā‘ílün Mefā‘ílün Mefā‘ílün 

1. Turunc ġabġabını seyr itdirüp ol Yūsuf-ı śāní 

Cihañdan ķaš‘-ı yed itdürdi ol-dem ĥayl-i rindānı 

 

2. Ķudūmuñla müşerref eyle gel bu beytü’l-aĥzānum 

Yeter aġlatduñ ey Yūsuf-liķā ben pír-i Ken‘ān'ı 

 

                                                     

 (258) 

SÇ 26a 

 (259) 

SÇ 26a 
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3. Cihānuñ darlıġından ķurtuluş yoķdur ‘azíz olsañ 

Vücūduñdur senüñ cān Yūsuf'unuñ bend-i zindānı 

 

4. Ģaķíķat Yūsuf-ı ma‘nā sañā pír-i beşārındur 

Meh-i burc-ı sa‘ādet āftāb-ı nūr-ı Yezdāní 

 

5. Çü ġamdan ĥalāŝ olmaķ diler-iseñ Ģulví Yusūf tek 

Ŝaķın mekrine aldanma yanuña alma iĥvānı 

    260
 
 

  Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 

1. Kim ki terk itdi cihānda keśreti 

Yār-ile üns itdi idüp vaģdeti 

 

2. Mest olup açdı şarāb-ı la‘l-i yār 

Mey-fürūş-ile idenler ülfeti 

 

3. Ol hilāl ebrūyı ayda bir gören 

Biñ yıla oldı bedel bir sā‘ati 

 

4. Çıķsa dilden māsivā-yı ġayr-ı yār 

Ĥāne-i dil olsa dilber ĥalveti 

 

5. Ģulviyā bilüp görürdüñ ‘aşķ-ıla 

Nice buldı ‘āşıķ olan rif‘ati 

    261
 
 

  Mefā‘ílün Mefā‘ílün Mefā‘ílün Mefā‘ílün 

1. Müsellemdür nihāl-i ķāmet ü reftār-ile šarzı 

Ŝalar ŝalınduġınca ‘āşıķuñ endāmına lerzi 

 

                                                     

 (260) 

SÇ 26b 

 (261) 

SÇ 26b 
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2. Libās-ı ģüsnüni ĥayyāš-ı ķudret eylemiş tertíb 

El ura ŝanma ey dil ol ķumāşa degme bir terzi 

 

3. Felek naš‘ında ol şāh-ı cihāna at salar yoķdur 

Piyāde sürmedi kimse çıķardı başa ol ferzi 

 

4. O şemsüñ pertevinden hisse-mend olsun diyü üstād  

Mücellā eyleyüp māh-ı müníre urdılar dirzi? 

 

5. O şāhuñ medģine Ģulví ‘aceb šarģ-ı ġazel itdüñ 

Cihānda görmedi kimse bunuñ gibi güzel šarzı 

    262
 
 

  Mef‘ūlü Mefā‘ílü Mefā‘ílü Fe‘ūlün 

1. Kūyuñda varup nāle vü feryād ideyin mi 

‘Aşķuñı dil ü cānuma isnād ideyin mi 

 

2. Yolında virüp cānı şehíd-i ġam-ı dilber 

Olup bu cihānda yine bir ad ideyin mi 

 

3. Nā-şād oluban hicrüñ-ile ġam yiyem amma 

‘Àġyār olanı göz göre dilşād ideyin mi 

 

4. Ŝaģrāyí şu Mecnūn ola mı yoĥsa ki bilmem 

Daġlara düşüp göñlümi Ferhād ideyin mi 

 

5. İfnā’-yı vücūd-ile imiş genc-i viŝāli 

Vírāne olan Ģulví'yi ābād ideyin mi 

     

 

 

 

                                                     

 (262) 

SÇ 26b 
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    263
 
 

  Mef‘ūlü Mefā‘ílü Mefā‘ílü Fe‘ūlün 

1. Gözlerden idüp duĥter-i rez ref‘-i ģicābı 

Ķūlķūla olup ŝundı ŝurāĥí mey-i nābı 

 

2. Mestāne gözin süzdügini gördi nigāruñ 

Belürdi gözi cām-ı meyüñ ŝanma ģabābı 

 

3. Yanmış yüregüm hicr-ile hem eşk-i revānum 

Getürse n'ola bezme şarāb-ıla kebābı 

 

4. Ķur‘āñda senüñ geldi šaríķ-i ġam-ı hicrān 

Remmāl-i zamān didi açup baña kitābı 

 

5. Ķand-i lebine aķdı göñül vaŝfını eyler 

Ģulví'ye odur var-ise yāruñ şeker-ābı 

    264
 
 

  Mefā‘ílün Mefā‘ílün Mefā‘ílün Mefā‘ílün 

1. Ŝarınsa mā’í destārını ol dildār-ı tersāyí 

Yeri var añdırırsa ģüsn-ile gökde Mesíģāyı 

 

2. Ķılup şem‘-i hidāyet ruĥların erbāb-ı ímāna 

İdüp dín ehline ġaret-ger ol zülf-i çelípāyı 

 

3. Meger kim kūy-ı dilber secde-gāh-ı ehl-i ‘ışķ olmuş 

‘Àceb himmetdür ey dil k'eyledüñ mescíd ķilísāyı 

 

4. Ruĥ-ı alı ķomadı źerrece ģürmet gülistāna 

Nice demlerdür eyler bülbül-i şeydā bu ġavġāyı 

                                                     

 (263) 

SÇ 26b-27a 

 (264) 

SÇ 27a 
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5. Görince ol raķíbi cennet-i kūyında dildāruñ 

Nice çıķmasun Ādem Ģulviyā aġlayı aġlayı 

    265
 
 

  Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 

1. Gün gibi šāk-ı felekde naķş-ı zíbā-yı ‘Alí 

Şemsedür üstinde ebrū yazılı ĥašš-ı celí 

 

2. Vech-i pākini görüp kimdür ki baş egmez aña 

Belki diyeydi felek üzre melek aña belí 

 

3. Gerçi kim geymiş bu nice ģüsn-i zíbā ĥil‘atin 

Ķorķum oldur dāmeninde ķala ‘uşşāķuñ eli 

 

4. Kūy-ı yāre uġrayup hep ĥār [u] ĥāşākı siler 

Ša‘n-ı aġyār-ile gözlerden aķan yaşım seli 

 

5. Ol hilāl ebrū çeķilmiş yāya beñzer Ģulviyā 

Ĥašš-ı ruģsārı ŝaģíģ bir ķıš‘a-i Mír-‘Alí 

    266
 
 

  Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 

1. Gitmeyüp ĥāšırda bāķí ķalmaġa yād-ı ‘Alí 

N'ola  kim vird-i zebānum eylesem nād-ı ‘Alí 

 

2. Ĥāk-pāyi oldı ‘ālem yolına cānın virüp 

Ķurtılur ġamdan olar kim oldı dil şād-ı ‘Alí 

 

3. ‘Āşıķ-ı nālende olmuş ol gül-i āli görüp 

Bülbüli gör kim ider gülşende feryād-ı ‘Alí 

 

                                                     

 (265) 

SÇ 27a 

 (266) 

SÇ 27a 
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4. Kāfir-i zülf-i siyāhın ortadan iki yola 

Źü’l-feķār-ı ġamzesidür tíġ [ü] şimşād-ı ‘Alí 

 

5. Gözleri ‘ayn-ı ‘Alí'dür lām ‘aynı baķışı 

Vech-i pākinde yazılmış Ģulviyā ad-ı ‘Alí 

    267
 
 

  Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 

1. Ķaşlaruñ miģrāb kūyuñ mescid-i Aķŝā ‘Alí 

Āsitānuñdur muģaŝŝal Ka‘be-i ‘ulyā ‘Alí 

 

2. Ġamzenüñ ģaķķındadur lā-seyfe illā Źü’l-feķār 

Şānuña lāyıķ dinilse lā-fetā illā ‘Alí  

 

3. Ķadd-i  dil-cūnuñ şebihi olduġı-y-çün bāġda 

Ģaķ nihāl-i serve virmiş manŝıb-ı a‘lā ‘Alí 

 

4. Šūší-i dil beste idi gerçi ĥaylíden velí 

Sükker-i la‘l-i lebüñ itdi anı gūyā ‘Alí 

 

5. Būy-ı ģüsnüñden ĥaber virdi nesím-i nevbahār 

Ol hevādan oldı Ģulví vālih ü şeydā ‘Alí 

    268
 
 

  Mefā‘ílün Mefā‘ílün Mefā‘ílün Mefā‘ílün 

1. Yine kūy-ı nigāra saña ey dil çün güźer düşdi 

Geçersen bāş  [u] cāndan ki ŝaķın ķanuñ heder düşdi 

 

2. Benim Ķāf-ı ķanā‘at içre ‘anķāya bedel çünki 

Adı vādí-i istiġnā dinür semte sefer düşdi 

                                                     

 (268) 

SÇ 27b  

 “Zü’l-fikâr’dan başka kılıç, Alî’den başka yiğit yoktur.” Hadis 


 (268) 

SÇ 27b 
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3. Hümā-yı evc-i ģüsni ģoş şikār itsem diyü başa 

Hevā-yı kākül-i dildār-ile hem derd-i ser düşdi 

 

4. Ŝorınca ģālümi dildār-ile ķur‘a ŝalup remmāl 

Didi fālüñde nušķa ittiŝāl-ile nażar düşdi 

 

5. Geçilmez kūy-ı dilberden ķatı keśret gibi Ģulví 

Saña pír-i beşāret lāzım oldı kim ģaźer düşdi 

    269
 
 

  Mefā‘ílün Mefā‘ílün Mefā‘ílün Mefā‘ílün 

1. Esír-i ķayd ider bend eyleyüp zülf-i siyeh-kārı 

Kimesne olmasun ey dil o dildāruñ giriftārı 

 

2. Hevā-yı kākül-i dildār-ile başumda var sevdā 

Ne ķara çullara ķoydı beni bu çerĥ-i jengārí 

 

3. Düşür pāyına ‘uşşāķı ġubār-āsā olup pāy-māl 

Semend-i nāz-ile ŝaģn-ı çemende itse reftārı 

 

4. Viŝāl-i dilbere irmek muķarrerdür saña ey dil 

Eger eylerse lušf issi kerem-kānı saña yārı 

 

5. Visāli ķaŝrına irmez kemend-i nāle-i Ģulví 

Nice demlerdür eyler işiginde āh-ıla zārı 

    270
 
 

        Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün 

1. Ŝayd iderken gözi āhūları yāruñ şerri 

Seg raķíbüñ neden olmaķ varuban taģcíri 

                                                     

 (260) 

SÇ 27b 

 (270) 

SÇ 27b Reddâde yok 
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2. Yā ķaşı bükse bilin çekmeden ‘āşıķ geçmez 

Ol ümíde ki ola síne nişān-ı tíri 

    271
 
 

  Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün 

1. Gün gibi rūşen iken mihr-i ruĥ [u] gül-fāmı 

Gelicek ĥašš-ı sím[i] irdi günüñ aĥşāmı 

 

2. Giceler cem‘ine şem‘ olduġı demler yāruñ 

İrişüp göremeyüz dünyede ol eyyāmı 

 

3. Beni men‘ itme yüri elde iken cām-ı sürūr 

Zāhidā çek ayaġı geçdi anuñ hengāmı 

 

4. Rūm yüzinde göricek fitneler olmış peydā 

Zülf-i dildāra yetiş eyleyüp ‘azm-ı şāmı 

 

5. Kūy-ı yāre irevüz ġayrı degüldür maķsūd 

Gerçi kim her kişinüñ Ģulví olur bir kāmı 

    272
 
 

  Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 

1. Dām idüp zülfüni dilber nāz-ıla kim çekdi boy 

Dāne-i ĥālin görince murġ-ı dil avlandı toy 

 

2. Cām-ı la‘l-i dilrübādan geç dime baş aġrıdup 

Gel kerem it zāhidā rencíde itme bizi ķoy 

 

3. Mā-melek beźl eylemiş ‘aşķ içre gerçek arasın 

Ĥoş ģarāret baĥş idüp germābe-veş dildārı ŝoy 

 

                                                     

 (271) 

SÇ 30a 

 (272) 

SÇ 37b 
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4. Vaķtidür efşān-berlik eyle gel mıķrāż-ı ġam 

Ŝan‘at-ıla ĥāk-ríz idüp raķíbüñ na‘şın oy 

 

5. Bir ‘Acem dildārına ‘arż  eyledüm ģālüm didi 

Ĥˇāhiş-i to her çe bāşed Ģulviyā mārā be-gūy
 

    273
 
 

  Mefā‘ílün Mefā‘ílün Fe‘ūlün 

1. Ŝunup la‘l-i lebin dildār-ı sāķí 

Didi görsün anuñ kim var meźāķı 

 

2. Ŝabūģı kāselerle šolu geldi 

Ķomadum nūş idüp her cür‘a bāķí 

 

3. Müdām olsun elüñde didi bāde 

Gelürmiş gāhí devlet ittifāķı 

 

4. Ne sāmı? ĥaddi Rūmí ĥāli Hindū 

Refíķ olmış aña ģüsnüñ rifāķı 

 

5. Muķaddem ķollayup ol mū-miyānı 

Müyesser oldı Ģulví i‘tināķı 

    274
 
 

  Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 

1. İy sepíde-i šāli‘ envār-ı feyž oldı Mevleví 

Nūr-baĥş şemsin ma‘nā-i rūşenā-yı Mevleví 

 

2. Nušķ-ı cān-baĥşı hemíşe dehri pür-nūr itmede 

Ĥoş kelām-ı mu‘ciz olmuşdur beyān-ı Meśneví 

                                                     

 “Ey Hulvî, isteğin ne olursa olsun, bize söyle!” 


 (273) 

SÇ 37b 

 (274) 

SÇ 38a 
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3. Bir nefes peydā olursa nāy-ı ‘aşķuñ neşvesi 

Sırr [u] ‘alen žāhir olur Allāh'uñ nūr [u] pertevi

 

 

4. Merkezidür ‘aşķuñ ol devr eylesün devrān-ile 

Dāyirüñ gözle olup ‘aşķ menzilinde münzeví 

 

5. Ģulviyā menzil-gehüñ olursa ŝaff-ı ‘āşıķān 

Olasın bünyān-ı merŝūŝa müşābih hem ķaví 

    275
 
 

  Mef‘ūlü Fā‘ilātü Mefā‘ílü Fā‘ilün 

1. Çeşm-i siyāhı ġaret idüp cān u dilleri 

Yaġmaya virdi ġamze-i Tātār bu illeri 

 

2. Bir źerrece emānet-i ‘aşķı ķomış dinür 

Taĥmír idici dest-i ķader āb-ı gülleri 

 

3. Cem‘ itdi ģāŝılı nicesi dane dane lík 

Ŝavurdı ĥirmeni felegüñ esdi yilleri 

 

4. ‘Āķil nice beñzeye Ferhād'a ‘aşķ-ıla 

Aģmaklıġıyla daġlara çaldı billeri 

 

5. Bu eşk Ģulviyā Ķızılırmaġa beñzedi 

Ķorķum o-dur ki ġarka vire aķsa silleri 

    276
 
 

  Mefā‘ílün Fe‘ilātün Mefā‘ílün Fe‘ilün 

1. Şeb-i firāķ irişüp ģayf hicr-i yār oldı 

Bugün var ise felek baña teng ü tār oldı 

                                                     

 274 3-2. mısrada vezin kusurludur. 

 (275) 

SÇ 55a 

 (276) 

SÇ 38b 
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2. Dime neden buña tebdíl-i ĥalķ idüp dilber 

Baña sitemler idüp ġayrılar-ıla yār oldı 

 

3. Fenā yili esicek gitdi dārı Dārā'nuñ 

‘Aceb reviş bu ki Manŝūr'a ‘aşķ dār oldı 

 

4. Görince ŝūfí bu dehr içre naķş-ı muġbeçeyi 

Bozıldı zühd ü ‘amel aña özge kār oldı 

 

5. Var-ise ‘ayn-ı ‘ināyetle oldı Ģulví nažar 

Yıķılmış-idi göñül şehri ĥoş ‘imār oldı 

    277
 
 

  Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün 

1. Düşürür gerçi bizi hicre raķíbüñ ref‘i 

Olmasa müşkil idi ġayrıyı men‘ ü def‘i 

 

2. Cür‘a-i cām-ı lebin iste düşüp ayaġa 

Yime afyon [u] ġamı ādeme yoķdur nef‘i 

 

3. Yüzüñe gülse ŝaķın ‘aybı ŝınardur aġyār 

Görinür gerçi nümāyişle müzeyyen ef‘i 

 

4. Yalıñız gezme idiben yāri meśeldür ādem 

Ģayfdır añlamasa dünyede vetr ü şef‘i 

 

5. Der-i dilber görinür şimdi raķíbüñ dārı 

Görülür bir dem olur Ģulví anuñda def‘i 

     

 

 

 

                                                     

 (277) 

SÇ 41a 
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    278
 
 

  Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 

1. Tāb-ı ‘aşķuñla derūnum síne-çāk eyler beni 

Āb-ı vaŝluñ olmaz ise ol helāk eyler beni 

 

2. Cevrüñ ey dilber ġubār-ālūd ider cān u dili 

Pāyuña yüz sürmege yoluñda ģāk eyler beni 

 

3. Aķdıġınca seyl-i eşkim ġam ķomaz ĥāšırda híç 

Merdüm-i díde demi olsun-ki pāk eyler beni 

 

4. Meyl-i dürd-i cām-ı ‘aşķdan münģanídür ķāmetüm 

Ārzū-yı duĥter-i rez anda tāk eyler beni 

 

5. Sünbülídür Ģulví gördükçe benefşe ĥaššuñı 

Gülşení-veş gül ruĥuñ hem sūz-nāk eyler beni 

    279
 
 

  Mef‘ūlü Mefā‘ílü Mefā‘ílü Fe‘ūlün 

1. Dirlerdi eger ‘āşıķına baķsa o gāhí 

Dādār-ı ģasen kişverine atdı niġāhı 

 

2. Bār-ı miģeni çekmede eylerse firārı 

Gerdānı olur beste ķul eylerse günāhı 

 

3. İrişmek-içün ĥˇāce-i dil dürr-i viŝāle 

Ġavša ide mi lücce-i ‘aşķ içre kemāhí 

 

4. Dilde ola ki peyker-i ģüsn-ile muĥayyel 

Yūsuf idi ŝan itdi maķarr kūşe-i çāhı 

                                                     

 (278) 

SÇ 41a 

 (279) 

SÇ 46b 
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5. İtmez mi nažar ĥālümüze böyle ķalur mı 

Gūşına irişmez mi ‘aceb Ģulví'nüñ āhı 

    280
 
 

  Müstef‘ilün Müstef‘ilün Müstef‘ilün Müstef‘ilün 

1. ‘Aşķ-ı Ĥudā-yār olmaduñ ŝunulmadı peymānesi 

‘Arż-ı cemāl itmez-imiş mest olmaya cānānesi 

 

2. Leylā-yı zülfüne mecnūn olmaz ise ‘āşıķ meftūn 

Añın ģāli olur maġbūn şem‘in gören pervānesi 

 

3. La‘l-i leb-i gül-fāmıdur dervíşlerin ol kāmıdur 

Her cür‘ası Cem cāmıdur anda olan ĥumĥānesi 

 

4. Gören cemālüñ gözedür? anlar ki şírín sözlüdür 

Kenz-i muģabbet gizlidür göñül olup vírānesi 

 

5. ‘Ömri hevā-y-ile telef itme bulup ĥayr-ı ĥalef 

Baģr-ı dil ü cāndur ŝadef ma‘nā anuñ dürdānesi 

 

6. Meftūn-i zülf-i yār ola Ģulví gibi hem-zār ola 

‘Aşķ-ıla perí-vār ola şem‘in gören pervānesi 

 3.1.8. Kıta 

    1
 
 

  Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün 

 

  Yapılup zāviye bu mecd ile Ģaķ yolına 

  Gülşeníler gele sākin ola oldur maķŝūd 

  Anuñ itmāmına hātif didi Ģulví tāríĥ 

  Menzil-i Gülşenídür cāy-ı maķāmen Maģmūd 

                                                     

 (280) 

SÇ 50a 

 (1) 

59a 
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 3.1.9. Müfred 

    2
 
 

  Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 

1. Ol tezervi ŝayduma reşk eyledi ģalķ-ı cihān 

Himmetüm şehbāzına evc-i mu‘allā āşiyān 

 

  3.1.10. Mısralar 

    1

 

  Mefā‘ílün Mefā‘ílün Mefā‘ílün Mefā‘ílün 

  Bu İslām şehridür mü‘min olanlar cān-ver gütmez 

 

    2

 

  Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 

  İtmez oldı dilberüm bir dem benimle ittiģad 

    

  

                                                     

 (2) 

SÇ 30b “Hem- ‘inân” reddâdesi var.; İlk müfred Divan’ın transkripsiyonlu metnini verdiğimiz bu 

bölümün en başında yer almaktadır. 

 (1) 

12a 

 (2) 

28b 



 

242 
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

DİVANIN MUHTEVA YÖNÜNDEN TAHLİLİ 
 

4.1. DİN VE TASAVVUF 

 4.1.1. DİN 

 4.1.1.1. Allâh (Kerîm, Hâlik, Hak, Allâh, Rab, Huda, Ganî, 

Nigârende, Settâr, Kâdir-i Mutlak, Gaffâr, İlâh, Hû, Mabûd, Kerem-kânı, 

Hayyât-ı Kudret, Yezdân, Mevlâ, Alîm, Kudret-i Sânî, Üstâd-ı Ezel, 

Habîr) 

 O, cömerttir (müf.1). 

 O’nu gönülde zikretmek gerekir (k.1/1). 

 O gece ve gündüzün yaratıcısıdır (k.1/1). 

 Kâinattaki tüm eşya O’nun birliğini dile getirir (ter. 1/I-1). 

 O’nun nimetlerini bilmeyen batıl şükretmez (ter.1/I-8). 

 O’nun verdiği nimetlere şükürler olsun (ter.1/I-10,II-10,III-10,IV-10,V-

10,VI-10, VII-7). 

 O’na şükreden ve O’nu öven makbûlü olur (ter.1/IV-1). 

 Âşık O’ndan günahları için af diler (ter. 1/VI-6). 

 Âşık O’nun dergâhına yüz sürer (ter. 1/VI-4). 

 Niceler O’nun yolunda kendilerine kılavuz bulmuşlardır (müs. 3/5). 

 Niceler O’nun birliği ile zikreden olmuştur. (müs. 3/8). 

 Cimri rızkı için O’na secde eder (müs. 3/9). 

 Âşığın kara talihi O’nun lütfuyla açılır (müs. 6/5). 

 Sevgilinin bakışı O’nun nazarı gibidir (müs. 7/1,2,3,4,5); (g. 8/5) 

 O’nu övmekle âşık zorlukları aşmıştır (müs. 7/3). 

 Âşık O’ndan sevgilinin ömrünü uzun etmesini diler (müs. 7/5). 

 Lütufları kabul eder (müs. 8/2). 

 O’ndan başkası dünyevi şeylerdir (müs. 8/3). 

 Âşık O’ndan gönlünü sevgiliye kavuşmakla şenlendirmesini diler (muh. 1/2). 

 On sekiz bin alemi yaratan O’dur, yer ve gök O’nun sıfatıyla doludur (muh. 

1/4). 
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 Dünyayı nakşeden ressam O’dur (muh. 1/4). 

 Askerler Uyvar’ı O’nun yardımı ile fethetmişlerdir (tah. 2/1). 

 Gazâya giden askerler O günahları örten yaratıcıya emanettir (tah. 2/1). 

 O mutlak kudret sahibi, askerleri gülden yaratmıştır (tah. 2/3). 

 Savaş günü O’nun adı dilden düşürülmemelidir (tah. 2/3). 

 O’ndan yardım dileyip, O günahları bağışlayana yalvarmak gerekir (tah.2/3). 

 O’nun sayesinde kötü kral ülkesini kaybedip, padişaha yalvaracaktır (tah. 

2/4). 

 İslam askerine O’ndan lütuf erişir (tah. 2/5). 

 Sultan Ahmed, O’nun yardımı için dua etmelidir (tah. 2/5). 

 Âşık O’nun aşkına sadıktır (muh. 3/1). 

 Padişah lütfunu, O’nun lütfu ile şereflendirir (muh. 2/3). 

 Fetih ve yardım O’ndan gelir (muh.2/5). 

 Âşık O’nun ismini söyler (g.1/4; g. 14/2). 

 O, yoktan var edendir (g. 54/5). 

 O, kendisine ibadet edilendir (g.54/5). 

 Sevgilinin ismi anılınca, âşık  O’nun adını söyler (g.84/3). 

 Âşık O’na şükreder (g. 95/1). 

 O, her zaman en merhametlidir (g. 104/5). 

 Sevgilide O’ndan eser vardır (g. 111/3). 

 Sevgilinin yanağından O’nun nurunun ışığı vardır (g.116/3). 

 O, her şeyi bilendir (g. 117/4; g. 205/1; g. 215/2). 

 O, güzellerin yüzünü bambaşka süslemiştir (g.130/1). 

 Ezel üstadı, sevgilinin yüzüne divânî hat gibi ayva tüyleri vermiştir (g. 

146/3). 

 Hulvî, O’nun ismini anıp sevgiliye veda etmiştir (g. 153/5). 

 Sevgilinin yüzünde O seyredilir (g. 155/1; g. 215/2). 

 O’nun irfan mektebinden ders almak için izinden gitmek gerekir (g. 174/1). 

 O’nun nûruna kavuşmak için canla başla çalışılmalıdır (g. 174/3). 

 O’nun nûru olmadan kalp aydınlanmaz (g. 174/4). 

 O, çılgın gönle melamet vermiştir (g. 185/1). 

 Âşıklar O’nun aşkıyla dönerler (g. 194/4). 
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 Dünyaya ait her şeyi terkedip, O’na dönülmelidir (g. 227/1). 

 Başa gelen her şey O’nun takdiri olduğundan, âşık bu duruma rıza gösterir (g. 

233/1). 

 Garip kalan gönül O’na emanettir (g. 235/1). 

 Hakikat O’nun nurunun güneşidir (g. 259/4). 

 Sevgilinin güzellik kumaşını, O tertiplemiştir (g. 261/2). 

 O, cömertlik kaynağıdır (g. 269/4). 

 Aşk neyinin neşesi bir an olsun ortaya çıkarsa; O’nun gizli açık nuru ortaya 

çıkar. (g. 274/3). 

 O’na âşık olmadan kadehe ulaşılmaz (g. 280/1). 

 Hulvî tekkesi O’nun yoluna yapılmıştır (t. 1). 

 -İlla'llâh 

 İlla'llâh zikriyle iman tazelenir  (g. 243/1). 

 İlla'llâh demeyen inkarcılar cehennem ateşini kazanırlar (g. 243/3). 

 İlla'llâh sarhoşluğu mubahtır (g. 243/4). 

 Gönül levhasını aydınlatan İlla'llâh nurlarıdır (g. 243/5). 

 4.1.1.2. Peygamberler 

 - Hz. Muhammed (Ser-i Serdar-ı Nebi, Ahmed, Mahmûd, Mustafa) 

 İslam askerine yardım ondan gelir (tah.2/5). 

 Sabah rüzgarı onun kokusunu getirir (g.125/3). 

 Hulvî övülmeye layık peygambere, kendisinin de bir velî olabilmesi için 

yakarır (k. 1/30). 

 Onun ismi can tılsımıdır (g.192/7). 

 Hulvî’nin övdüğü kişi kainatın sultanı Mustafa’dır (g. 9/5). 

 Hulvî, derviş Mustafa namlıyı sevmektedir (g. 12/1). 

 -Hz. İbrahim (İbrahim, Halîl) 

 Âşığın bedeni Hz. İbrahim gibi yanar (g.2/3). 

 Güzellik bağındaki gonca Hz. İbrahim’in yanağı; gülen gül ise ağzıdır (g. 

213/1). 

 O can kıymetini bilir (g. 213/3). 
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 Mahallesinin Ka‘besinin  tavafından sonra âşıklar ona kurban olurlar (g. 

213/4). 

 -Hz. Yakup (Pîr-i Ken’an, Beytü’l-hazen) 

 Hüzünler evinde gönül Yakup’u mekan tutar (g. 12/4). 

 Gönül gözü yaşlı Yakup gibi hüzünler evindedir (g. 66/2). 

 Âh eder (g.241/7). 

 -Hz. Süleyman 

 Sevgili Süleyman, âşık ise zayıf bir karıncadır. (g. 90/3). 

 -Hz. Yusuf (Yusuf-ı Ken’an, Zindan) 

 Güzellik ülkesinin Yusuf’u elden gitmiş, dönmemiştir (g.12/4). 

 Yeri zindandır (g. 25/3). 

 Elbette bir gün Kenanlı Yusuf gam kuyusundan çıkacaktır (g.66/2). 

 Dostları onu aldatmıştır (g. 142/3). 

 Yusuf gibi sevgili sahte dostlara özenmemelidir (g. 166/4). 

 Sevgili de onun gibi dostlarına kanıp yabana gitmiştir (g.190/2). 

 Güzeldir ( g. 241/7). 

 Hüzünler evinin yolunu bilmez (g. 241/7). 

 Sevgili güzellikte ikinci Yusuf’tur (g. 259/1). 

 Yusuf dostlarına aldandığından dertlidir (g. 259/ 5). 

 Yusuf kuyu köşesindedir (g.279/4). 

 -Hz. Nuh 

 Âşığın gözyaşı Nuh Tufanı gibidir (g. 43/1). 

 -Hz. Adem 

 Sevgilinin cennet mahallesine şeytanın gelip gitmesine dayanamaz (g. 95/3). 

 Adem’e şeytandan uzak durmak mümkün değildir (g. 157/5). 

 Adem cennetten ağlaya ağlaya çıkmıştır (g. 264/5). 

 -Hz. Musa 

 Allâh’ın nurunu görendir (g.173/3). 

 - Hz. İsa (İsâ, Mesihâ, Mesîh) 

 İsa’nın ölüleri diriltmesi mucizesini gösteren sevgili gül bahçesindedir 

(g.247/2). 
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 Sevgili güzellikte gökteki mesihe benzer (g. 264/1). 

 Mesih nefesiyle ölüleri diriltmiştir (g. 41/2). 

 4.1.1.3. Dört Halife 

 - Hz. Ali (Haydar-ı Kerrâr, Kerrâr-ı Ali, Dost, Haydarî, Mîr) 

 Hz. Ali’nin sırrını istersen, celî zikretmek gerekir. (i.2/1). 

 Ali âşığın şâhıdır (g. 4/4). 

 Zikri Hz. Muhammed’den öğrenmiştir (k. 1/2). 

 Güzelliğiyle dünya içerisinde en başta gelir (g.96/1). 

 Cömertlik ve yumuşak tabiat sahibidir (g. 96/3). 

 İnsan, Ali gibi ahlaklı ve arslan yani cesur olmalıdır (g. 213/7). 

 Felek takında onun güzelliğinin nakşı vardır (g. 265/1). 

 Sevgilinin yüzünün ayva tüylerinde yazılıdır (g. 265/ 5). 

 Hatırdan çıkmasın diye âşık sürekli ismini zikreder (g. 266/1). 

 Kalbini onunla sevindiren gamdan kurtulur (g. 266/2). 

 Bülbül gül bahçesinde Ali diyerek feryat eder (g. 266/3).  

 Mahallesi Mescid-i Aksa, kaşları  mihrap, tekkesi Kabe’dir (g. 267/1). 

 Lâ seyfe illâ Zülfikar onun bakışı hakkındadır (g. 267/2). 

 Ali’ye Lâ fetâ illâ denilmesi yakışır (g. 267/2). 

 4.1.1.4. Ehl-i Beyt 

 -Hz. Hasan 

 Sevgilinin namı Hasan’dır (g.10/4). 

 Ayrıca bkz.: g. 222/1-2-3-4-5 

 - Hz. Hüseyin 

 Sevgili huyca Hüseyin’e benzer (g.10/4). 

 4.1.1.5.Melekler 

 Dünya üzerine sevgili gibi sakin, sessiz bir melek yoktur (g.178/1). 

 Sevgili melek yüzlüdür (g. 33/3). 

 Sevgilinin temiz yüzüne melek evet demelidir (g. 265/2). 

 4.1.1.6. Kutsal Kitaplar 

 - Kur’ān (Tenzîl, Kendü Kitabım) 
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 İnsan Kur’ān ile ikiz olmuştur. (ter.1/II-4) 

 Sevgilinin yanağındaki ayva tüyleri gören gönül çocuğu Kur’ān okumaya 

heveslenir (g.124/1). 

 Sevgilinin güzellik mushafında Kur’ân okunsun (g. 213/6). 

 Sevgilinin yüzüdür (g. 236/3). 

 Hulvî’nin bütün işi Kur‘an’ı yorumlamak, anlamaya çalışmak olmuştur (ter. 

1/V-4).  

 Hulvî’ye kendi kitabını mürşiti açıklayıp, anlatmıştır (ter. 1/V-3). 

 - Mushaf 

 Sevgilinin yüzü mushaf gibidir (g.2/4; g. 13/5; g. 88/1). 

 Sevgilinin yanağı mushaf güzelidir (g. 145/2). 

 Sevgilinin güzellik mushafında Kur’ân okunsun (g. 213/6). 

 Sevgilinin yüzüdür (g. 236/3). 

 4.1.1.7. Âyetler 

 -Besmele: “Başladı ismiñle Hulvî  ey Kerîm/ Didi Bismi’llâhi’r-rahmâni’r-

rahîm” (müf. 1). 

 -Sevgilinin yüzü güzellik âyetidir (müs. 7/3). 

 -Fatiha (1) Sûresi / Seb’a-i mesânî: “Okunur ise Seb‘ul-mesânî/ Levh-i 

ezelde olan âyet-ile” (ter. 1/II-2) 

 -Cum‘a (62) ve Tegâbün (64/9) Sûreleri: “Teşbîhe ve tenzîhe cem‘le farkı / 

Cum‘a Tegâbün içinde fermân” (ter. 1/V-5). 

 -“Vasf-ı aşk-ı dilrübânın şerhi olmazdı eger/ Olsa deryâ vü dıraht hâneme 

aklâm u midâd”; “Deniz mürekkep, ağaçlar kalem olsa da sevgilinin aşkının vasfını 

açıklamaya yeterli olmaz” :Lokman 31/27 (g. 56/4). 

 - “Behcet-i hüsnüñ haber virse n’ola âyîneler/Vardurur çünkim haberde Mâ 

Resûl ille’l belâg” – “Resûlün üzerinde tebliğden başka sorumluluk yoktur”: Maide 

5/99 (g. 161/2). 

 -“Kâyîl olam hisse kime cüz‘ ise de li ve lek” – “Bana da, sana da” : Kasas 

23/9 (g. 178/5). 

 -“Âlem-i nahnu kasemnâda idüp kısmetimiz” - “Ben bu dünyada kullarımın 

rızkını taksim ettim.” : Zuhruf 43/32 (g. 185/3). 
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 - “Semâ‘uñ zevkın añla cân kulagıyla işit neyden/Rumûz kul teâlev derâyı 

uşşaka ısga kıl” – “Gelin de!”: Âli İmrân 3/61; En'am 6/151 (g. 194/3). 

 - Âfâkî âyetlerin ne olduğunu bilmek gerekir (g. 243/2). 

 -Tebâreke (Mülk 67) Sûresi: “Tebârek okur ‘âşık semâ-yı hüsn içre” (g. 

131/3).  

 -“Bilmezlik itdüm diyü feryâdı/Tubtu İleyke diyü agladum” – “Sana tövbe 

edenler”: Ahkâf 46/14 (ter. 1/ VI-5) 

 -Sevgilinin yüz âyetine iman sahipleri yüz sürer (g. 213/6). 

 -Ashab-ı Kehf’e dâir: (g. 27/3). 

 4.1.1.8 Hadisler 

 - “Küntü sem‘a mazharı olsañ / Her kelâm mefhûm ola ibretle” – “Ben gizli 

bir hazine idim, bilinmek için mahlûkatı  yarattım.”
1
 (ter. 1/II-2). 

 -“Sedd ola bir gün bâb-ı tevbe hem / Dine ki hurşid garbdan yöneldi” (ter. 

1/III-7) – “ Zülfi göricek tevbe kıldı gayrıdan/ Meger ki sûfî megâribde togdı sandı 

güneş” (g. 131/4). “Mağrib cihetinde bir kapı vardır. Bu kapının genişliği -veya 

bunun genişliği binekli bir kimsenin yürüyüşüyle- kırk veya yetmiş senedir. Allâh o 

kapıyı arz ve semâları yarattığı gün yarattı. İşte bu kapı, güneş batıdan doğuncaya 

kadar tevbe için açıktır." [Tirmizî, Da'avât 102, (3529).]
2
  

 - “Şükretmekle nimet bollandı” – “Nimet şükretmekle artar.” (ter. 1/III-9). 

 - “Dil miyân-ı yârda lâ hayrâ illâ fi’l vasat” (g. 148/4). - Hayır ancak 

ortadadır / İşlerin en hayırlı olanı vasatıdır.
3
 

 - “Fakr-ıla fahr eyleyüp ‘âlemde hem Hulvî gibi”/. “El-Fakru Fahrî - Fakirlik 

övüncümdür” hadisine
4
 işaret (müs. 3/4, g. 175/5). 

 - “Gamzeniñ hakkındadır lâ seyfe illâ Zü’l-fekâr / Şanıña lâyık dinilse lâ fetâ 

illâ ‘Alî” – “Zülfikâr’dan başka kılıç, Ali’den başka yiğit yoktur”. Hadis olduğu iddia 

edilmesine rağmen bu söze muteber kaynaklarda rastlanılmamaktadır. Hz. Ali’nin 

                                                     
1
 Muhammed Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, Lübnan/Beyrut, Dârü’1-Kütübi’l-İlmiyye, 1408/1988,  c. 2, s. 

133. 
2
 İbrahim Canan, Kütüb-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Ankara, Akçağ Yayınları, c. 4, s. 497.  

3
 A.e.,  c. 7, s. 434-435. 

4
 Aclûnî, a.g.e., c. 2, s. 87. 
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Bedir Savaşı sırasında çok sayıda yara almasına rağmen çarpışmaya devam etmesi 

fedakârlığı üzerine Cebrâil yahut Hz. Muhammed tarafından söylenildiği rivâyet 

olunur. 

 -Gereksiz utanmak rızka mânî olur (g. 17/4). 

 4.1.1.9. Kazâ 

 Âşık kazaya rıza göstermiştir (g. 11/3) 

 Kaza okları her zaman âşığa saplanabilir (g. 11/3). 

 4.1.1.10. Kader 

 Başa gelen her işi kader yapar, kimse karışamaz (g. 101/5). 

 Ezelde olan her şey alınyazısıdır (g. 176/3). 

 Kimse kendi kaderini değiştiremez (g. 246/1). 

 4.1.1.11. Âhiret ve İlgili Kavramlar 

 4.1.1.11.1. Âhiret (Ukbâ) 

 İnsan ahirette kendisine faydası olacak işlerle uğraşmalıdır ki oraya gidince 

 sıkıntı çekmesin (müs. 2/5). 

 4.1.1.11.2. Kıyâmet (Rûz- Cezâ, Mahşer, Haşr) 

 Cezâ günü Hulvî imanını kurtarmak ister (g. 254/5). 

 Mahşer günü herkesin yeri ayrıdır (ter. 1/IV-5). 

 Âşık haşre dek sevgilinin sarhoşu olmak ister (müs. 6/4). 

 Elest kadehini her kim içerse o, haşre varıncaya dek  mest olur (g. 24/1). 

 4.1.1.11.3. Amel Defteri 

 Âşık amel defterini görüp, günahkar olup olmadığını anlamak ister (g. 100/4). 

 4.1.1.11.4. Sırat Köprüsü 

 Sırat köprüsü geçilince cennete varılır. Öyle ki bu geçiş esnasında,  İlâhî 

tecellî ile yakınlaşıldığından göz kamaştırıcı şimşek yahut da şiddetli rüzgarlar ortaya 

çıkar (ter. 1/IV-2). 

 4.1.1.11.5. Ezel, Elest 

 -Ezel (Levh-i Ezel, Rûz-ı Vesâk, Rûz-ı Ezel) 



 

250 
 

 Ezel gününde sevgilinin ağzı ve saçını gören, dünya evine mest ve perişan 

gelir (g. 95/4). 

 Alınyazısı ezelîdir (g. 176/3). 

 -Elest (Câm-ı Elest, Bezm-i Belâ, Kâlû Belâ) 

 Elest şarabı ezel meclisinde içilmiştir (g. 22/2). 

 Elest kadehini her kim içerse o, haşre varınca mest olur (g. 24/1). 

 Tüm ruhların “belâ/evet” dediği mecliste gam dağı sinede yer etmiştir (g. 

114/3). 

 Âşık kâlû belâ’daki kabulünden dönmez (g. 216/3). 

 4.1.1.11.6. Cennet ve İlgili Kavramlar 

 -Cennet 

 Cennete sırat köprüsü geçilince varılır (ter. 1/IV-2). 

 Cennetlik olmak dünyanın eziyetine katlanmakla mümkündür (g. 219/2). 

 Münâfıklar cennet yüzü göremezler (g. 243/3). 

 -Kevser 

 Bu dünyada zehirli görünen gözyaşına bulaşanlar, cennette kevser şarabı 

içecektirler (ter. 1/IV-7). 

 -Hûrî 

 Âşık sevgilisini cennet hûrîlerine bile değişmez (g. 210/2). 

 4.1.1.11.7. Cehennem (Hâviye, Nâr-ı Nîrân,  Nâr-ı Câhîm) 

 İki yüzlülük ve gösteriş için halvete girenlerin yeri cehennemdir (müs. 3/11). 

 Cehenneme girenler yapayalnızdır (ter. 1/IV-3). 

 İlla'llâh demeyen inkarcılar cehennem ateşini kazanırlar (g. 243/3). 

 4.1.1.12. Din ve ilgili kavramlar 

 4.1.1.12.1. Îmân, Mü’min, Münâfık, Kâfir 

 -Îmân 

 İki yüzlülük ve gösteriş için halvete girenlerde zerrece iman eseri yoktur 

(müs. 3/11). 

 Cezâ günü Hulvî imanını kurtarmayı diler (g. 254/5). 
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 -Mü’min 

 Dünyâ müminin sahnesidir (ter. 1/III-1). 

 -Münâfık 

 Münafıklar cennet yüzü görmeyecektir (g. 243/3). 

 -Kâfir, Tersâ 

 Sevgilinin lütfundan ümitsiz olanlar kafir olacaktır (g. 52/4). 

 Sevgili Hıristiyân bir güzeldir (g. 264/1). 

 4.1.1.12.2. Musallâ, Haç, Put, Nâkûs 

 - Haç (Çelipâ)  

 Sevgilinin saçı haça benzetilir (g. 264/2). 

 -Put (Sanem) 

 Gönül Ka‘besini putlardan temizleyen Hz. Ali’dir (g. 96/3). 

 Zamane köçeği put düşkünüdür (g. 115/5). 

 -Çan (Nâkûs) 

 Kilisede çan çalınmaya başlandığı zaman, sevgili yüzünü göstermelidir (g. 

127/2). 

 -Musallâ 

 Musallâ taşında dünyanın sultanı da dilencisi de eşittir (g. 190/4). 

 4.1.1.12.3. Kilise (Deyr, Kilisâ) 

 Kilisede çan çalınmaya başlandığı zaman, sevgili yüzünü göstermelidir (g. 

127/2). 

 Gönül kiliseyi mescid eylemiştir (g. 264/3). 

 Mükâfât (beraberlik) kilisesi içerisinde bir gün olsun beraber olmak âşığa 

keder vermez (g. 8/4). 

 4.1.1.12.4. Mescid 

 Kimi insanlar mescide gitmeyi alışkanlık edinmişlerdir (müs. 3/5). 

 Kara yüzlü rakip, sevgilinin mahallesini terkedip, mescide gider (g. 56/2). 

 Gönül kiliseyi mescid eylemiştir (g. 264/3). 



 

252 
 

 4.1.1.13. İbadet ve ilgili kavramlar 

 4.1.1.13.1. İbadet (Tâ‘at, Tapmak) 

 Allâh’ın ibadet halkası boyuna tasma olmalıdır (müs. 2/2). 

 Kimi insan canla ibadet eder (müs. 3/5). 

 Kimi insanlar güneşe kimileri aya tapmıştır (müs. 3/9). 

 4.1.1.13.2. Namaz 

 Zamâne insanında ne dua ne namaz vardır (g. 115/5). 

 Dünya halkına namazın farz olduğu gün, o başkalarına naz, âşığa dua sebebi 

olmuştur (g. 144/1). 

 4.1.1.13.3. Oruç (Rûze) 

 Âşık ayrılık orucunu tutar (g. 35/7). 

 4.1.1.13.4. Hac 

 4.1.1.13.4.1. Hac 

 Gönül eminin emri ile hac farizasını yerine getirir, canını kurban eder (g. 

38/4). 

 4.1.1.13.4.2. Hac Kurbanı 

 Can eminin emri ile hac farizasını yerine getirir, canını kurban eder (g. 38/4). 

 Âşıklar İbrahim’in mahallesinin Ka‘besini tavaf edip, say ve safayı 

gerçekleştirince; artık canlarını kurban etme zamanları gelir (g.  213/4). 

 Hulvî defalarca sevgilinin mahallesini tavaf etmiş, canını kurban vermiştir 

ama yine de kıymeti bilinmemiştir (g. 225/5). 

 4.1.1.13.4.3. Merve 

 Sevgili Merve hakkı için sevgiliye selam verse sefadır (g. 20/4). 

 4.1.1.13.4.4. Safâ, Sa‘y 

 Sevgili Merve hakkı için sevgiliye selam verse sefadır (g. 20/4). 

 Âşıklar İbrahim’in mahallesinin Ka‘besini tavaf edip, say ve safayı 

gerçekleştirince; artık canlarını kurban etme zamanları gelir (g.  213/4). 
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 4.1.1.13.5. Dua 

 Sevgili duacısı olsun diye Hulvî’yi tekkesinde tutmalıdır (g. 16/5). 

 Velîlerin tekkesinde dua etmek gerekir (g. 115/1). 

 Zamânede ne dua ne namaz vardır (g. 115/5). 

 4.1.1.13.6. Kâbe 

 Kâbeye varınca hurma yemek sünnettir (g. 82/3). 

 Kâbe mümine farzdır (g. 144/2). 

 4.1.1.14. Kutsal Geceler 

 4.1.1.14.1. Kadîr Gecesi 

 Âşık, ayrılık orucunu çektirmeyen sevgili için, gecesi Kadir gecesi olsun diye 

temennîde bulunur (g. 55/5). 

 Sevgili nevrûz diye lütufta bulunduğunda; âşığın günü nevrûz, gecesi Kadir 

ve Berât gecesine döner (g. 91/5). 

 4.1.1.14.2. Berât Kandili 

 Sevgili nevrûz diye lütufta bulunduğunda; âşığın günü nevrûz, gecesi Kadir 

ve Berât gecesine döner (g. 91/5). 

 4.1.1.15. İnançlara Ait Diğer Kavramlar 

 4.1.1.15.1. Şeytan, Ehremen 

 Sevgilinin mahallesine gelip giden şeytana insan katlanmaz (g. 95/3). 

 Sevgili her şeytanın sözüne bakmamalıdır (müs. 5/9). (bk. Rakip) 

 4.1.1.15.2. Ruh 

 İnsan ibadetle uğraşırsa ruhu temizlenir (g. 43/1). 

 Ruh âşığın yıpranmış bedenine girdiğinde; güzellerin ayrılığından dolayı 

oluşan yaralar görünmüştür (g. 45/1). 

 4.1.1.15.3. Günah, Cürm 

 Dünya ehlinin seyircisi olup, sıkıntıyla günahını çekmemek gerekir (ter. 1/II-

8). 
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 Günahkâr Allâh’ın rahmetine kavuşmak isterse hemen huyunu 

güzelleştirmelidir (ter. 1/III-9). 

 Günah işlemeyenler Allâh’ın birbirinin eşi olan rahmet ve şefkatine kavuşur 

(ter. 1/IV-4). 

 Âşığın günahı sevgilinin saçına fitneci demesidir (g. 222/2). 

 Günah işleyen kulun boynu bağlı olur (g. 279/2). 

 4.1.1.15.4. Tevbe (Tövbe) 

 Hulvî nefsinin isteklerini artık yerine getirmeyip, tövbeler etmiştir (ter. 1/VI-

1). 

 Sofu sevgilinin saçını görünce başkasına tövbe eder (g. 131/4). 

 4.1.2. Tasavvuf 

 4.1.2.1. Mutasavvıflar 

 -Hasan Basrî 

 Hasan Basrî, zikrin ışığına kavuşmuş;  ortaya çıkarmıştır (k. 1/4). 

 -Habîb Acemî 

 Zikirle mutlu olmuştur. (k. 1/5). 

 -Dâvûd Tâî 

 Zikrin önemini anlamıştır (k. 1/6). 

 -Ma‘rûf Kerhî 

 Zikir yolunda hizmetkâr olmuştur (k.1/6). 

 -Sırr-ı Sakatî 

 Tevhid nurlarını görmüş ve onlara nâil olmuştur (k.1/7). 

 -Cüneyd 

 Seyyitler tâifesinden olan Cüneyd, ibadet âlimidir (k. 1/8). 

 -Mimşâd Dînever 

 Zikirle sırlardan haberdâr olmuştur (k. 1/9). 

 -Muhammed Dînever 

 Muhammed Dînever, Mimşâd Dînever ile hem akraba hem dosttur (k. 1/10). 

 -Kâzî Ömer Vecîhü’ddîn 
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 Kadı Ömer Vecîhüddîn de zikrenlerdendir (k. 1/11). 

 -Necîb Sühreverdî 

 Necîb Sühreverdî de gizli ve açık zikredenlerdendir (k. 1/12). 

 -Ebherî 

 Ebherî ufukların kutbudur (k. 1/13). 

 -Rüknü’ddîn Sincânî 

 Şeyh Rüknü’ddîn Sincânî’nin eserleri zikirle ortaya çıkmıştır (k. 1/14). 

 -Şihâbü’ddîn-i Tebrîzî 

 Tebrizli Şihabüddîn zikir ehli sadıklar içerisindedir (k. 1/15). 

 -Seyyîd Cemâlü’ddîn Ezherî 

 Zikirle özgürlüğe ulaşanlardan olmuştur (k. 1/16). 

 -Şeyh İbrâhim 

 Zühdüyle sofular içerisinde işaretle gösterilendir (k. 1/17). 

 -Muhammed Tayyârî 

 Zikir telkinleri ile hatırlanır (k. 1/18). 

 -Pîr Ömer 

 Tarikat tâcını giymiştir (k. 1/19). 

 -Âhî Mîr  

 (…?) (k. 1/20). 

 -Şeyh Hacı İzzeddîn 

 (…?) (k. 1/21). 

 -Şeyh Sadr Hayyâvî 

 Ümmîdir, okuma yazma bilmez; ama sırların öğretmenliğini yapmaktadır (k. 

1/22). 

 -Seyyîd Yahyâ 

 (…?) (k. 1/22). 

 -Pîr Muhammed Erzingân 

 Zikirle nur saçar (k. 1/23). 

 -Çelebi Halîfe 

 İrşat makamına oturmuştur (k. 1/24). 

 -Sünbül Sinân 

 (…?) (k. 1/25). 
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 -Merkez Efendi 

 (…) (k. 1/26). 

 -Ya‘kûb 

 Yakup da Merkez Efendi’nin dairesinde zikirle dönenlerdendir (k. 1/27). 

 -Necmü’ddîn Hasan Efendi 

 Allâh yıldızı Şeyh Hasan Efendi mürşit olmuş ve dünyayı nurla doldurmuştur 

(k. 1/28) 

 -Edhem 

 Nice insan Edhem gibi tac ve süslü giysiden vazgeçmiştir (müs. 3/12). 

 -Mevlânâ (Hazret-i Monlâ) 

 Gönül Mevlânâ’nın tekkesini vatan tutmalıdır (g. 194/1). 

 Gönül Mevlânâ’nın aşkıyla yanıp yakılmalıdır (g. 194/5). 

 Hulvî ona dönmelidir (g. 227/8) 

 -Mansûr 

 Mansûr’a aşk darağacı olmuştur (g. 276/3). 

 4.1.2.2. Tevhîd, Vahdet 

 Tevhit nurlarına Serî-i Sakatî ulaşmıştır (k. 1/7). 

 Dünyadaki bütün varlıklar Allâh’ın tevhiti ile dile gelirler (ter. 1-/I-1). 

 Kimi insan tevhitle iş yapar (müs. 3/1).  

 Niceler Allâh’ın birliği ile zâkir olmuştur (müs. 3/8). 

 Mert olan dünyaya aldanmaz, vahdet köşesini vatan tutar (g. 31/5). 

 Vahdet köşesinde düşünceye dalmak Hulvî’nin eğlencesidir (g. 118/5). 

 Âşık vahdeti kesret içinde yaşar (g. 204/3). 

 Tevhit ipini elden bırakmamak gerekir (g. 227/4). 

 Vahdet kadehinden içen eline mestlik alır (g. 243/4). 

 Vahdet düğmesi Hulvî’nin başında izzetli bir taçtır (g. 250/5). 

 Âşık vahdet ferahlığı içinde, cesaret kazanır (g. 252/5). 

 Vahdete, kesreti terkedenler kavuşur (g. 260/1). 

 4.1.2.3. Kesret 

 Âşık vahdeti kesret içinde yaşar (g. 204/3). 

 Dünyada kesreti terkeden vahdete, sevgilinin dostluğuna kavuşur (g. 260/1).  
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 4.1.2.4. Zikir (Zikr, Zikr-i Cehrî, Zikr-i Ahfâ) 

 Allâh’ın zikrini gönülde defalarca söylemek gerekir (k. 1/1). 

 Peygambere zikretme haberi Cebrâil tarafından ulaştırılmıştır (k. 1/3). 

 Zikrin ışığına Hasan Basrî ulaşmıştır (k. 1/4).  

 Habîb Acemî zikirle selamete ulaşmıştır (k. 1/5). 

 Mimşâd Dînever zikir sayesinde sırları anlamıştır (k. 1/9). 

 Kadı Ömer Vecihüddîn zikreder (k. 1/11). 

 Necîb Sühreverdî de gizli ve açık zikredenlerdendir (k. 1/12). 

 Ebherî cehrî zikri kabul eder (k. 1/13). 

 Şeyh Rüknüddin Sincâni’nin eserleri zikirle ortaya çıkmıştır (k. 1/14). 

 Tebrizli Şihabüddîn zikir ehli sadıklar içerisindedir (k. 1/15). 

 Zikirle özgürlüğe ulaşanlardan biri de Ezherî Seyyid Cemâlüddîn’dir (k. 

1/16). 

 Zikir telkini ile hatırlanan Muhammed Tayyârî’dir (k. 1/18). 

 Zikirle nur saçan Pîr Muhammed Erzingân’dır (k. 1/23). 

 4.1.2.5. Şeyh (Mürşid, Mürşid-i Kâmil, Kılavuz, Mürşid-i Aşk, 

Pîr-i Tarîk, Pîr) 

 Necmeddîn Hasan Efendi mürşit olmuştur (k. 1/29). 

 Hulvî’ye Kur‘an bilgisini mürşidi kazandırmıştır (ter. 1/V-3). 

 Hulvî kemâl sahibi, kılavuz mürşidinin sözünü dinler (ter. 1/VI-9). 

 Sâlik ilimle meşgul bir kamil mürşit bulursa tasavvufî dereceleri tamamlar 

(ter. 1/VII-3). 

 Kimileri Allâh yolunda kılavuz bulmuştur (müs. 3/7). 

 Mürşit, “bu dünyaya kim ne ektiyse onu biçecektir” diyerek öğüt verir (müs. 

4/2). 

 İsteklerin gerçekleşmesi için aşk mürşitine mürit olmak gerekir (g. 52/5). 

 Mürşitin eteği elden bırakılmamalıdır (g. 115/2). 

 Pîre karşı çıkmayıp, sözünü tutmak, reddetmemek gerekir (g. 115/4). 

 Aşkın yanık sesi neyde değil kamil mürşittedir (g. 227/6). 
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 4.1.2.6. Sâlik, Mürîd, Ehl-i Sülûk, Tâlib 

 Sâlik ilimle meşgul bir kamil mürşit bulursa tasavvufî dereceleri tamamlar 

(ter. 1/VII-3). 

 İsteklerin gerçekleşmesi için aşk mürşitine mürit olmak gerekir (g. 52/5). 

 Aşk denizinde yüzen sülûk ehlininin eline tarikat yolunun incisi girse yaraşır 

(g. 191/1). 

 Âşık kadehin şeyhinin neşesine talibi irşat etmek ister (g. 206/2). 

 4.1.2.7. Zâhid, Vâiz, Sûfî 

 -Zâhid 

 Şeyh İbrahim züht sahibidir, zâhittir (k.1/17). 

 Hasta âşık zâhitten nasihat vermeyi bırakmasını ister (g. 57/1). 

 Zâhid gam meclisinde âşığın kadehi yok sanmamalıdır (g. 62/2). 

 İki yüzlü zâhitin yaptığı büyüler âşığa tesir etmez (g. 70/2). 

 Âşık zâhite onun kınamaması için seslenir (g. 105/3). 

 Âşık zâhitin dahil ettiği tacı terk etmiştir (g. 204/4). 

 Zâhit âşığı kınar (g. 210/3). 

 Eşek zâhit âşığa saf kadehten vazgeçmesini söylermiş (g. 256/1). 

 Âşık zâhitten kadehi çekmesini/içmesini ister (g. 271/3). 

 Zâhit artık âşığı incitmekten vazgeçmelidir (g. 272/2). 

 -Vâiz 

 Bu devirde bilgin inerken, nobran vâiz kürsüye çıkar (g. 66/5). 

 Kabalığa alışık olmayan âşık, vaizden nasihat vermeyi kesmesini ister (g. 

204/2). 

 -Sûfî 

 Sûfîler arasında Şeyh İbrahim zühdünden dolayı parmakla gösterilir (k. 1/17). 

 Sofulara ikiyüzlülüğü bıraktıran, sevgilinin yanağındaki hâlettir (g. 28/4). 

 Sofular rintçe kadehi yalnız görürler (g. 69/3). 

 Sûfinin her işi halvette biter (g. 78/3). 

 Sofuların beklentisi nevâledir (g. 81/5). 

 Âşığın kötü huylu sufiye ilgisi yoktur (g. 204/5). 
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 4.1.2.8. Dervîş 

 Dervişin kalbi Allâh zikriyle saykal olunur, parlar (ter. 1/III-3). 

 Dervîş fakirlikle övünmektedir (müs. 3/4). 

 Hulvî canla sevgilinin, dervişi olmuştur (müs. 5/9). 

 Âşık derviş Mustafa isimli güzeli sevmiştir (g. 12/1). 

 Gülşenî dervişi Mesnevî’yi okuyana kadar üzgün görünür (g. 14/1). 

 Gülşenî dervişi feryat ederek zikreder (g. 14/2). 

 Felek Gülşenî dervişinin tâcıdır (g. 14/5). 

 Derviş kavuşma nimetini ister (g. 81/5). 

 Tek sevgili mutlu olsun diye, derviş Hulvî yıllar boyu ağlar (g. 221/5). 

 Dervişin arzûsu sevgilinin gül ağzıdır (g. 280/3). 

 4.1.2.9. Ârif, Akıl, Ehl-i İrfân, Ehl-i Dil, Arif-i Cân 

 İki yüzlü ve inkarcılar âriflere çıkışırlar (müs. 3/8). 

 Bu devirde bazen cahil, bazen ârif olunur (müs. 3/10). 

 Akıllı olan hayır ile şerri birbirinden ayırır (müs. 4/2). 

 Ârif dünyaya itibar etmez (müs. 4/3). 

 Akıllı insan masivâyı sığınma yeri olarak görmez (müs. 4/5). 

 Akıllı olan işin sonuna bakar (müs. 5/8). 

 Gönül ehli sevgiliyi elden bırakmaz (müs. 5/3). 

 Ârif olan kıssada ne hisse var bilir (g. 76/4). 

 Âşık can ârifi olmuştur (g. 118/2). 

 4.1.2.10. Mâsivâ, Sivâ (Allâh’tan başka her şey) 

 İnsan kötülüğü bilinen mâsivâya meyletmemelidir (ter. 1/III-2). 

 Allâh’tan başka her şeye Estağfirullah denmelidir (ter. 1/V-9). 

 Dünyaya ibret nazarı ile bakmak gerekir (müs. 3/3). 

 İrfan sahiplerinin kimsesiz oluşunda ibret vardır (müs. 3/10). 

 Tac ve kabâdan vazgeçip, yerini peygamberin ailesinin mekanı yapan kimse; 

Hulvi gibi Allâh’tan başka bütün her şeyden kurtuldu sanır (müs. 3/12). 

 Mâsivâyı akıllı insan sığınma yeri olarak görmez (müs. 4/5). 

 Mâsivâdan kurtulmak için sevgilinin aşk şehidi olup, kefen kaygısı 

taşımamak gerekir (g. 31/4). 
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 Arzulanan inciye kavuşulunca, diğer şeylerden eli çekmek gerekir (g. 126/2). 

 Sevgiliye meyledenin aşk ehlinin gönlünde mâsivâdan eser kalmaz (g. 151/1). 

 Sivâyı terk edip, Allâh’a dönmek gerekir (g. 227/1). 

 4.1.2.11. İrfân, İlm  

 İrfânla şereflenen insanoğludur (ter.1/I-4). 

 İrfân Allâh vergisidir (ter. 1/I-6). 

 Allâh insana ilim ve irfân bağışlamıştır (ter. 1/V-6). 

 İrfân vadisinde sevgilinin boyu servi mi; şimşâd mı münakaşası vardır (g. 

25/4). 

 İrfan âşığın vücut gemisini içine salması gereken bir denizdir (g. 249/4). 

 4.1.2.12. Bâtıl, Hak u Batıl 

 -Batıl 

 Allâh’ın verdiği nimetleri bilmeyen bâtıl, temelsiz (kişi) şükretmez (ter.1/I-8). 

 -Hak u batıl 

 Dünyada hak ile batılı birbirinden ayırmak, seçebilmek gerekir (g. 38/3). 

 4.1.2.13. Kalp, Dil, Gönül, Cân 

 Kimi insan çevre şartlarını uygun hale getirse de, gönlünde dünya hevesinin 

rüzgarları görünmektedir (müs. 3/12). 

 -Âyîne gibi sâf 

 Kalbi ayna gibi saf, temiz etmek gerekir (ter. 1/VI-8). 

 -Lâne (Yuva) 

 Sırlar alemi kuşunun yuvası kalptir (ter. 1/VII-4). 

 -Mücellâ, Musaffâ, Sâf 

 Kalp parlamış ve temizlenmiş olmalıdır (ter. 1/VII-5). 

 Âşığın gönlü saf olmalıdır (g. 227/5). 

 4.1.2.14. Zühd, Takvâ, Fetvâ 

 -Zühd 

 Şeyh İbrahim zühdüyle sufîler arasında parmakla gösterilir (k.1/17). 

 Kimisi zühdüyle gösterişte bulunur (müs. 3/7) 

 Züht elbisesi âşığa ayakbağı olacağından onu yok etmek gerekir (g. 206/5). 
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 -Takvâ 

 Takvâ Allâh vergisidir (ter. 1/I-6). 

 -Fetvâ 

 Fetvâ Allâh vergisidir (ter. 1/I-6). 

 4.1.2.15. Dergâh, Zâviye, Dergeh 

 Hulvî, Allâh’ın tekkesine yüz sürer (ter. 1/VI-4). 

 Niceleri tekke içinde halvete girmişlerdir (müs. 3/11). 

 Sevgili, Hulvî’yi tekkesinde tutmalıdır (g. 16/5). 

 Rakip, âşıklar sevgilinin tekkesinden uzak olsun demiştir (g. 35/6). 

 Velîlerin tekkesinde dua etmek gerekir (g. 115/1). 

 İsteğe ulaşabilmek için bir ulu dergâha intisap etmek gerekir (g. 179/5). 

 Zâviye Allâh yoluna yapılmıştır (t. 1). 

 4.1.2.16. ‘Uzlet, Tecrîd, Riyâzet, Halvet 

 -‘Uzlet 

 Kimi insan uzlette Allâh aşkıyla nefsini terbiye eder (müs. 3/5). 

 İstiğnâ seyri uzlet köşesinde gelmelidir (g. 3/4). 

 Tecrîd içinde gam denizinden kurtulmaya çalışılmalıdır (g. 43/1). 

 Âşık uzlete de halvete de gelemez (g. 204/3). 

 -Riyâzet 

 Kimi insan yalnızlığa çekilip, Allâh aşkıyla riyâzet yani nefis terbiyesi yapar 

(müs. 3/5). 

 Sevgiliye ulaşmak için riyâzette bulunmak gerekir (g. 104/5). 

 -Halvet 

 Niceleri tekke içince halvete girmiştir (müs. 3/11). 

 Sûfinin her işi halvette biter (g. 78/3). 

 4.1.2.17. Devrân, Semâ‘ 

 Şâir semâ sırasında elinden tutup da kendisini uzakta bırakmaması için sakiye 

seslenir (g. 42/3).  

 Semâ‘ın zevki neyi can kulağı ile işitmekle anlaşır (g. 194/3). 
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 4.1.2.18. İlm-i Ledün, Mülhime 

 Mülhime sırrına kavuşana ledün ilmi açılır (g. 174/2). 

 4.1.2.19. Keşf, Tecellî 

 -Keşf 

 Hulvî halinin keşfi için Allâh’a şükreder (ter. 1/VII-1). 

 -Tecellî 

 Kimi insan tecellî sıfatıyla yükselmiştir (müs. 3/1). 

 4.1.2.20. İstiğnâ 

 İstiğna seyri uzlet köşesinde gelmelidir (g. 3/4). 

 Âşık kanaat eder, kendi ekmek parçası ile geçinir, başkasından istemez (g. 

175/5 

 Hulvî kendisine istiğna köşesini mesken tutması gerektiğini salık verir (g. 

249/5). 

 4.1.2.21. Fenâ, Bekâ 

 -Fenâ 

 Âşık başına fenâyı sarınır (g. 12/5). 

 Kanaat sahibi kimseler yokluğun tehlikeli geçitinden hoşlanmaz, bekâya 

ulaşmaya çalışırlar (g. 151/4). 

 Yokluk sırrını anlamak gerekir (g. 227/4). 

 Fenâ kadehini içip sırrıyla mest olmak gerekir (g. 250/2). 

 -Bekâ 

 Kanaat sahipleri bekâya ulaşmaya çalışır (g. 151/4). 

 4.1.2. 22. Melâmet 

 Kınama mahallesi âşığın eskiden beri yuvasıdır (g. 70/4). 

 Âşık kınama sokağında meyhane ehlinden olmuştur (g. 86/1). 

 Âşık zahide onun kınamaması için seslenir (g. 105/3). 

 Allâh âşığın gönlüne önce melâmet vermiş, sonra da bu karadan kurtarıp, 

 selamete kavuşturmuştur (g. 185/1). 

 Melâmet âşığın giymesi gereken bir şaldır (g. 250/1). 
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 4.1.2.23. Rint 

 Rintleri ve şarap içenleri boş sanmamak gerekir (g. 39/4). 

 İçki içen rinde Cem’in  kadehinin tortusu lezzetli gelir (g. 60/1). 

 İçkici rint kadehin sırlarına vakıf değidir (g. 69/3). 

 4.1.2.24. Tarikatlar 

 4.1.2.24.1. Gülşenîlik 

 Gülşenî dervişi aklı gitmiş gibi görünse de; Mesnevî okuyunca konuşan 

bülbül kesilirler (g. 14/1). 

 Felek Gülşenî dervişinin tacıdır (g. 14/5). 

 Gülşenî ve Gülşen/gül bahçesi tevriyeli kullanılır (g. 278/5). 

 4.1.2.24.2. Sünbülîlik 

 Sünbülî ile sevgilinin kıvrımlı saçı tevriyeli kullanılır (g. 278/5). 

 4.1.2.25. Tasavvufa Dâir Diğer Kavramlar 

 -Mezheb (Kîş) 

 Açgözlüler kendileri uygun kötü-din mezhebi yolunu tutmuşlardır (müs. 3/4) 

 -Azîz 

 Hulvî peygambere, Halvetî silsilesindeki azîzlerden olabilmek için yakarır (k. 

1/31). 

 -Zâkir 

 Bir çok kişi Allâh’ın tevhidi ile zikreden olmuştur (müs. 3/8). 

 -Mecâz 

 Mecazı terk edip, hakikatte bulunmak gerekir (g. 115/4). 

 -Hizmet kuşağı 

 Bele hizmet kuşağını dolayıp, aşk içinde temiz kalpli olmak gerekir (g. 

227/4). 

 -Şey’li’llâh 

 Âşık sevgilinin kapısında “Allâh rızası için bir şey” diyerek dilenir (g. 88/3). 

 -Himmet 

 Âşık için elindeki külünk himmettir (g. 12/4). 

 -Lâhûtî 
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 Murg-ı Lâhûtî 

 Ulûhiyet, sır alemi bir kuştur(ter.1/VII-4). 

 -Esrâr 

 Hulvî sırlara düşmüş ve hayranlık almıştır (ter. 1/VI-3). 

 -Kutb 

 Ufukların kutbu Ebherî’dir (k.1/13). 

 -Tarîk-i Fakr 

 Dünyanın vereceği talihi de talihsizliği de hiçe sayıp, fakirlik yoluna 

girilmelidir (g. 250/1). 

 -Nefs 

 Hulvî nefsinin isteklerini bir zaman yerine getirse de sonunda tövbe etmiştir 

(ter. 1/VI-1). 

 -Hikmet 

 İnsan kudret eli tarafından hikmetle yoğrulmuştur (ter. 1/II-1). 

 -İbret 

 “Küntü” sırrına vakıf olana her kelâm ibretle açılır (ter. 1/II-2). 

 -Hâb-ı Gaflet 

 Sevgili âşığı gaflet uykusundan uyandırmak için gelmiştir (g. 9/1). 

 -İrşâd 

 İrşâda makamına oturan Çelebi Halîfe’dir (k. 1/25) 

 4.2. TOPLUM 

 4.2.1. Kişiler 

 4.2.1.1. Tarihî Kişiler 

 -Kırım’ın Hanı 

 Kırım’ın Hanı samur kürklü bir taç takar (g. 29/4). 

 -Mahmûd (Gazneli) 

 Beyitte mürşit Mahmûd, Hulvî ise Ayaz olarak kurgulanmış; Mahmûd’un 

yanına sohbet arkadaşı olarak Ayaz’ın yakışacağı söylenmiştir (g. 144/5).  

 -Ahmed (Sultan) 

 Ahmed kan saçan gözü ile insan öldürür (g. 192/3) 
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 Rüstemlik eyler (g. 192/3). 

 Bâğ içinde ona benzeyen yoktur (g. 192/4). 

 -‘Azîz 

 Azîz olsan da dünya darlığından kurtulunmaz (g. 259/3). 

 4.2.1.2. Efsânevî Kişiler 

 -Hızır 

 Musa gibi Allâh’ın nurunu görmek isteyen, canını ortaya koyup, çalışarak bir 

Hızr’a erişmelidir (g. 174/3). 

 Hızır, İbrahim’in dudağının hayat suyuna taliptir (g. 213/5). 

 -Hüsrev 

 Sevgilinin tatlı dudağını hatırlayanlar, Ferhad’ın yanında da Hüsrev’i anarlar 

(g. 58/4). 

 -Zâl 

 Felek Zâl’dir, ihtiyardır (g. 53/2). 

 -Pehlevân 

 Âşık, aşk meydanının Pehlivân’ıdır (g. 53/2, g. 200/1). 

 -Cem, Çemşîd 

 Cem’in  kadehinin tortusu, içki içen rinde lezzetli gelir (g. 60/1). 

 Cem’in kadehi ile mest olan Hulvî’dir (g. 85/5). 

 Sevgilinin mahallesindeki köpeğin yem tasının tortusunun yanında Cem’in 

kadehi bir hiçtir (g. 87/2). 

 Âşık Cemşîd’e baş eğit de onun kadehini eline almaz (g. 92/3). 

 Sevgilinin mahallesinin köpeğini yem tası âşık için Cem kadehi gibidir (g. 

92/3). 

 Sevgilinin dudak la‘linde Cem’in sırrı saklıdır (g. 104/1). 

 -Rüstem 

 Rüstemlik eyleyen Ahmed’in karşısında kimse duramaz (g. 192/3). 

 -Güstehem 

 Güstehem âşığın pençesini burmak, alt etmek  için saldırır (g. 200/1). 

 -Dârâ 

 Dârâ’nın tahtı, esen fenâ yeliyle dağılmıştır (g. 276/3). 
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 -Kavûs ve Tûs 

 bkz.: g. 127/3, g. 200/1 

 4.2.1.3. Hikâye Kahramanları 

 -Mecnûn, Kays 

 Âşık Mecnûn’a dönmüştür (g. 12/1). 

 Sevgilinin gece gibi saçının mâcerası yanında Mecnûn’un hikayesi kuru bir 

efsaneden ibarettir (g. 71/4). 

 Hulvî’nin soyu aşkla Mecnûn’a kadar ulaşır (g. 84/5). 

 Şâir “çılgınlık” ile Mecnûn’u tevriyeli kullanır (g. 106/1, g. 120/5, g. 181/5, 

g. 193/3, g. 280/2). 

 Âşık dış görünüşü ile Mecnûn’a benzer (g. 121/2). 

 Âşığın gönlü gam çölünde Mecnundur (g. 151/3). 

 Âşığın destanı Mecnûn’un yerini almıştır (g. 201/3). 

 Mecnûn Hulvî’nin yoldaşıdır (g. 253/5). 

 -Leylâ 

 Sevgilinin saçının karalığı ile Leylâ tevriyeli kullanılır (g. 71/4, g. 106/1, g. 

120/5, g. 193/3, g. 253/5, g. 280/2). 

 -Ferhâd 

 Âşık Ferhâd’a benzemiştir (g. 12/3). 

 Sevgilinin tatlı dudağını hatırlayanlar, Ferhad’ın yanında da Hüsrev’i anarlar 

(g. 58/4). 

 Ferhâd’ın çabası her zaman boşunadır (g. 71/3). 

 Bu kuru, boş dünyada Ferhâd’ı öldürenlerden şikayetçi olunur (g. 106/2). 

 Âşığın destanı Ferhâd’ın yerini almıştır (g. 201/3). 

 Ferhâd’a benzeyen bir madenci yoktur (g. 221/3). 

 Ferhâd Hulvî’nin yoldaşıdır (g. 253/5). 

 Ferhâd ahmaktır, belleri dağlara vurmuştur (g. 275/4). 

 -Şirin 

 Sevgilinin dudağına tatlılık “şirin” sıfatı ile verilirken, aynı zamanda tevriyeli 

olarak hikaye kahramanı Şîrîn kastedilir (g. 58/4). 

 Şirin’in dudağının şerbeti aksın diye bir dağ kazana ihtiyaç vardır (g. 71/3). 



 

267 
 

 Beyittte Şirin’e gönderme de bulunulmaktadır (g. 12/3, g. 106/2, g. 253/5). 

 -Vamık 

 Âşığın gönlü gam çölünde Vamık’tır (g. 151/3). 

 4.2.1.4. Eserler 

 -Şâh u Gedâ 

 Hulvî ile sevgilisinin durumu konuşulunca, aklıllara Şah u Geda/Sultan ve 

Dilenci hikayesi gelir (g. 12/2). 

 -Mesnevî, Ma‘nevî 

 Gülşenî dervişi Mesnevî’yi okuyunca bülbül kesilir (g. 14/1). 

 Mesnevî’nin işaret ettiklerini beş yönden anlamak gerekir (g. 194/1). 

 Mesnevî denizinde mânâ incisini bulmak için dalgıç olmak gerekir (g. 194/2). 

 Mesnevî’nin sırları anlaşılmalıdır (g. 194/5). 

 Can bülbülü bazen Mesnevî, bazen Ma‘nevî okur (g. 227/7). 

 -Gülistân 

 Gülistân’ın içinde aşk hikayesinin cevabına dair bir bölüm yazılıdır (g. 17/5). 

 Beyitte “Gülistan” sevgilinin güzelliği ile eseri karşılayacak şekilde tevriyeli 

kullanılmıştır (g. 220/4). 

 -Vâmık u ‘Azrâ 

 Hikaye anlatanlar, Vâmık ve ‘Azrâ’yı unutup artık âşığın aşk hikayesini 

okurlar (g. 86/4). 

 -Gencîne-i Râz 

 Beyitte eser tevriyeli olarak geçer (g. 99/5). 

 -Mahzenü’l-Esrâr 

 Beyitte eser tevriyeli olarak geçer (g. 99/5). 

 Eserin ince anlamlarını yakalayınca, kapılar açılır; ihsana mazhar olunur (g. 

173/4). 

 -Gülşen-i Râz 

 Gülşen-i Râz’ın her bir sayfasını ârif olanlar okur (g. 180/2). 

 4.2.2. Kavimler 

 -Yahudi (Cühûd) 
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 Sevgili Yahudi rakibin nakitlerine aldanır (g. 3/3). 

 Yahudi’nin işi hiledir (g. 249/5).  

 -Hintli (Hindû) 

 Sevgilinin beni, Hintli Hoca’dır (g. 29/3, g. 217/2). 

 Âşık, sevgilinin benini rengi sebebiyle Hintlilere benzetir (g. 98/2, g. 124/4, 

g. 273/4). 

 Sevgilinin saçı karalığı bakımından Hintliye benzer (g. 118/4). 

 -Arap (‘Arab) 

 Âşığın sevgilisi Arap’tır (g. 43/5, g. 45/5). 

 -Tatar (Tâtâr) 

 Sevgilinin yan bakışı, edebiyatta acımasız olarak düşünülen Tâtâr ırkına 

benzetilir (g. 92/4, g. 142/2 ). 

 -Mağripli (Magrîbî) 

 Sevgili Magripli’dir (g. 242/4). 

 4.2.3. Ülkeler ve Şehirler 

 -Hoten 

 Hoten miski hata ettiğini kabul edip, kendi değerini anlamıştır (g. 5/3). 

 Hoten miskine değeri sevgilinin yanağındaki ben kazandırmıştır (g. 13/3). 

 Gönlün mekanı, Hoten çölü olmuştur (g. 98/5). 

 -Mısr 

 Kelime beyitte hem şehir, hem de Hz. Yusuf kıssasına yapılan telmihle Mısır 

ülkesi olarak kullanılıştır (g. 12/4). 

 -Anadolu (Rûm) 

 Sevgili bir göbek miskiyle, Anadolu içinde değer kazanmıştır (g. 29/3). 

 Sevgilinin beni sanki Hintlidir de, Anadolu’ya benzeyen yanağını dolaşmaya 

gelmiştir (g. 98/2). 

 Sevgilinin beni, Hintli gibi misk tanesini getirmiş, Anadolu’da mekan 

tutmuştur (g. 216/2). 

 -Bedahşan 

 Sevgilinin dudağı Bedahşan la‘line benzer (g. 140/1). 

 -Ken‘ân 
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 Hz. Yusûf Ken’anlı’dır (g. 142/3). 

 -Hemedân 

 Sevgilinin eşiğinin toprağı Hemedân sürmesidir (g. 218/3). 

 -Isfahan (Safahân) 

 Sevgilinin atının ayağının toprağı Safahan sürmesidir (g. 229/5). 

 -Âlemdâğı 

 Âşık sevgilisiyle Âlemdâğı’nda gezinti yapmak ister (g. 160/5). 

 -Kırım 

 Kırım’ın sultanı, samur kürklü taç sevgilinin kâkülüne benziyor dendiğinden 

beri, onu başının üzerinde taşımaktadır. (29/3). 

 -Bağdâd 

 Güzellik Bağdâd şehrine benzer. (g. 148/3). 

 4.2.4. Dağlar, Nehirler 

 4.2.4.1. Dağlar 

 -Kâf 

 Âşık kanaat Kaf’ı içinde ankaya bedeldir (g. 268/2). 

 4.2.4.2. Nehirler 

 -Meriç 

 Âşık gözyaşını Meriç Nehri’ne benzer(g. 32/3). 

 -Kızılırmak 

 Âşığın gözyaşları Kızılırmak gibidir (g. 158/3, g. 253/1, g. 275/5). 

 -Ceyhun 

 Âşık gözyaşlarını Ceyhun Nehri’ne benzetir (g. 158/3). 

 4.2.5. Sosyal Hayat 

 4.2.5.1. Sosyal Sınıflar 

 4.2.5.1.1. Padişah 

 -Padişah (Şâh, Şeh, Emîr, Şah-ı Cihân-bân, Pâdişâh, Sultan) 

 İnsan âleme sultan olabilir (müs. 2/4, müs. 4/5) 

 İnsan sultanın iltifatıyla dünyaya vezîr olabilir (müs. 2/4). 
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 Kimi insan dünyaya bekçilik eden bir hükümdar olmuştur (müs. 3/2). 

 Sevgiliye kavuşmaya sultan da dilenci de taliptir (müs. 5/7). 

 Sultan kuluna hil‘at giydirir (g. 65/5). 

 4.2.5.1.2. Devlet Görevlileri 

 -Vezîr 

 İnsan sultanın iltifatıyla dünyaya vezîr olabilir (müs. 2/4). 

 İnsan dünyaya vezir olabilir (müs. 4/5). 

 Âşık halini tıpkı bir vezirlerin yaptığı sultan olan sevgiliye bildirir (g. 142/4). 

 -Nişancı (Tuğrâ-keş) 

 Sevgilinin yüzünün beratını sanki nişancı yazmıştır (g. 146/4). 

 4.2.5.1.3. Meslekler 

 -Kuyumcu (Cevher-şinas) 

 Şâir murat incisini dünya kuyumcusuna göstermez (g. 6/4). 

 -Camcı (Zeccâc) 

 Camcı eline şarapla dolu kadehi almıştır (g. 29/1). 

 -Doktor (Tabîb, Hekim) 

 Rakiplerin zehrinin tesir ettiği âşık, tabipten sevgilinin lal dudaklarını tiryâk 

olarak sunmasını ister (g. 99/3). 

 Âşığın derdine tabipler çare bulamaz (g. 145/4). 

 Tabip âşığın derdine çare bulamadığından elem çeker (g. 246/1). 

 Hekim olanlar dükkanını açmadıklarından sevgili âşığa ilaç veremeyeceğini 

söyler (g. 219/2). 

 -Bahçıvan (Bâğbân) 

 Âşık bahçıvana gül yanındaki ayrık otlarını temizlemesi için seslenir (g. 

37/6). 

 -Attar 

 Sevgilinin saçının kokusu ile âşığın eğlencesi attar tablası olmuştur (g. 

118/4). 

 -Remmâl 

 Felek remilcidir (g. 144/4). 
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 Zamanın remilcisi kitabına bakınca, âşık için ayrılığı görmüştür (g. 263/4).  

 Âşık için fal bakan remilci, falda sevgili ile konuşma görür (g. 268/4). 

 -Müneccim 

 Sevgilinin ne zaman lütfedeceğini bulmak için müneccim usturlâba hat 

çekmiştir (g. 147/4). 

 -Berber (Ser-tırâş) 

 Âşık berberden sevgilinin tüylerini tıraş etmesini ister (g. 148/2). 

 -Hace-i Mektep 

 Mektep hocası âşıklara mânî olur (g. 156/2). 

 -Kaptan (Mellâh) 

 Ten gemisiyle hikmet denizinden geçen kaptan korsanlara dikkat etmelidir (g. 

221/4). 

 -Terzi 

 Alelâde bir terzi Allâh’ın yarattığı güzellik kumaşına el süremez (g. 261/2). 

 3.2.5.1.4. Diğer Tipler 

 -Korsan 

  Ten gemisiyle hikmet denizinden geçen kaptan korsanlara dikkat etmelidir 

(g. 221/4). 

 -Kûhken, Kân-ken 

 Şirin’in dudağının şerbeti aksın diye bir dağ kazana ihtiyaç vardır (g. 71/3). 

 Ferhâd’a benzeyen bir madenci yoktur (g. 221/3). 

 4.2.5.2. Eğlence Hayatı 

 4.2.5.2.1. Bezm, Meclis 

 Mecliste içki kadehi yeni aydır (g. 40/3). 

 Mecliste gönül, rintçe aşk kadehini içmiştir (g. 169/1). 

 Âşığın yüreği ayrılıkla yanıp, kebâba döndüğünden onun meclise şarapla 

meze olarak gelmesine şaşılmaz (g. 263/3). 

 Rint tabiatlı meclise kadeh gelir (g. 44/1). 

 Meclise gelen sevgili gönülleri şenlendirir (g. 155/2). 

 Mecliste şarabın esası dayanıklı, güvenilir eylenmelidir (g. 247/5). 
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 Aşk meclisinde, âşık kadeh ölçendir (g. 2/1). 

 Mecliste şarap kadehle gezer (g. 3/5). 

 Sevgili meclislerde rintçe sefâ sürer (g. 7/3). 

 Meclise yeni ay, şarap kadehi olmuştur (g. 40/3). 

 Rakiplerin meclisini sevgili aydınlatır (g. 64/3). 

 Üzüm kızı meclis içinde al kadehle yürür (g. 69/1). 

 4.2.5.2.2. Meyhâne, Harâbât, Meykede 

 -Meyhâne, Harâbat Semti, Meykede 

 Mestlerin nârâsı meyhâne davetidir (g. 64/5). 

 Meyhâne içinde şaraplar görününce içki satanın ayağına seccâdeler döşenir 

(g. 68/1). 

 Hulvî için meyhâne semtini gezme vakti gelmiştir (g. 70/5). 

 Meyhânenin yaşlısının yanında düşünceye dalmak ve feryâdı kesmek gerekir 

(g. 126/4). 

 Âşığın canı ve gönlü meyhânenin havasından hoşlanır (g. 150/3). 

 Meyhâne köşesinde mecûsî çocuğunun güzelliğinden hoşlanılır (g. 150/4). 

 Meyhânenin yaşlısının bulunduğu yer ferahlık verir (g. 160/4). 

 Meyhâne semtini gezinti olsun diye dolaşmak gerekir (g. 206/2). 

 Ayaklar meyhâneye varmak için gereklidir (g. 207/1). 

 Meyhânenin yaşlısı mecliste gel dediğinde gidilmelidir (g. 249/1). 

 Meyhânenin yaşlısının ayağına/kadehine yüz sürmek, ona gayretle hizmet 

etmek gerekir (g. 236/4). 

 4.2.5.2.3. Meyhâneyle İlgili Kavramlar 

 4.2.5.2.3.1. Sâkî 

 Sâkînin kadehi/ ayağı ele geçince öpülmelidir (g. 17/4). 

 Şâir sâkîden kadeh sunmasını ister (g. 42/3). 

 Elem denizinden sâkî kurtarır (g. 5/4). 

 Sâkî nevrûzda kadehi yürütmelidir (g. 91/3). 

 4.2.5.2.3.2. Pîr-i Mugân 

  -Pîr-i Mugân, Pîr-i Meyhâne, Cenâb-ı Hazret-i Pîr-i Mugân, Şeyh-i Câm 
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 Meyhânecilerin eskisi kadehten sana da pay düştü deseydi; şâir iki eliyle 

tutup onun ayağını öperdi (g. 40/4). 

 Meyhânecilerin eskisinin sözlerini işitip, içki kadehinden içerek; bunların 

dışından her şeye tövbe edilmelidir (g. 42/5). 

 Meyhânecilerin eskisinin izniyle kadeh ayağını uzatıp meydana gelir (g. 

44/2). 

 Meyhânecilerin eskisi sürahi değil; Hulvî’ye rintçe kadehi gösterdiği bir 

dürbündür (g. 44/5). 

 Mestlerin nârâsı, meyhânecilerin yaşlısının meclisinin sesidir ve bu ses bir 

meyhâne davetidir (g. 64/5). 

 Meyhânenin pîri hazretlerinin mekanı, âşığın sığınma yeridir (g. 70/2). 

 Meyhânecilerin yaşlısı için yasakçılar çekinilmelidir der (g. 78/1). 

 Meyhânenin yaşlısının eteği bir nefeslik zaman için bile olsa elden 

bırakılmamalıdır (g. 103/4). 

 Meyhânenin yaşlısının öğüdünü tutmak gerekir (g. 150/4). 

 Âşık meyhânenin yaşlısının kadehini elden bırakmaz, öğütlerini dinler, emrini 

başında taşır (g. 203/4). 

 Âşık kadehin şeyhinin neşesine talibi irşat etmek ister (g. 206/2). 

 Meyhânenin yaşlısının öğüdü can kulağı ile dinlenmelidir (g. 247/4). 

 4.2.5.2.3.3. Mugbeçe 

 Mestler mecûsî çocuğu için göğüsleri yaralı bir şekilde gezerler (g. 68/4). 

 Mecûsî çocuğunun ayağını/kadehini başkaları öpmektedir (g. 78/2). 

 Meyhâne köşesinde mecûsî çocuğunun güzelliğinden hoşlanılır (g. 150/4). 

 Mecûsî çocuğunun kendi ayağı ile gelmesi mutluluk verir (g. 179/3). 

 Mecûsî çocuğu kadeh sunup âşığa lütfederken ilerlemek gerekir (g. 249/1). 

 4.2.5.2.3.4. Mey-Fürûş 

 Meyhânecinin ayağına seccade döşenir (g. 68/1). 

 4.2.5.2.4. Ayag Seyri, Yalı Seyri, Seyrân, İşret 

 -Ayag Seyri (İçki içme, kadeh dolaştırma ve gezinti) 

 Dostlar gezmeye ve içki içmeye gelsinler (g. 19/2). 
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 Hulvî sevgilisi ile gezmeye ve içki içmeye gitmiştir (g. 22/5). 

 -Yalı seyri (Sahil Gezintisi) 

 Sevgili sahile gezintiye gidince, zamanın fitnesi de ortaya çıkar (g. 165/2). 

 Kayıkla yalı seyri edilerek, şarap kadehi içilmelidir (g. 247/4). 

 -Seyre/Seyrâna Gitmek (Gezinti) 

 Âşık sevgili ile gezintiye çıksa, rakip mutlaka üçüncü olur (g. 27/2). 

 Sevgilinin rakiplerle gezintiye çıktığını âşık duyarsa ölüverir (g. 65/2). 

 Sevgili ile gezintiye çıkan âşık bin yaşar (g. 159/2). 

 Gönül sevgili olmadan bâğ gezintisi yapmak istemez (g. 160/1). 

 -İşret Zamanı (İçki İçme ve Eğlenme) 

 Nevrûz sevgili ile içki içme ve eğlenme zamanıdır (g. 91/3). 

 4.2.5.2.5. Bayram, Nevrûz 

 -Bayram (‘ Îd, Rûz-ı ‘ Îd, ‘Îd-i Adhâ) 

 Ayrılık orucu tutulduktan sonra bayram gelir (g. 35/7). 

 Kış vakti bayram günü yağmurlu geçer (g. 52/1). 

 Âşık ayrılık orucunu çektirmeyen sevgilisi için günleri bayram olsun diye 

temennîde bulunur (g. 55/5). 

 Sevgili yeni ay gibi görününce; gönül kurban bayramı geldi sanıp, kendini 

kurban eder (g. 102/1). 

 -Nevruz 

 Âşık, ayrılık orucunu çektirmeyen sevgili için, günleri nevruz ve bayram 

olsun diye temennîde bulunur (g. 55/5). 

 Nevruz vakti sevgili, âşığa lütfeder, iyi davranır (g. 91/1). 

 Nevruz zamanı sultan kuluna kaftan hediye eder (g. 91/1). 

 Sabah rüzgarı bahçeye doğru esip, nevruzun gelişini haber verir (g. 91/2). 

 Nevruz sevgili ile içki içme ve eğlenme zamanıdır (g. 91/3). 

 Saki nevruzda kadehi yürütmelidir (g. 91/3). 

 Nevruz vakti âşığın bülbül gibi ötmesi yaraşır (g. 91/4). 

 Sevgili nevruz diye lütufta bulunduğunda; âşığın günü nevruz, gecesi Kadir 

ve Berât gecesine döner (g. 91/5). 
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 4.2.5.3. Yiyecek ve İçecek Maddeleri 

 4.2.5.3.1. Tatlı Çeşitleri 

 -Bal 

 Bu dünyanın balı zehir, zehri şekerdir (ter. 1/IV-9). 

 -Şeker (Şekker) 

 Bu dünyanın zehri şeker, balı zehirdir (ter. 1/IV-9). 

 -Helva 

 Taze helva, şiirlerin yazılı olduğu bir kağıda sarılır (g. 61/6). 

 Her yemeğin üstüne helva yenilir (g. 82/5). 

 Sevgilinin dudağı helvadır (g. 106/2, g. 121/5, g. 128/5). 

 4.2.5.3.2. Yemek Çeşitleri 

 -Büryân, Kebâb 

 Âşığın gönül kuşu büryân kebabı olup, sevgilinin rakiplerle oturduğu meclise 

gelir (g. 83/5). 

 Âşığın yüreği ayrılıkla yanıp, kebâba döndüğünden onun meclise şarapla 

meze olarak gelmesine şaşılmaz (g. 263/3). 

 -Piyâz 

 Zamanın köçek gibi kıvartan insanı; namazı ve duayı boşvermiş, elinde yalnız 

piyâzı olsun istemektedir (g. 115/5). 

 4.2.5.3.3. Meyveler 

 -Elma, Sîb 

 Sevgilinin kırmızı takkesiyle oturuşu, sürahi üzerine kırmızı elma 

konulmasına benzer (g. 18/3). 

 Şarabın yanında meze olarak elma yenilir (g. 82/4). 

 Hasta insanın canı elma çeker (g. 166/3). 

 -Engûr 

 Üzüm kızının, üzüm tanesi şarap küpüne küt diye düşmüştür (g. 68/2). 

 -Hurma 

 Kabeye varınca hurma yemek sünnettir (g. 82/3). 
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 4.2.5.3.4. İçecek Maddeleri 

 -Şarap (Bâde, Sahbâ, Şarâb, Rez-duhter, Duhter-i Rez, mey, Bâde-i Humâr, 

Bâde-i Gülgûn, Mül, Şarâb-ı Ergavân, Bâde-i Benefş, Mey, Mey-i Nâb) 

 Şarap mecliste, kadehle gezer (g. 3/5). 

 Âşık sâkîye şarap kadehini sunması için seslenir (g. 5/4). 

 Gül mevsiminde insanın canı şarap çeker (g. 17/2). 

 Üzüm kızı, yanağını kadehin camından gösterir (g. 18/2). 

 Şarap kadehi baş tacıdır (g. 18/ 4). 

 Şarap kadehi (sandalı), vücut gemisine arkadaştır (g. 19/3). 

 Şarap kadehi, âşığın havuza benzeyen gözüne benzer (g. 19/4). 

 Şarap kadehi ile mehtâbın ışığı, âşığın gönlünü aydınlatır (g. 19/5). 

 Camcı,  eline şarapla dolu kadehi almıştır (g. 29/1). 

 Şarap kadehi sevgilinin la‘linin ayrılığından dert ve gamla dolmuştur (g. 

53/3). 

 Çılgın bülbül gül şarabından mest olmuştur (g. 40/2). 

 Şarap üzüm kızıdır (g. 68/2, g. 68/1, g. 75/2, g. 69/1). 

 Şaraba düşkün olanlar bir damlasını bile yere düşürmezler (g. 68/3). 

 Âşık saf şarabı içmekten hoşnuttur (g. 70/5). 

 Âşıkların gönlü sersem eden şarabın neşesiyle doludur (g. 72/4). 

 Üzüm kızı her yerde gezer (g. 78/1). 

 Âşık sevgilinin nergis gibi mest bakışlı gözünü görseydi, şarap zamanına 

gerek duymazdı (g. 80/2). 

 Âşığın şaraba meyli yoktur (g. 81/1) 

 Şarap gül renklidir (g. 82/4). 

 Üzüm kızı kadehi ele geçirilince bir daha bırakılmamalıdır (g. 83/4). 

 Şarabın kanı soğuk olsa da, içilince insanı ateşlendirir (g. 109/3). 

 Şarap kadehi (sandalı) gönlü gam denizinden kurtarır (g. 126/4). 

 Şarap bahar gelince içilir (g. 196/1). 

 Dünyanın zevkini sürmek isteyen erguvan renkli şarap içmelidir (g. 247/3). 

 Gamı defedicidir diyerek çok fazla içki içilmemelidir (müs. 2/5). 

 Menekşe şarabı la‘l kadehin içindedir (müs. 6/4). 

 Bir damla şarap canın sefası ve zevkidir (g. 69/1). 
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 Şarap mecliste kadeh ile ele gelmelidir (g. 258/1). 

 Üzüm kızı gözlerden perdeyi kaldırır (g. 263/1). 

 Saf şarabı kulkul ederek surahi sunar (g. 263/1). 

 Üzüm kızının arzusu âşığı tâka çevirir (g. 278/4). 

 -Rakı (Arak) 

 Ezel meclisinde içilen, elest kadehi rakı değildir (g. 22/2). 

 Sevgili sabah vakti rakı içer (g. 76/3). 

 -Boza (Bûze) 

 Ezel meclisinde içilen, elest kadehi boza da değildir (g. 22/2). 

 -Şerbet 

 Âşığın dudağında sevgilinin şekeri erimiş ve lezzetli bir şerbet olmuştur (g. 

59/2). 

 -Su 

 Hava sıcaklığı arttığında su aranır (g. 17/3). 

 4.2.5.4. Değerli Taşlar 

 -La‘l 

 Sevgilinin dudağı la‘l rengindedir (g. 2/1). 

 La‘l yutanın gözü kırmızı olurmuş (g. 48/3). 

 La‘lin yanında selin getirdiklerinin kıymeti yoktur (g. 218/4). 

 -İnci (Dürr, Dür-i Nâ-yâb, Dürr-i Yetîm) 

 Âşığın muradı, emeli  gam denizine dalıp çıkardığı bir inciye benzer (g. 6/4). 

 Aşkın bulunmaz, nadir incisi denizde değil, sevgilinin gönlündedir (g. 23/3). 

 Sevgili anne ve babadan yetim, tek bir inciye benzer (g. 27/4). 

 Felek, gam denizine dalsan da eline bulunmaz, nadir inciyi vermez (g. 46/4). 

 -Mercân (Pençe-i Mercân) 

 Âşığın gözyaşlarıyla çıkan ciğer kanı, kırmızılığı ve şekli ile mercân 

pençesine benzer (g. 65/1). 

 4.2.5.5. Süs Eşyaları 

 -Sürme (Kuhl, Tûtiyâ) 

 Sevgilinin beninin hayali, gözde durduğu sürece sürme gibi ışık verir (g.1/2). 
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 Sevgilinin kapısının toprağı, basiret sahipleri için sürmedir (g. 122/4). 

 Meyhanenin eskisinin, ayağının tozu sürmedir (g. 132/4). 

 Bir kadeh şarap, âşığının gözünün sürmesidir (g. 143/3). 

 Sevgilinin mahallesindeki  diken âşık için mil, tozu ise sürmedir (g. 203/2). 

 Sevgilinin kapısının toprağı Hemedan sürmesidir (g. 219/3). 

 Sevgilinin atının ayağının toprağı göze sürmedir (g. 230/5). 

 -Küpe (Mengûş) 

 Gonca çocuğunun küpesi şebnemdir (g. 133/2). 

 -Turna Telleri 

 Sevgilinin başındaki turna tellerinin güzelliğini herkes konuşmaktadır (g. 

77/3). 

 -Mîl 

 Sevgilinin mahallesindeki diken âşık için mil, tozu ise sürmedir (g. 203/2). 

 4.2.5.6. Güzel Kokular 

 -Anber 

 Sevgilinin ayva tüyleri anber kokuludur (g. 5/3). 

 Sevgilinin kâkülleri anber kokar (g. 81/2). 

 -Misk 

 Hoten miski, sevgilinin anber kokulu hatları karşısında; yenildiğini kabul eder 

(g. 5/3). 

 Hoten miski, sevgilinin yanağındaki bene koku verdikten sonra değer 

kazanmıştır (g. 13/3). 

 Sevgilinin beni, bir göbek miskiyle değer kazanmıştır (g. 29/3). 

 4.2.5.7. Günlük Hayatta Kullanılan Eşyalar 

 -Tîşe 

 Âşık için elindeki külünk himmettir (g. 12/3). 

 -Rişte 

 Gam bir iptir (g. 12/5). 

 -Şâl 

 Sıkıntı, eziyet âşığın sarındığı eski bir şaldır (g. 12/5). 

 -Surâhi 
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 Sevgilinin vücudu sürahiye benzetilmiştir (g. 18/3). 

 Meyhanenin yaşlısının elindeki sürahi değil; Hulvî’ye rintçe kadehi gösterdiği 

bir dürbündür (g. 44/5). 

 Surâhi kulkul (söyle söyle ) sesiyle saf şarabı sunar (g. 263/1). 

 -Dûrbîn 

 Meyhanenin yaşlısının elindeki sürahi değil; Hulvî’ye rintçe kadehi gösterdiği 

bir dürbündür (g. 44/5). 

 -Şest 

 Sevgilinin saçı, âşığın balığa benzer tabiatını tutan oltadır (g. 24/5). 

 -Sirâc 

 Âşık gam çarşısında kandil yakar (g. 29/5). 

 -Mum 

 Mum sevgilinin hizmetini gören boynu bağlı bir köledir (g. 69/4). 

 -Mastaba 

 Sevgilinin mahallesinin sekesinin kaseliği âşıktır (g. 85/2). 

 -Bâlîn, Pîster 

 Âşık kişiye sevgilinin eşiğinin taşı yastık, toprağı yorgan olacağından; atlaslı 

sırmalı kumaşlara gerek yoktur (g. 111/4). 

 -Tabla 

 Attar tablası âşığın eğlencesidir (g. 118/4). 

 -Ceres 

 Aşk ehlinin kervânının çan sesi Hulvî’nin kulağına girmez (g. 126/5). 

 -Kafes 

 Bülbül bağdan kafesini terkederek kaçar (g. 128/1). 

 -Mikrâz 

 Makas âşığın lütfunu kesmiştir (g. 145/1). 

 -Usturlâb 

 Müneccim sevgilinin ne zaman lütfedeceğini bulmak için usturlaba hat çeker 

(g. 147/4). 

 -Âyîne 

 Aynalar sevgilinin güzelliğini haber verir (g. 161/2). 
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 -Dâs 

 Eziyet bir orak gibidir (g. 162/3). 

 -Ustûre taşı 

 Sevgilinin yüreği ustura bilenen taş kadar serttir (g. 205/5). 

 -Bil/Bel 

 Ferhâd ahmaktır, belleri dağlara vurmuştur (g. 275/4). 

 -Kadeh (Câm, Ayag, Zevrak, Peymânçe, Kadeh, Hazef, Piyâle) 

 Hulvî kadehteki tortuyu dökmüştür (ter. 1/VI-2). 

 Şarap kadehi kederi gidermez (müs. 4/8). 

 Şarap mecliste kadehle yürür (g. 3/5). 

 Şarap kadehi âşığı elem denizinden kurtaracak bir kayık gibi düşünülmüştür 

(g. 5/4). 

 Kadehten içenin canı ve gönlü dimdik olur (g. 6/3). 

 Kadeh lâleye benzer (g. 39/1). 

 Âşıkların gönül nakitlerini rintçe yutan kadeh; kumarbâz gibi haram yiyici 

olmuştur  (g. 39/2) 

 Sakinin kadehi ele geçtiğinde öpülmelidir (g. 17/4) 

 Üzüm kızı yanağını tıpkı yüzünde duvak olan yeni gelin gibi, kadehin 

arkasından  göstermektedir (g. 18/2) 

 İçki kadehi vücut gemisine yoldaştır (g. 19/3). 

 Kadeh haram yiyici ve kumazbazdır (g. 39/2). 

 İçki kadehi meclisin yeni ayı olmuştur (g. 40/3). 

 Meyhanenin yaşlısı kadehten sana da pay düştü deseydi; şâir iki eliyle tutup 

kadehini öperdi (g. 40/4). 

 Bahar gelince sevgili ile kadeh sefası yapılmalıdır (g. 40/5). 

 Şâir sakiden kadeh sunmasını ister (g. 42/3). 

 Meyhanenin yaşlısının/tekkenin pirinin sözlerini işitip, içki kadehinden 

içerek; bunların dışından her şeye tövbe edilmelidir (g. 42/5). 

 Kadeh rint tabiatlı meclise yüzünü göstermiştir (g. 44/1). 

 Kadeh meyhanenin yaşlısı el verdiği için, ayağını uzatıp meydâna gelir (g. 

44/2). 
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 Sevgili kadeh sunup da içki kayığı çekilince, içilince; meclisin erbapları gam 

denizinden çıkarlar  (g. 44/3). 

 Sevgilinin la‘linden ayrı düşeli şarap kadehi gam ve dertle doludur (g. 53/3). 

 Zâhid gam meclisinde âşığın kadehi yok sanmamalıdır (g. 62/2). 

 Meyhâne içinde şaraplar görününce içki satanın ayağına seccâdeler döşenir 

(g. 68/1). 

 Üzüm kızı meclis içinde al kadehle yürür (g. 69/1). 

 Saki nevrûzda kadehi yürütmelidir (g. 91/3). 

 Vücut kadeh kayığı ile gam denizinden kurtulur (g. 126/4). 

 Gam çekmek yettiğinden, artık içki kadehi ele alınmalıdır (g. 137/2). 

 Bahar zamanı kadeh içmek keyiflidir (g. 138/4). 

 Bir kadeh şarap göz sürmesidir (g. 143/3). 

 Felek namus şişesini kırınca ortada ne itibar, ne kadeh ne çömlek kalmıştır (g. 

167/4). 

 Şarap kadehi de olmayınca âşığın kederini yok edecek bir şey görünmez (g. 

195/4). 

 İçki kadehinden başkası gamı defedici değildir (g. 196/1). 

 Âşık meyhanenin yaşlısının ayağını/kadehini elden bırakmaz (g. 203/4). 

 İçki kadehi felek denizindeki yeni aydır; onu tamam etme için kadeh 

döndürmek gerekir (g. 207/2). 

 Âşık kadehi her an zevkle içer (g. 209/1). 

 Sevgili, sakiden kadeh isteyen âşığa zehir sunulmasını ister (g. 209/2).  

 Sevgili Cem kadehini eline alıp gelir (g. 241/5) 

 Âşık yaratılış aynasında sevgilisinin hayalini gördükten  Cem’in kadehini 

eline almasına şaşılmamalıdır (g. 255/3). 

 Şarap mecliste kadeh ile ele gelmelidir (g. 258/1). 

 Akıllı olan içki kadehini başına giyer (g. 257/3). 

 La‘l kadehte menekşe şarabı vardır (müs. 6/4). 

 -Hum, Mey Humı (Küp, Şarap küpü) 

 Hulvî karakterini düzeltip, temizlenince; şarap küpü gibi çöküp, kalmıştır (ter. 

1/VI-3). 
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 Rakip civânların eline kadehin ulaştığını görünce; sahile demir atar ve şarap 

küpüne küt diye düşer (g. 44/3). 

 Şarap küpüne üzüm tanesi düşmüştür (g. 68/2). 

 Âşıkların gönlü şarap küpü gibi boş değildir (g. 72/4). 

 3.2.5.8. Taşıtlar 

 -Zevrâk 

 Kayıkla yalı seyri yaparken, şarap içilmelidir (g. 247/4). 

 4.2.5.9. Kumaşlar 

 -Atlas ve zer-beft 

 Âşık kişiye sevgilinin eşiğinin taşı yastık, toprağı yorgan olacağından; atlaslı 

sırmalı kumaşlara gerek yoktur (g. 111/4). 

 4.2.5.10. Kıyafetler ve İlgili Kavramlar 

 -Taç (Tâc, Dâl-Tâc, Terekli Tâc, Yek-pâre tâc, Semmûr Tâc) 

 Dâl tacı Pîr Ömer giymiştir (k. 1/19). 

 Edhem tâcından vazgeçmiştir (müs. 3/12). 

 Felek gönül abdalının terekli tâcıdır (g. 5/5). 

 Kırım Hanı samur kürklü bir tâç takmaktadır (g. 29/4). 

 Hulvî’nin tâcı da dâlını da terketmesine şaşılmaz (g. 250/5). 

 -Tügme 

 Terekli tâcın düğmesi güneşe benzer (g. 5/5, g. 14/5). 

 Tâcın düğmesi tek parça mücevherdir (g. 14/5). 

 -Tespih (Subha) 

 Kiminin elinde mercan tespih vardır (müs. 3/6). 

 -Kabâ 

 Edhem pahalı, süslü giysiden vazgeçmiştir (müs. 3/12). 

 Nevrûz zamanı sultan kuluna kaftan hediye eder (g. 91/1). 

 -Pirehen 

 Gömlekten vazgeçip hür olmak gerekir (g. 31/1). 

 Yasemin kokusunu almaya engel olan gömlek yırtılmalıdır (g. 152/5). 

 Şeytanın sözüne aldanana pembe gömleği (teni) düşman olur (müs. 5/9). 

 -Kemer 
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 Sevgili kuloğluna gönül verip, kemer bağlamamalıdır (müs. 6/3). 

 -Altunlu Üsküf 

 Sevgili başına altınlı üsküf giyse yaraşır (g. 10/3). 

 -Etek (Dâmen) 

 Hulvî etekler tozu olmuştur (g. 10/5). 

 Sevgilinin mahallesinin köpekleri âşığın eteğini kapar (g. 94/2). 

 Meyhanenin yaşlısının eteği bir nefeslik zaman için bile olsa elden 

bırakılmamalıdır (g. 103/4). 

 -Câme 

 Sevgili çemenî/yeşil elbise giydiğinde serviye benzer (g. 13/4). 

 Sevgili yeşil elbisesi ile salına salına yürür (g. 15/3) 

 Elbise (dini kıyafetler) başa beladır (g. 31/2). 

 Sevgili billûr göğsü üzerine çemenî elbise giyince beyaz bir güle benzer (g. 

55/2). 

 -Libâs 

 Özgürlük elbisesi giyebilmek için gömlek derdinden kurtulmak gerekir (g. 

31/1).  

 -Serpûş, Kelle-Pûş, Destâr 

 Kızıl takkeye yeşil sarık sarılır (g. 15/2). 

 Kırmızı fes ile yeşil tülbent, gönüldeki gül hevesini yok etmiştir (g. 125/1). 

 Sevgili kızıl takkesi ile oturur (g. 18/3). 

 Başa bela olan sarık terk edilmelidir (g. 31/2). 

 Sarığın altından sevgilinin sünbül gibi kâkülleri görünür (g. 80/3). 

 -Destâr, Maî Destâr (Sarığa sarılan tülbent) 

 Yeşil tülbent kızıl sarığa sarılmıştır (g. 15/2, g. 48/1). 

 Hristiyân sevgili mavi sarık sarınır (g. 264/1). 

 -Nikâb 

 Yeni gelin duvaksız olmaz (g. 18/2). 

 -Kefen 

 Gönül kefen kaygısından vazgeçmeli, sevgilinin aşkının şehidi olmalıdır (g. 

31/4). 

 -Hil‘at 
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 Hil‘at padişah hediyesidir (g. 65/5). 

 -Fes 

 Kırmızı fes ile yeşil tülbent, gönüldeki gül hevesini yok etmiştir (g. 125/1). 

 4.2.5.11. Yazı ve İlgili Kavramlar 

 -Rık‘a ref‘ etmek 

 Çektiği sıkıntıları bildirmek için âşık istidasını sevgiliye ulaştırmalıdır (g. 

34/2). 

 -Kağıt (Kâgaz) 

 Kağıtta baştan ne yazılmışsa onun açıklaması vardır; bu sebeple durmaz, 

elden ele gezer (g. 61/1). 

 Kağıt gümüş göğüslü bir güzeldir (g. 61/2). 

 Padişahın yazılı emrini içeren kağıt, bütün halkı fetheder (g. 61/3). 

 Sevgiliden haber getiren kağıt, âşığın başı üzerinde yer bulur (g. 61/4). 

 Taze helva kağıda sarılır (g. 61/6). 

 -Defter ve Divân 

 Hulvî öyle taze şiirler söylemiştir ki, artık bunları deftere ve divana 

geçirmeye heves eder (g. 124/5). 

 - Reyhânî Hat 

 Sevgilinin hatları reyhânî yazıya benzer (g. 146/2). 

 -Dîvânî Hat 

 Sevgilinin yanak sayfası dîvânî hatla yazılmıştır (g. 146/3). 

 -Hâkânî Hat 

 Sevgilinin yüzünün beratını sanki nişancı hakani hatla yazmıştır (g. 146/4). 

 -Lâcüverd 

 Sevgilin hatları lacivert mürekkeple yazılmış gibidir (g. 146/4). 

 4.2.5.12. Müzik ve İlgili Kavramlar 

 -Nağme 

 Çeng ve ud ne kadar nağme etse de, ezgiler çalsa da; kederli âşığın kulağına 

girmez (g. 53/2) 

 -Çeng 

 Kulağa çeng sesi girmemelidir (müs. 4/4). 
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 Çeng ve ud ne kadar nağme etse de, ezgiler çalsa da; kederli âşığın kulağına 

girmez (g. 53/2) 

 -Def 

 Kulağa def sesi girmemelidir (müs. 4/4). 

 -‘Ūd 

 Çeng ve ud ne kadar nağme etse de, ezgiler çalsa da; kederli âşığın kulağına 

girmez (g. 53/2) 

 -Ney 

 Dervişlerin sesi neye benzer (g. 14/2). 

 Âşıkta ney sesinden nefes vardır (g. 128/2). 

 Semâ‘ın zevki neyi can kulağı ile işitmekle anlaşır (g. 194/3). 

 Aşkın yanık sesi neyde değil kamil mürşittedir (g. 227/6). 

 -Erganûn  

 Erganun sesi zikrin sesini yükseltir  (g. 14/3). 

 -Âvâz 

 Dervişin âvâzı neydir (g. 14/2). 

 -Taksîm, Safâ, Hicâz, Semt, Agâze 

 Hicâz makamından (semti yolundan) safâ taksîmi yapıldığında erganun sesi 

zikre başlama sesini yükseltir. (g. 14/3) 

 -Uşşâkî 

Ne zaman taksimle iki uşşâkî beyit okunsa; tevacüdle kulağa korkusuzca girerek 

yakıp yıkar (Uşşâkî makamıyla tekkelerde okunan ilâhîler kastedilmektedir.) (g. 

14/4).  

  -Nevbet 

 Felekte mehterler vurulur (g. 133/5). 

 4.2.5.13. Silahlar 

 -Kılıç 

 Kılıç kafirin eline değil, boynuna layıktır (g. 32/4). 

 -Mihver 

 Gam mihver gibidir, âşığın bağrını deler (g. 50/1). 

 -Hançer 
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 Sevgili gül hançerle âşığı yaralar (g. 60/2). 

 Sevgilinin süslü hançerine meyletmemek gerekir (g. 74/2). 

 -Bıçak 

 Bıçak düşmanın boynuna çalınmalıdır (g. 77/4). 

 -Kemân u Tîr 

 Sevgilinin âşığı öldüren kirpikleri ile kaşları varken; eline aldığı ok ve yaya 

hiç gerek yoktur (g. 246/2). 

 4.2.5.14. Oyunlar 

 4.2.5.14.1. Tavla ve Tavla ile İlgili Terimler 

 -Tavla (Nerd) 

 Aşk tavlaya benzer (g. 35/1). 

 Eziyet gözyaşı gümüşlerinin sarf edildiği ve bir iki pul harcamaya 

üzülünmeyecek bir tavladır (g. 69/5). 

 -Tasta zâr sallamak 

 Aşk tavlasında, felek tasından zarla beş dört gelince, sevgilinin kapısını 

gözlemek gerekir (g. 35/3). 

 -Kapı almak için beklemek (Kapusın gözle kim ola güşâd) 

 Aşk tavlasında, felek tasından zarla beş dört gelince, sevgilinin kapısı açılsın 

diye gözlemek gerekir (g. 35/3). 

 -Çâr u penc 

 Tavlada beş dört gelmesi (g. 35/3). 

 -Pul 

 Eziyet tavlasında Hulvî’nin bir iki pulu (beklemekten) çürüse de buna 

üzülmez (g. 69/5). 

 4.2.5.14.2. Gûy u Çevgân, Top Oynı 

 Sevgilinin ben tanesi top, saçının kıvrımı çevgân olarak teşbih edilir (g. 49/3). 

 Âşığın başı top, sevgilinin saç kıvrımı çevgândır (g. 124/3, g. 183/3, g. 

220/3). 

 4.2.5.14.3. Satranç ve Satranç Terimleri  

 -Nat‘ (Satranç Tahtası) 
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 Güzellik satranç tahtasına benzer (g. 49/4). 

 Felek satranç tahtasına benzetilir (g. 261/3). 

 -Mat etmek (Yenmek) 

 Sevgili güzellik satrancında benim deyip de iddiası olanları yenecektir (g. 

49/4). 

 -Ruh (Kale taşı-Bu taş karşısındaki tüm taşları alır.) 

 Diğer güzelleri mat etmek için, kale taşını sürecek güzel bir fırsat 

yakalanmıştır (g. 49/4). 

 -Şah (Padişah-Oyundaki en önemli taş) 

 Beyitte sevgiliye hitap için kullanılan “padişah” tevriyelidir (g. 49/4). 

 Cihân şahına (güzele) at salacak yoktur (g. 261/3) 

 -At (Satrançtaki hafif taş) 

 Sevgili güzellik satrancındaki atını sürmelidir (g. 49/4). 

 Cihân şahına (güzele) at salacak yoktur (g. 261/3). 

 -Piyâde 

 Kimse piyâde sürmemiştir (g. 261/3). 

 -Ferz 

 Ferz başa çıkmıştır (g. 261/3). 

 -Taş Sürmek, Salmak  (Hamle yapmak, taşları hareket ettirmek) 

 Sevgili güzellik satrancındaki atını sürmelidir (g. 49/4). 

 Cihân şahına (güzele) at salacak yoktur (g. 261/3). 

 Kimse piyâde sürmemiştir (g. 261/3). 

 4.2.5.15. Gelenekler ve İnanışlar 

 -Padişah süslü hilati giydireceği zaman, onun eline öpme fırsatına kavuşulur 

(g. 65/5). 

 -Nevrûz zamanı sultan kuluna kaftan hediye eder (g. 91/1). 

 -Kabeye varınca hurma yenmesi sünnettir (g. 82/3). 

 -Gül renkli şarap içilince yanında elma yenilir (g. 82/4). 

 -Her türlü yemeğin üzerine tatlı, helvâ yenir (g. 82/5). 

 -Sevgili güzellik ülkesine sultan gibi, saltanat tuğu diker (g. 89/2). 
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 -Sevgili yeni ay gibi görününce; gönül kurban bayramı geldi sanıp, kendini 

kurban eder (g. 102/1). 

 -Beyitte atları çenberden geçirerek yapılan bir tür eğlenceye de gönderme 

vardır (g. 140/2). 

 -Sultan yılda bir kere görünür (g. 142/5). 

 -Yılansız hazine bulunmaz (g. 36/1). 

 -Hazineler cinlerin zabtı altında olur (g. 36/4). 

 -Kadehin şifâsının gönüle ulaşması için vaktinde kadeh duası okunmalıdır (g. 

40/1). 

 -Sevgili saçının bir kılı ile âşığı hayrete düşüren bir sihir yapar (g. 57/3). 

 -Sevgilinin dudaklarını oynatması büyülü sözler söylemesine işarettir (g. 

60/4). 

 -Gönül yari büyüleyebilmek için “davet-i ‘azam” denilen duayı okur. Bu 

duayı okuyunca da sevgilinin hemen gelmesi gerekir (g. 83/2). 

 -İnsanın dış görünüşüne göre yorumları içeren kıyafetnameye göre âşığın 

yüzünde uğursuzluk vardır (g. 106/3). 

 -Fal bakmak (Kur‘a salmak, Fal atmak) 

 Hulvî sevgiliye kavuşup kavuşmayacağını öğrenmek için fal bakar (g. 123/5). 

 Âşık gönül kime kurban olsun diye fal bakar (g. 234/3). 

 Âşığın falında ayrılık görünür (g. 263/4). 

 Âşık için fal bakan remilci, falda sevgili ile konuşma görür (g. 268/4). 

 Remil falında hamre şeklinin görünmesi dehşete delâlettir (g. 144/4). 

 -Şehitler kefenlenmez 

 Mâsivâdan kurtulmak için, sevgilinin aşk şehidi olup; kefen kaygısından 

geçmek gerekir (g. 31/4). 

 4.2.5.16. Para İle İlgili Kavramlar 

 -Altun akçe 

 Sabah rüzgarının çiçekler üzerine bıraktığı çiğ taneleri altın akçeye benzer (g. 

36/3). 

 -Dînâr u Direm 

 Âşığın gözyaşları paradan daha değerlidir (g. 87/3). 
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 -Nakd 

 Sevgili Yahudi rakiplerin nakitlerine aldanır (g. 3/3). 

 4.2.5.17. Denizcilik Terimleri 

 -Yalıda Lenger Bırakmak (Sahile Demir Atmak) 

 Rakip kadehin genç sevgililerin eline ulaştığını görünce sahile demir atıp, küt 

diye şarap küpüne düşer (g. 44/5). 

 -Lenger atmak 

 Âşığın vücut gemisi muhabbet denizine demir atmıştır (g. 113/1). 

 4.2.5.17. Umûmî Mekanlar 

 -Külhen 

 Külhânda kendisine yer bulan kişi, haline razı ve şükreden olmuştur (müs. 

3/2). 

 Kimi insan ayrılık ateşine düşmüş külhanda yatmaktadır (g. 238/1). 

 -Zindân 

 Yusuf’un zindâna düşmesine sebep, bir güzelin cevridir (g. 25/3). 

 4.3. İNSAN 

 4.3.1. Umûmî Olarak İnsan 

 -Adem, Ademoglı, Mahlûk, Hilkat 

 İrfâna mazhar insanoğludur (ter. 1/I-4). 

 İnsan olan manayı bilir (ter. 1/I-4). 

 İnsan kudret eli tarafından nice hikmetle yoğrulmuştur (ter. 1/II-1). 

 İnsan yaratılmışına bütün bilgiler verilmiştir (ter 1/III-6). 

 İnsan esmâya boyun eğmiştir (ter. 1/V-1). 

 4.3.2. İnsan ve İlgili Sıfatlar 

 -Merd 

 Mert, sözünün eri olan dünya bulâşığına gönül vermez (g. 7/5). 

 -Dünyâ seven 

 Dünyâyı seven red ve kahr olunmuştur (ter. 1/I-7). 

 -Ehl-i Dünyâ 
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 İnsan dünyâ ehlinin seyircisi olmamalıdır (ter. 1/II-8). 

 Dünya düşkünleri fakirlik erbabına alçak görünürler (g. 250/3). 

 -Ehl-i Bid’at 

 İnsan bid‘at ehli ile yakın olmamalıdır (ter. 1/II-7).  

 -Ehl-i Basîret 

 İnsan basiret sahibi olarak yaratılmıştır (ter. 1/III-3). 

 Basiret sahipleri sevgilinin kapısının toprağını göze sürme ederler (g. 122/4) 

 -Erbâb-ı Hevâ 

 Hulvî nefsine düşkünleri terketmiştir (ter. 1/VI-7). 

 -Mansıb Esîri Dünyâ-Perest 

 Makam esiri dünyâ düşkünü kişinin nuru silinmiştir (ter.1/III-4). 

 -Şekl-ile İnsan Görinen Hayvan 

 İnsan, Allâh’ın bahşettiği ilim irfan sayesinde insandır. Yoksa o, insan 

görünüşlü bir hayvandır (ter. 1/V-2). 

 -Tama‘ ehli, Hırs ehli 

 Açgözlü kimselerin kalbi kıskançlık ve haset ile yaralıdır (müs. 3/4). 

 Felek hırs sahibi kimselerin talihini parlatır (g. 46/3). 

 -Ehl-i Şekavet, Güm-reh 

 Kimi insan yolunu şaşırmış ve zillet ehlinden olmuştur (müs. 3/5). 

 -Erbâb-ı Riyâ, Münkir, Mübtill 

 İnsanların bazısı iki yüzlülerden, bazısı inkar edenlerdendir (müs. 3/8). 

 Allâh’ı batıl gören de, hak gören de zevke ulaşmaya çalışır (müs. 3/8). 

 -Muhıkk 

 Allâh’ı batıl gören de, hak gören de zevke ulaşmaya çalışır (müs. 3/8). 

 -Cimrî, Nâkes, Bahl 

 Cimri insan Allâh’a malı için secde eder (müs. 3/9). 

 Cimri olan aşka mazhar olamaz (g. 170/2). 

 Cimrilik sıfatı ile vasıflanmış kişiden cömertlik beklenmez (g. 255/4). 

 -Âdem-i aşk 

 Dünya içinde aşk adamı az bulunur (g. 170/2). 

 -Erbâb-ı Maârif 
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 İrfan sahipleri kimsesiz olurlar (müs. 3/10). 

 -Erbâb-ı Fakr 

 Fakirlik sahiplerinin himmeti yüksektir (g. 250/3). 

 -Câhil, Nakıs 

 Bu devirde bazen cahil, bazen arif olunur (müs. 3/10). 

 Eksik, cahil olanlar yükseğe çıkar (g. 238/3). 

 -Nev‘arûs 

 Yeni gelinin yüzü duvaksız olmaz (g. 18/2). 

 -Ahbâb 

 Şâir dostlarını içki içmeye ve gezip tozmaya davet eder (g. 19/2). 

 -İmân ehli 

 İmân sahibi olana sevgili acıyacaktır (g. 52/4). 

 -Kerâmâtî 

 Kerâmet sahipleri âşığın haline özenir (g. 86/1). 

 - Zengin (Mâlik-i Dînâr) 

 Gümüş göğüslü sevgiliyi ya para sahibi ya da sadık âşık elde eder (g. 99/2). 

 -Köçek 

 Zamanın insanları köçektir, kıvırtır (g. 115/5). 

 4.3.3. GÜZELLİK (Hüsn, Melâhat, Hasen) 

 -Bahâr 

 Sevgilinin güzelliği bahardır (müs. 5/8). 

 -Bağ 

 Sevgilinin güzelliği bağa benzer (g. 1/5, g. 195/1, g. 199/1). 

 Güzellik bağa benzetilir (müs. 4/8, g. 7/2, g. 16/3, g. 55/2, g. 89/1, g. 169/4, g. 

193/5, g. 213/1 g. 224/1). 

 -Sûk 

 Sevgilinin anber kokulu hatları, güzellik pazarında revaç bulur (g. 5/4). 

 Güzellik çarşıya benzetilir (g. 140/1). 

 -Mısr 

 Güzellik şehrinin Yusuf’u şehirden gitmiş, bir daha dönmemiştir (g. 12/4). 

 -Kitâb 
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 Güzellik kitaba benzer (g. 27/1, g. 45/4). 

 Hulvî sevgilinin güzellik kitabını ezberlemiştir (g. 41/5). 

 -Mülk 

 Sevgili güzellik malının kıymetini bilmez (g. 35/1). 

 -Meydân, Sahn 

 Güzellik oyun oynanan bir meydândır (g. 49/3). 

 Güzellik meydandır (g. 111/2). 

 -Nat‘ 

 Güzellik satranç tahtasına benzer (g. 49/4). 

 -Kemâl 

 Güzellik kemâldir, olgunluktur (g. 54/5). 

 -Mir’at 

 Güzellik aynasında sevgili vardır (g. 79/2). 

 -Devr-i Hasen 

 Âşık sevgiliden kendisini güzellik zamanında ağlatmamasını ister (g. 81/4). 

 -Ayet 

 Gönül sevgilinin güzellik ayetini okur (g. 86/2). 

 -Mushaf 

 Sevgilinin güzelliği mushafa benzer (g. 88/1, g. 213/6). 

 -Zekât 

 Sevgili güzellik zekâtını muhtaç durumdaki âşığa vermelidir (g. 88/3). 

 Sevgili güzellik zekatını verince boyu eğrilmiş âşık doğrulur (g. 156/3). 

 -Eyvân-ı Melâhat 

 Güzellik bir saraydır (g. 89/1). 

 -Mihr-i Hüsn 

 Güzellik güneştir (g. 89/1). 

 -Mülket, İklim, Kişver 

 Güzellik ülke olarak düşünülür (müs. 1/1, müs. 1/5, g. 89/2, g. 97/1 ). 

 -Taht 

 Güzellik sevgilinin oturduğu bir tahttır (g. 92/1). 

 Güzellik tahtının sultanı sevgilidir (g. 235/3). 

 -Tâb 
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 Sevgilideki  güzellik gücü, parlaklığı ayna gibi görünür (g. 107/1). 

 -Semâ 

 Âşık güzellik göğünde Tebârek okur (g. 131/3). 

 -Berât 

 Güzellik berattır, fermândır (g. 146/4, g. 213/2, g. 254/3). 

 -Âb-ı nâb 

 Güzelliğin saf suyu, parlaklığı görünebilsin giye sevgili yüzündeki tüyleri 

 gidermelidir (g. 147/2). 

 -Bağdâd 

 Güzellik Bağdâd şehrine benzer. (g. 148/3). 

 -Âsmân 

 Sevgili güzellik göğünde güneş gibi doğar (g. 158/1). 

 -Behcet 

 Güzellik behçettir, şirindir (g 161/2). 

 -Vâdî 

 Güzellik vâdîsinde sevgiliyle ayaktaş olabilecek yoktur (g. 253/2). 

 -Libâs 

 Güzellik elbisesini Allâh tertip etmiştir (g. 261/2). 

 4.3.4. SEVGİLİ 

 -Can 

 Âşık sevgilisine “can” diye hitap eder. (g. 2/1-2-3-4-5, g. 116/4, g. 141/1). 

 Âşık sevgilisine “canım, ciğerim” diye hitap eder (g. 166/2). 

 -Ceylan (Vahşî Gazâl, Âhû) 

 Sevgili yabani bir ceylan gibidir (g. 4/1). 

 Sevgili avlanamayan bir ceylandır (g. 244/3). 

 -Sahib-Cemâl, Cânân, Cânâne, Ra‘na, Cân-ı Âlem, Cânımın Cânı 

 Sevgili güzellik sahibidir (g. 4/3, g. 25/1, g. 191/3). 

 Sevgili cânândır (g. 33/1, g. 64/1, g. 95/1, g. 102/1, g. 102/5, g. 121/5, g. 

127/5, g. 138/1, g. 142/1, g. 146/1, g. 149/1, g. 157/2, g. 164/1, g. 166/1, g. 166/5, g. 

241/3, g. 124/1, g. 157/2, g. 280/1). 

 Sevgili dünyanın canı, ruhudur (g. 254/2). 
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 Âşık sevgilisine “canımın canı” diye hitap eder (g. 215/2) 

 Âşık sevgilisine “ra‘nâ” diye hitap eder (g. 10/3). 

 -Dilber, Dilber-i Ra‘nâ, Dilber-i Zî-şân 

 Sevgili gönül alandır, dilberdir (müs. 2/3, müs. 6/1, g. 3/3, g. 5/1, g. 7/3, g. 

9/3, g. 12/1, g. 18/3, 18/5, g. 22/5, g. 23/2, g. 24/5, g. 26/1, g. 27/4, g. 28/4, 29/4, g. 

29/6, g. 30/5, g. 31/4, g. 34/5, g. 35/6, g. 36/4, g. 38/1, g. 43/3, g. 52/3, g. 52/4, g. 

57/2, g. 61/4, g. 62/3, g. 62/4, g. 64/3, g. 65/3, g. 75/1, g. 77/1, g. 78/5, g. 82/4, g. 

83/3, g. 83/5, g. 84/1, g. 86/5, g. 91/1, g. 91/5, g. 93/4, g. 99/1, g. 99/2, g. 99/3, g. 

103/2, g. 104/1, g. 104/3, g. 105/5, g. 107/1, g. 108/5, g. 110/1, g. 110/5, g. 111/7, g. 

112/2, g. 118/3, g. 120/3, g. 120/4, g. 121/3, g. 121/5, g. 124/2, g. 126/3, g. 128/5, g. 

130/2, g. 135/3, g. 135/4, g. 136/1, g. 137/1, g. 139/4, g. 140/1, g. 140/2, g. 142/4, g. 

153/1, g. 153/3, g. 155/2, g. 157/1, g. 157/3, g. 158/4, g. 159/4, g. 161/3, g. 168/5, g. 

169/2, g. 171/2, g. 172/2, g. 179/4, g. 181/4, g. 182/1, g. 186/4, g. 187/5, g. 191/3, g. 

193/1, g. 196/2, g. 196/5, g. 199/2, g. 202/5, g. 206/1, g. 207/5, g. 209/4, g. 210/3, g. 

210/4, g. 210/5, g. 223/3, g. 225/3, g. 234/3, g. 238/1, g. 239/3, g. 240/5, g. 254/4, g. 

260/4, g. 262/2, g. 264/3, g. 264/5, g. 272/1, g. 276/2, g. 277/5, g. 278/2). 

 Sevgili güzel bir dilberdir (g. 13/1, g. 83/1). 

 Sevgili şerefli bir dilberdir (g. 229/2). 

 -Dildâr, Dildâr-ı Ra‘nâ 

 Sevgili kalbi hüküm altında tutandır, dildârdır (müs. 3/1, g. 4/1, g. 5/2, g. 7/4, 

g. 32/1, g. 42/2, g. 52/2, g. 62/5, g. 69/2, g. 74/1, g. 76/3, g. 104/5, g. 114/1, g. 118/1, 

g. 123/5, g. 139/3, g. 149/5, g. 153/2, g. 153/5, g. 155/5, g. 156/4, g. 168/4, g. 186/5, 

g. 224/1, g. 234/2, g. 253/2, g. 264/1, g. 269/1, g. 272/3). 

 -Dilrübâ, Dilsitân, Sanem-i Dilrübâ 

 Sevgili gönül alan, gönül kapandır (g. 9/1, g. 11/5, 21/2, g. 48/5, g. 76/5, g. 

79/2, g. 79/3, g. 88/4, g. 90/1, g. 90/3, g. 117/3, g. 131/1, g. 145/1, g. 151/1, g. 156/1, 

g. 156/5, g. 162/1, g. 167/3, g. 167/5, g. 178/4). 

 Sevgili güzel alıcı bir puttur (g. 123/4). 

 -Nigâr 

 Sevgili resim gibi güzeldir (g. 20/4, g. 30/1, g. 35/2, g. 67/4, g. 84/2, g. 85/2, 

g. 94/2, g. 109/1, g. 129/1, g. 134/5, g. 143/2, g. 147/1, g. 165/2, g. 172/1, g. 219/2, 

g. 257/5, g. 263/2, g. 268/1). 
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 -Dilârâ 

 Sevgili gönlü süsleyendir (g. 90/2). 

 -Yâr 

 Âşık sevgilisine “yâr” diye hitap eder (müs. 5/5, g.6/2, g. 6/5, g. 11/1, g. 22/3, 

g. 22/3, g. 27/2, g. 27/3, g. 33/1, g. 33/5, g. 34/3, g. 34/4, g. 35/1, g. 35/5, g. 35/7, g. 

36/3, g. 38/2, g. 38/3, g. 47/2, g. 47/3, g. 51/3, g. 53/3, g. 55/5, g. 56/1, g.56/2, g. 

56/5, g. 58/1, g. 58/2, g. 64/4, g. 65/2, g. 67/2, g. 67/5, g. 69/5, g. 70/1, g. 72/5, g. 

73/2, g. 76/1, g. 75/2, g.78/3, g. 80/5, g. 82/2, g. 83/2, g. 87/5, g. 90/2, g. 91/3, g. 

93/5, g. 95/3, g. 95/5, g. 101/1, g. 101/3, g. 102/5, g. 103/1, g. 105/5, g. 106/4, g. 

107/1, g. 107/3, g. 118/2, g. 118/4, g. 123/2, g. 126/1, g. 128/4, g. 129/3, g. 129/4, g. 

130/5, g. 131/2, g. 131/5, 134/2, 134/3, g. 134/5, g. 135/5, g. 136/2, g. 139/1, g. 

139/5, g. 144/4, g. 145/2, g. 146/3, g. 148/4, g. 158/5, g. 159/2, s. 164/3, g. 168/2, g. 

170/3, g. 171/1, g. 172/2, g. 172/5, g. 176/3, g. 179/1, g. 179/4, g. 180/5, g. 185/3, g. 

186/5, g. 193/5, g. 195/5, g.196/3, g. 196/4, g. 197/5, g. 202/2, g. 203/1, g. 203/5, g. 

208/5, g. 216/1, g. 216/2, g. 216/3, g. 220/3, g. 221/3, g. 223/1, g. 224/2, g. 224/3, g. 

225/5, g. 237/2, g. 237/3, g. 237/5, g. 239/4, g. 239/5, g. 242/1, g. 244/1, g. 251/2, g. 

252/3, g. 253/4, g. 255/2, g. 258/5, g. 260/1, g. 261/2, g. 260/4, g. 263/5, g. 265/4). 

 -Gonca (Gonce, Gonce-Tıfl, Gonce-i Verd, Nev-resîde Gonce) 

 Sevgili goncadır (g. 7/1, g. 107/3, g. 224/5, g. 244/4). 

 Âşık sevgiliye “gonca ağızlım” diye hitap eder (g. 8/5). 

 Sevgili gonca çocuktur (g. 133/2). 

 Gül goncası sevgilinin keyfini başkaları sürer (g. 187/1). 

 Sevgili yeni yetişen bir goncadır (g. 199/2). 

 -Gül (Gül, Gül-i Ra‘nâ, Gül-i Handân, Gülistan, Verd-i Ra‘nâ, Gül-i Bî-

hâr, Gülendâm, Verd-i Sepîd) 

 Sevgili güzel, iki renkli ra‘nâ gülüdür (g. 7/2, g. 15/1, g. 143/2, g. 169/4, g. 

248/3). 

 Sevgili gülen güldür g. 94/3). 

 Sevgili gül bahçesi gibidir (g. 136/2, g. 137/1). 

 Sevgili güldür (müs. 6/3, g. 140/3, g. 160/1, g. 186/4, g. 251/4). 

 Âşığın dikensiz bir gülü (sevgilisi) yoktur (g. 171/4). 

 Âşık sevgiliye “gülendâm/gül bedenli” diye hitap eder (g. 175/2, g. 207/3). 
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 Sevgili güzellik bağında açmış, beyaz güle benzer (g. 55/2). 

 -Ay (Mâh, Meh, Mâh-ı Bedr, Mâh-ı Tal‘at, Meh-i Tâbân, Mâh-ı Nev, 

Mehveş, Meh-i Tâbende) 

 Âşık sevgiline “ay” diye hitap eder (g. 8/1, g. 63/2, g. 143/1, g. 228/5, g. 

257/3). 

 Sevgili âşığın dolunayıdır (g. 89/5). 

 Sevgili güzellik ayıdır (g. 92/1). 

 Sevgili parlak aydır (g. 94/1, g. 149/3). 

 Sevgili yeniaydır (g. 102/2). 

 Sevgili ay gibidir (müs. 6/4, g. 131/3, g. 135/1, g. 190/3, g. 240/4). 

 -Put (Büt-i dil-h  ah, Sanem) 

 Âşık, gönlü almak isteyen heykel (gibi) sevgilinin kendisine adalet 

göstermesini umar (g. 8/4). 

 Âşık sevgilisine “put/heykel” diye hitap eder (g. 98/4, g. 123/4). 

 -Güneş (Şems-i Duhâ, Mihr, Âftâb, Şems, Mihr-i Hüsn-i Tâb-dâr, Mihr-i 

Rahşân, Şeh-i Hâver, Âfitâb-ı âlem-ârâ, Gün, Mihr-i Cihân) 

 Âşık sevgilisine “kuşluk vakti güneşi” diye hitap eder (g. 9/1). 

 Âşık sevgiliye güneş, “mihr” diye hitap eder (g. 11/2). 

 Âşık sevgilisine güneş “âftâb” diye hitap eder. (g. 18/1). 

 Sevgili güneş gibidir (g. 25/1, g. 120/2, g. 158/1, g. 184/3, g.210/4, g. 261/4). 

 Sevgili parlak güzellik güneşidir (g. 89/1). 

 Sevgili parlak güneşe benzer (g. 102/1). 

 Sevgili doğunun sultanıdır (g. 111/6). 

 Sevgili dünyayı süsleyen, aydınlatan bir güneştir (g. 143/1). 

 Sevgili kâinatın güneşidir (g. 234/1). 

 -Sultan (Güzellerin Hânı, Şâh, Padişah, Sultan-ı Âlem, Şah-ı Hüsn, Şah-ı 

Cihan, Şeh, Hünkâr, Şeh-i Mülk-i Melâhat, Şâh-ı Eyvân-ı Melâhat, Şâh-ı Vakt, 

Şeh-i Taht-ı Melâhat, Dâver-i Devrân, Şehen-şâh, Şâh-ı Âlîşân, Hân, Şeh-i 

Devrân, Şâh- ı Kûy, Şâh-ı Hüsn, Şehriyâr, Pâdişâh-ı Dehr, Şâh-ı Civân-Baht, 

Devrânın Şâhı, Şâh-ı Âlem, Şâh-ı Kerîm, Mîr,  Şâh-ı Zemîn, Zamân-ı Adl, 

Dâdâr- Hasen, Şeh-i Hûbân) 
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 Sevgili sultandır (müs. 5/1, müs. 5/4,  g. 12/2, g. 27/ 5, g. 34/3, g. 36/5, g. 

40/5, g. 89/2, g. 142/2, g. 199/5, g. 235/3, g. 240/1, g. 241/2, g. 254/4). 

 Sevgili güzellerin sultanıdır (müs. 5/1, g. 66/1). 

 Âşık sevgiliye “sultan/ sultanım/şah-şeh/şahım” diye hitap eder (müs. 5/9, g. 

9/4, g. 16/2, g. 33/3, g. 34/2, g. 37/7, g. 49/4, g. 63/2, g. 81/4, g. 83/3, g. 87/3, g. 

101/2, g. 104/1, g. 109/4, g. 129/2, g. 138/1, g. 138/2, g. 142/1, g. 142/5, g. 158/2, g. 

160/2, g. 169/3, g. 172/4, g. 173/3, g. 184/5, g. 186/2, g. 208/3, g. 217/2, g. 234/4, g. 

261/5 ). 

 Sevgili kâinatın sultanıdır (g. 9/5, g. 56/6, g. 169/5, g. 189/1, g. 198/5, g. 

261/3). 

 Sevgili dünya sultanıdır (müs. 5/6, g. 9/5, g. 29/7, g. 142/4, g. 189/1,). 

 Sevgili güzellik mülkünün sultanıdır (g. 57/7). 

 Sevgili güzellik sarayının sultanıdır (g. 89/1, g. 97/1). 

 Sevgili âşık için zamanın sultanıdır (g. 89/5). 

 Sevgili güzellik tahtının sultanıdır (g. 92/1). 

 Sevgili dünyanın adil hükümdarıdır (g. 4/5, g. 100/5). 

 Sevgili şahlar şahıdır (g. 108/5, g. 163/4). 

 Sevgili şanı yüce bir sultandır (g. 138/5, g. 221/5). 

 Sevgili mahallenin sultanıdır (g. 144/2). 

 Sevgili güzellik sultanıdır (g. 4/5, g. 163/4, g. 235/4, 279/1). 

 Sevgili talihi genç bir padişahtır (g. 173/3).  

 Sevgili cömert bir sultandır (g. 205/1). 

 -Bî-vefâ, Bî-rahm, Ber-cefâ 

 Sevgili vefasız oluşuyla isim yapmıştır (g. 12/1). 

 Sevgili acımasızdır (g. 12/1, g. 240/5). 

 Sevgili cefa eder (g. 12/1). 

 -‘Âlî-cenâb 

 Sevgili yüce gönüllüdür, cömerttir (g. 18/3). 

 -Munsif 

 Sevgili insaflıdır, âşığın gözyaşlarına acır (g. 164/5). 

 -Güzel 
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 Âşık sevgilisine “güzel” diye hitap eder (g. 19/6, g. 25/3, g. 72/2, g. 150/1, g. 

236/5). 

 -Leylâ 

 Sevgili Leylâ’dır (g. 143/5). 

 -Mahbûb 

 Sevilen kişi ne isterse istesin emri yerine getirilmelidir (g. 21/2). 

 Aşk ehli, ancak sevilen kişiye kavuşmak ister (g. 28/1). 

 -Şûh-ı Mest 

 Sevgili naz atıyla meydana giren, mest, nazlı bir güzeldir (g. 22/1). 

 -İnci (Dürr-i Pâk, Dür-i Nâ-Yâb, Dürr-i yetîm, Dürdâne) 

 Sevgili saf temiz bir incidir (müs. 1/4). 

 Sevgili aşkın bulunmaz, nadir incisidir (g. 23/3). 

 Sevgili istiridye içindeki tek inci gibidir (g. 27/4). 

 Sevgili inci tanesidir (g. 71/2). 

 -Nev-heves sevdâger 

 Sevgili işinde yeni bir tüccardır (g. 34/5). 

 -Ehl-i Nazar 

 Sevgili nazar ehlidir (g. 38/3). 

 -Âşînâ-yı Çerh 

 Sevgili feleğin yakını olmasa sözünden dönmezdi (g. 51/4). 

 -Sâhib-Sa‘âdet 

 Sevgili mutluluk, iyi talih sahibidir (g. 52/3). 

 -Mürşid-i Aşk 

 Sevgili aşk mürşididir (g. 52/5). 

 -Âlî-nijâd 

 Sevgilinin soyu asildir, yücedir (g. 56/3). 

 -Servi (Gümüş Servi, Serv, Serv-i Ser-efrâz, Serv-i Ra‘nâ, Serv-i 

Hırâmân) 

 Sevgili gümüş servidir (g. 57/5). 

 Sevgili büyüyüp fidanlıktan, serviliğe geçince; başka güzellere 

bakılmamalıdır (g. 125/2). 
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 Sevgili başı dik bir servidir (müs. 1/1, müs, 1/2, müs. 1/3, müs. 1/4, müs. 1/5, 

g. 186/3). 

 Sevgili servidir (g. 199/1, g. 218/2). 

 Sevgili güzel bir servidir (g. 247/1). 

 Sevgili salına salına yürüyen bir servidir (g. 95/2). 

 -Şem-i Bezm 

 Sevgili başkasının meclisinin mumudur (g. 64/3). 

 -Kerem-kânı 

 Sevgili cömertlik ocağı, kaynağıdır (g. 65/4). 

 -Fâris-i Meydân 

 Sevgili meydan süvârisidir (g. 66/3). 

 -Hûn-rîz, Hûnî 

 Sevgili kan dökücüdür (g. 74/2). 

 Sevgili kanlıdır (g. 178/2, g. 245/5, g. 246/2). 

 -Mümtâz-ı Dehr, Mümtâz-ı ‘Âlem 

 Sevgili dünyanın seçkinidir (g. 81/1, g. 54/5). 

 -Fidan (Nihal, Nevres Nihâl, Nahl-i Nihâl-i Tâze, Tâze-nihâl-i nâz-perver, 

Nahl-ı Zîbâ) 

 Sevgili güzellik bağındaki nurlu bir fidandır (müs. 4/8). 

 Sevgili yeni yetişen bir fidandır (g. 81/1, g. 125/2, g. 195/1, g. 196/2). 

 Sevgili körpe bir fidan nahlıdır (g. 89/3, g. 246/4). 

 Sevgili nazla büyütülmüş körpe bir fidandır (g. 187/3). 

 Sevgili güzel bir fidandır,nahıldır (g. 195/1). 

 -Vefâdâr 

 Sevgili vefâlıdır (g. 85/4). 

 -Hûr-Tab 

 Sevgili huri yaratılışlıdır. (g. 88/4). 

 -Efendi 

 Âşık sevgilisine “efendim” diye hitap eder (g. 88/5). 

 -Genç (Genc, Nev-Civân, Nev-civân-ı Nâm-dâr, Civân, Nevres) 

 Sevgili herkesçe tanınan, şöhretli bir gençtir (g. 89/1). 

 Sevgili gençtir, yeni yetişmektedir  (g. 93/1, g. 134/1, g. 237/1, g. 242/4). 
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 Âşık sevgilisine “civân” diye seslenir (g. 218/1). 

 Sevgili gençtir, körpedir (g. 35/1). 

 Sevgili yeni yetişmektedir, körpedir (g. 83/1). 

 -Hz. Süleymân 

 Âşık zayıf bir karınca; sevgili ise Hz. Süleymân gibidir (g. 90/3). 

 -Âfet, Âfet-i Devrân 

 Sevgili âfettir, son derece güzeldir (g. 92/4, g. 216/5). 

 Sevgili zamanın âfetidir (g. 102/3). 

 -Tabîb 

 Sevgili aşkın şifa kapısında âşığın yanına çok az uğrayan bir doktordur (g. 

94/5). 

 Sevgili hasta âşığı iyileştirecek tabiptir (g. 155/4, g. 221/1, g. 236/3, g. 

251/5). 

 Âşık sevgilisine “tabîbim” diye hitap eder (g. 220/2). 

 -Lutfı Mezid 

 Sevgilinin cömertliği boldur (g. 95/5). 

 -Hz. Yusûf, Yûsuf-ı Hüsn, Yûsuf-ı Sâni 

 Sevgili güzellikte Hz. Yusuf’tur (g. 100/2, g. 190/2). 

 Sevgili güzellikte, ikinci Hz. Yûsuf’tur (g. 259/1). 

 Sevgili cân Yûsuf’udur (g. 259/3). 

 Âşık sevgilisine “Yûsuf’um” diye hitap eder (g. 166/4). 

 -Âlem 

 Sevgili dünyadır, her şeydir (g. 104/1). 

 -Tezerv 

 Sevgili hoş yürüyüşlü bir sülündür (g. 107/5, g. 229/1, müf. 2). 

 -Şeh-süvâr, Fârisü’l-Hayl, Süvâr-ı Esb-i Nâz 

 Sevgili usta binicidir (g. 111/1, g. 217/3). 

 Sevgili naz atının sürücüsüdür (müs. 1/5). 

 -Peri (Perî, Perî-şân, Perî-veş) 

 Âşık sevgilisine “perî” diye hitap eder (g. 130/3, g. 136/4). 

 Sevgili perî gibidir (g. 161/5). 

 -Hace-i Can 
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 Sevgili can hocasıdır (g. 132/3). 

 -Nükte-şinâs 

 Sevgili şakadan anlayandır (g. 139/5). 

 -Ehl-i Hal 

 Sevgili hal ehlidir, âşığın durumunu bir bakışta anlar (g. 139/5). 

 -Kıblegâh-ı Aşk 

 Sevgili aşkın kıble yeridir (g. 144/2). 

 -Dil-nüvâz 

 Âşık sevgilisine “gönlü okşayan” diye hitap eder (g. 144/2). 

 -Mazlum Melek 

 Sevgili sessiz, sakin bir melektir (g. 178/1). 

 -Devlet 

 Âşık sevgilisine “devletim/mutluluğum” diye hitap eder (g. 184/3). 

 -Dilîr 

 Sevgili cesûrdur, yiğittir. 

 -Rüstemlik eyler 

 Sevgili Şehnâme kahramanı Rüstem gibi hile yapar (g. 192/3). 

 -Hümâ 

 Sevgili âşığın başına uğurlu gölgesini salah efsanevi Hümâ kuşudur (g. 

201/5). 

 -Suyı Serd 

Sevgili suyu, mizacı serttir (g. 217/4). 

 -Mekkâre 

Sevgili hilekârdır (g. 225/4, g. 249/2). 

 -Rûh-ı revân 

Âşık sevgilisine “rûh-ı revânım/ruhumun ferahlığı” diye hitap eder (g. 37/1). 

 -Üstâd 

 Sevgili Âşık öldürenlerin üstadıdır (g. 37/4). 

 -Rûh-ı mücerred 

 Sevgiliye soyut, temiz, pak bir ruh denilse yaraşır (g. 42/2). 

 -Cem-câh 

 Sevgili Cem kadrindedir (g. 241/5). 
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 4.3.5. Sevgilide Güzellik Unsurları 

 4.3.5.1. Saç (Zülf, Saç, Kıl, Tel, Gîsû) 

 Âşığın hayalinde gece ve gündüz, sevgilinin saçı vardır (g. 143/5). 

 Âşıkların kimisi sevgilinin saçına dokunur (g. 149/4). 

 Geceleri sevgilinin saçı âşıkların eğlencesidir (g. 152/2). 

 Âşığın eğlencesidir (g. 168/5). 

 Sevgilinin kulağına dedikoduları iletir (g. 168/5). 

 Sevgilinin saçının aşkı âşıktan gitmez (g. 181/3). 

 4.3.5.1.1. Şekil bakımından 

 -Âşığı avlamıştır (g. 97/2). 

 -Âşık sevgilinin saçını görünce başka güzellerden vazgeçer (g. 131/4). 

 -Pîç, Perîşân 

 Sevgilinin saçı karışık, darmadağındır (g. 32/1, g. 48/3, g. 65/3, g. 69/2). 

 Âşıklar sevgilinin saçına dolaşmışlardır (müs. 1/3). 

 Perişan eder (g. 9/3, g. 210/2). 

 Halkın aklını karıştırır (g. 81/2). 

 Ezel gününde hayale girmiştir (g. 95/4). 

 -Bend,bağ 

 Sevgilinin saçı âşığı, bir kılıyla bağlayıp, büyülemiştir (g. 181/3). 

 Sevgilinin saç teli âşığın yollarını bağlamıştır (g. 182/2). 

 Kölelerini kurtulamayacakları şekilde bağlar (g. 195/4). 

 -Mâr (Ejderha, Subân) 

 Sevgilinin yüzüne düşen saçlar, hazine üstünde kıvrılmış yatan yılana benzer 

(g. 36/1). 

 Sevgilinin saçı yılandır (g. 168/2, g. 217/1). 

 -Çevgân 

 Sevgilinin saçı çevgâna benzer (g. 48/3, g. 220/3). 

 Sevgilinin saçının ucunun çevganına âşıkların kellesi düşmüştür (g. 183/3). 

 -Fitne 

 Sevgilinin tel tel saçı fitne çıkarır (g. 65/3). 

 -Zincîr 
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 Âşığın gönlü sevgilinin saçının zincirine bağlanmak ister (g. 155/4). 

 Âşıkların çoğu sevgilinin saçının zincirine bağlanmıştır (g. 172/5). 

 Âşık saçın zincirine bağlanmıştır (g. 233/2). 

 -Sünbül 

 Sarığından sarkan saçları görenler sünbül zamanı gelmiş derler (g. 80/3). 

 Âşık dünyada sünbül saçlıya itibar ederse yazık etmiş olur (g. 163/2). 

 -Dâm (Âl) 

 Gönül kuşunu avlamak için tuzak kurmuştur. (g. 168/1, g. 207/4). 

 Âşıkların boynuna tuzak gibi sarılmıştır (g. 196/4). 

 Sevgilinin saçı tuzaktır (g. 130/2, g. 272/1). 

 -Büyücü 

 Sevgilinin saçı âşığı bir kılıyla bağlayıp, büyülemiştir (g. 181/3). 

 -Çelîpâ 

 Sevgilinin saçı haça benzer (g. 98/4, g. 264/2). 

 -Meftûl 

 Sevgilinin saçının fitiline düşenler Hulvî gibi inler (g.280/5). 

 -Sünbül 

 Sevgilinin siyah saçı Hintli (gibi siyah ve) sünbül gibi kıvrımlıdır. (g. 118/4). 

 4.3.5.1.2. Koku bakımından 

 -Şeb-bû 

 Dünya bahçesinde sevgilinin şebboy kokulu saçından hoşlanılmaması 

şaşkınlık verir (g. 152/2) 

 -Buy-ı vasl 

 Sevgilinin saçında kavuşma kokusu vardır (g. 143/2). 

 -Anber 

 Sevgilinin saçı anber kokuludur (g. 81/2). 

 4.3.5.1.3. Renk Bakımından 

 -Küfr, Kâfir, Kefere 

 Sevgilinin saçının küfrü, güzelliğine engeldir. (g. 88/1). 

 Kafirler gibi gûy ve çevgân oynamaya heves eder (g. 124/3). 

 Âşık, sevgiliden saçının küfrünü gidermesini ister (g. 127/2). 
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 Sevgilinin saçı kâfirdir (g.266/4). 

 -Siyah 

 Saçı siyahtır (g. 118/4, g. 168/1, g. 233/2, g. 253/1, g. 266/4). 

 -Gece (Leylâ, Şâm) 

 Âşık onun gece gibi siyah saçını anlatıp durur (g.71/4). 

 Âşık onun gece gibi siyah saçının delisidir (g. 105/2, g. 119/5). 

 Gönül sevgilinin gece gibi siyah saçını anıp, çöllere düşmelidir (g. 193/3). 

 Sevgilinin gece gibi siyah saçını gören âşığa, dağ ve çöl gezintisi sevimli 

gelir (g. 254/5). 

 Sevgilinin saçı gece gibidir (g. 271/4, g. 280/2). 

 -Duman (Duhân) 

 Sevgilinin saçı dumana benzer (g. 168/3) 

 -Hindû 

 Sevgilinin siyah saçı Hintli gibi siyah ve sünbül gibi kokuludur. (g. 118/4). 

 4.3.5.2. Kâkül, Turra 

 4.3.5.2.1. Şekil Bakımından 

 Sevgilinin perçemi âşığın başını almak ister (g. 124/3). 

 -Çevgân 

 Alnına düşen saçların şekli, çevgâna benzediğinden, onu âşıkların topa 

benzeyen başını almakta kullanır (g. 124/3). 

 -Mekkâr 

 Sevgilinin kâkülü hilecidir (g. 139/1). 

 -Kayd 

 Sevgilinin kâkülünün bağı yanağının sabahına engeldir (g.152/3). 

 -Ebr 

 Âşık, sevgilisinin yüzünü görmesine engel teşkil eden bulut gibi kâkülden 

şikayetçidir (g.155/3). 

  -Harâmî 

 Sevgilinin kâkülleri haramidir (g. 165/3). 

 -Fitne 
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 Âşık sevgilinin kâkülüne fitneci demiştir (g. 223/2). 

 -Perîşân 

 Kâkül yanağın üzerine düşerse, dağılırsa bu durum; güneşin bulut içinde 

parlamasına benzer (g. 240/2) 

 -Bend  

 Sevgilinin kâkülü gönül bağıdır (g. 9/3). 

 Siyah kâkülü sihirle âşığı kendine bağlar (g. 57/3). 

 -Şest 

 Sevgili kâkülünü dağıtınca, onlar oltaya benzer (g. 24/5). 

 -Ejderhâ 

 Sevgilinin kâkülü âşıklara baş kaldıran bir ejderhadır (g. 49/5). 

 -Sünbül 

 Sevgilinin kâkülüne benzetilemez (g. 132) 

 4.3.5.2.2. Renk Bakımından 

 -Semmûr Tâc 

 Tacın samur kürkü, sevgilinin kâkülüne benzer denilmiştir (g. 29/4). 

 -Siyah,Tar 

 Âşığın gönlüne sevgilinin siyah saçının hevesi düşmüştür (g. 16/1). 

 Sevgilinin kâkülü gönlü ve canı karanlığa düşürür (g. 28/2). 

 Siyah kâkülü sihirle âşığı kendine bağlar (g. 57/3). 

 4.3.5.3. Kaş (Ebrû) 

 Sevgilinin kaşının güzel oluşu Allâh’ın cömertliğindendir. (g. 111/3). 

 Sevgilinin kirpikleri kaşına değmektedir (g. 134/1). 

 Sevgilinin kaşı dövmelidir (g. 147/1). 

 Âşığı yaralayan sevgilinin kaşı ve kirpiğidir (g. 246/2). 

 -Hilâl 

 Sevgilinin kaşları hilâl gibidir. (g.4/4, g. 49/2, g. 131/3, g. 260/3, g. 265/5). 

 -Mihrâb 

 Sevgili kaşlarını muhabbet mihrâbı yapmıştır. (g. 23/2). 
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 Sevgilinin kaşı ile mihrâp arasında şekil yönünden ilişki kurulmuştur (g. 

147/1). 

 -Yay (Kemân, Yâ) 

 Sevgilinin kaşı yay gibidir (g. 74/4, g. 84/2, g. 89/4, g. 90/5, g. 101/1, g. 

109/1, g. 111/2, g. 135/2, g.187/4, g. 234/3, g. 246/2, g. 270/2). 

 -Râ' 

 Sevgilinin kaşı râ harfine benzer. (g. 93/3). 

 -Fitne 

 Sevgilinin kaşı dünyanın fitnesidir (g. 97/1). 

 -Hançer, Hancer-i Nebtîz 

 Sevgilinin kaşı hançere benzer (g. 98/1, g. 229/6). 

 -Tâk 

 Sevgilinin kaşı tâka benzer (g. 176/2). 

 -Tuğra 

 Sevgilinin iki kaşı İbrahim Sultan’ın tuğrasıdır. (g. 213/3). 

 -Yatır 

 Sevgilinin kaşlarının yatırına âşık canını kurban verir (g. 233/1). 

 4.3.5.4. Göz (Çeşm, Dîde) 

 Sevgilinin gözünün canı âşığın ciğer kanını çeker. (g. 215/5).   

 -Gûşe-i Çeşm 

 Sevgili göz ucuyla bakınca, âşık kendisine Allâh nazarı ulaşmış gibi olur. 

(müs. 7/1-2-3-4-5). 

 Sevgilinin göz ucuyla bakışı gizli lütfunu belli eder (g. 215/4). 

 -Mahmûr, Mest, Mestâne 

 Sevgilinin gözü mesttir (g.20/1, g. 111/3, g. 108/1, g. 114/5, g. 222/1, g. 

 229/6, g. 235/2). 

 -Gazâl, Âhû 

 Sevgili ceylan gözlüdür (g. 41/1, g. 98/1, g. 270/1). 

 -Nergis 

 Sevgilinin gözü nergis gibidir (g. 80/2, g. 163/2). 

 -Siyah 
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 Sevgilinin gözü siyahtır (g. 92/4, g. 108/1, g. 138/3, g. 275/1). 

 -Hûnî 

 Sevgilinin gözü kanlıdır. (g. 64/2, g. 92/4, g. 111/4, g. 229/6). 

 -Fitne,Fettân 

 Sevgilinin gözü fitnecidir (g. 93/5, g. 111/4, g. 184/2). 

 Sevgilinin gözü zamanın fitnesidir (g. 97/1). 

 -Tîz-tâb 

 Sevgilinin mest gözünün keskin parlaklığı âşığı etkiler (g. 114/5). 

 -Şehbâz 

 Sevgilinin gözleri alıcı kuş gibidir (g. 117/1, g. 257/4). 

 -Çerağ 

 Sevgilinin gözü kandile, muma benzer (g. 161/1). 

 -Şahin 

 Sevgilinin gözü kanatlanıp ava çıkan şahine benzer (g. 214/2). 

 -Yağmacı (Garet et-) 

 Sevgilinin gözü âşığın can ve gönlünü yağma eder (g. 275/1). 

 -Hûn-rîz 

 Sevgilinin gözü kan dökücüdür (g. 64/2). 

 4.3.5.5. Bakış (Nazar, Hançer) 

 Sevgili  bir bakışıyla âşığın vücuduna tesir eder (g. 26/4) 

 Sevgili âşığa öfkeyle (hışımla) bakar (g. 26/3, g. 43/5). 

 Sevgili âşığa bir kere nazar etse onun şansını açacaktır (g. 54/1) 

 Sevgilinin kan dökücü hançer bakışı âşığı kan eder (g. 67/2). 

 Sevgilinin kılıç bakışının keskinliği âşığın gönlüne yavaş yavaş akar (g. 67/3, 

g. 218/5). 

 Sevgili yay bakışlarını kirpik oklarını atmak için kurar (g. 90/4). 

 Sevgili hançer bakışı ile âşığı yaralar (g. 122/5). 

 4.3.5.6. Gamze (Süzgün Bakış) 

 Sevgilinin yan bakışı âşığı öldürmek için boş yere düşmanlık güder (g. 

130/3). 

 Sevgilinin yan bakışı talan edicidir (g. 165/3). 
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 -Fitne 

 Sevgilinin bakışı fitne çıkarır (g. 16/1). 

 -Yaralayıcı (Mecrûh et-) 

 Âşığın gönlünü sevgilinin yan bakışı yaralı eder (g. 64/1). 

 -Hadeng 

 Sevgilinin yan bakışı oktur (g. 81/3). 

 -Hançer 

 Sevgilinin yan bakışı hançere benzer (g. 97/3). 

 -Tâtâr 

 Sevgilinin yan bakışı Tatar kavmi gibi kanlıdır (g. 92/4). 

 Sevgilinin yan bakış Tatar’ı gönül ülkesini yağma eder (g. 142/2, g. 275/1). 

 -Âfet 

 Sevgilinin yan bakışı can ve gönül mülkünü yağma edici bir afetdir (g. 92/4). 

 -Hûnî 

 Sevgilinin yan bakışı kanlıdır (g. 92/4). 

 -Gammâz 

 Sevgilinin yan bakışı gammazcıdır (g. 168/4). 

 -Ser-tîz 

 Sevgili keskin bakışı ile âşıkları öldürmek ister (g. 178/2). 

 Âşık sevgilinin keskin bakışı ile ne hale uğradığını bilmez (g. 185/2). 

 -Tîr 

 Sevgilinin keskin bakışı ok gibi can evine saplanır (g. 185/2). 

 -Hûn-rîz 

 Adam öldüren sevgilinin kan dökücü bakışıdır (g. 192/3). 

 -Mest 

 Sevgilinin yan bakışı mesttir (müs. 6/1). 

 4.3.5.7. Kirpik (Müje, Müjgân) 

 Sevgilinin kirpiği âşığı yaralar (g. 81/3, g.246/2). 

 -Ok (Tîr, Tîr-i Dil-Dûz, Nâvek) 

 Sevgilinin kirpiği oktur (müs. 4/4, g. 67/1, g. 74/4, g. 89/4, g. 90/4, g. 109/1, 

g. 112/2, g. 122/3, g. 135/2, g. 167/1, g. 187/4, g. 214/1, g. 218/1, g. 244/2). 
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 Sevgilinin kirpiği gönül delen oktur (g. 74/4). 

 -Hançer, Hançer-i Hûn-rîz 

 Sevgilinin kirpik hançeri âşığın canını alır (g. 234/2). 

 Kirpikler kan dökücü hançeri eline almıştır (g. 73/3). 

 -Dil-Dûz 

 Sevgilinin kirpikleri gönlü deler (g. 122/5). 

 -Harami 

 Sevgilinin kaşlara ulaşan kirpikleri, birbirine girmiş birkaç haramiye benzer 

(g. 134/1). 

 4.3.5.8. Yüz ve Yanak (Cemâl, Tal‘at, Rûy, Vech, Sîmâ, Peyker, 

Dîdâr, Yüz, Likâ, Ruhsâr, Ruhsâre; Ruh, Hadd, ‘İzâr, ‘Ârız) 

 -Umûmî Şekilde 

 Sevgilinin yanağında güzellik vardır (müs. 4/3). 

 Sevgilinin yüzünde ayva tüyler vardır (g. 1/4, g. 13/3, g. 28/1, g. 78/4, g. 

151/5, g. 265/5). 

 Sevgilinin yanağında ayva tüyler vardır (g. 98/2, g. 124/1, g. 134/4, g. 255/1). 

 Sevgilinin yanağındaki rağbet edilecek hal sebebiyle sofular ikiyüzlülüğü terk 

etmişlerdir (g. 28/4). 

 Sevgilinin yanağının aksi gönül levhasına düşer (g. 28/5). 

 Sevgilinin yüzünün (üzerinde) saçı vardır (g. 36/1). 

 Âşık sevgilinin yüz güzelliğinden sevinçlidir (g. 54/4). 

 Âşık sevgilisinden yüzünü göstermesini ister (g. 68/4, g. 99/4). 

 Siyah tüyler sevgilinin yanağına süs olur (g. 72/3). 

 Sevgilinin yüzüne âşıklar hayrandır (g. 78/5). 

 Hulvî hayli zamandır sevgilinin güzel yüzünü görmemiştir (g. 87/5). 

 Bülbül gülü, âşıklar sevgilinin yüzünü ister (g. 99/1). 

 Sevgilinin yüzünün aksi, felekte parlak aya vurur (g. 100/1). 

 Can ve gönül sevgilinin yüzünü görmeğe heves eder (g. 100/3). 

 Hulvî sevgilinin yüzüne âşık olduğundan beri kavuşma ümidine gözü 

doymuştur (g. 109/5). 
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 Hulvî, yanağının rengini gördüğünden beri, yüzünün güzelliğine âşıktır (g. 

120/1). 

 Âşığın hayali gece ve gündüz sevgilinin yanağıdır (g. 143/5). 

 Sevgilinin yanağını ayva tüyler çevrelemiştir (g. 146/1). 

 Yanaktaki ayva tüyler güzelliğin parlaması için kesilmelidir (g. 147/2). 

 Sevgilinin yanağındaki tüyler kesilmelidir (g. 148/2). 

 Ayva tüyleri çıktığından beri, sevgilinin yanağından hazzedilmez (g. 149/1) 

 Sevgili bir an için yüzünü gösterir diye kapısını beklemek gerekir (g. 155/5). 

 Gözlerde sevgilinin yanağının yansıması vardır (g. 158/5). 

 Göze yasak olamayacağından, sevgilinin yüzüne bakılabilir (g. 161/1). 

 Hulvî’nin eğlencesi bazen sevgilinin yanağı bazen saçıdır (g. 168/5). 

 Gönül aynasında sevgilinin yanağının aksinden başkasına yer yoktur (g. 

172/1). 

 Peri gibi sevgili yüzünü sergileyip de âşığa görünmez (g. 193/2). 

 Sevgilinin yanağına, âşık can ve gönülden hasret duyar (g. 201/1). 

 Âşık sadece sevgilinin yüzünü seyretmekle yetinemez (g. 202/3). 

 Âşık sevgilinin yüzüne iman etse, Allâh’ın cömertliğini görür (g. 215/2).  

 Âşık sevgilinin yüzüne bakınca, gönlüyle aşk sokağını devreder olmuştur (g. 

219/1). 

 Âşığın sinesi, bakıldığında sevgilinin yüzünün güzelliğini yansıtan, kâinatı 

gösterir bir aynadır (g. 1/3). 

 -Lale 

 Sevgilinin yanağı lale gibidir (müs. 5/2, g. 134/3). 

 -Gül (Verd, Gül-i Handan,Gülzâr, Gül-i Al, Gül Gül) 

 Sevgilinin yanağı gül gibidir (müs. 5/5, g. 5/1, g. 10/1, g. 13/2, g. 17/2, g. 

41/4, g. 48/1, g. 84/4, g. 89/5, g. 99/4, g. 100/3, g. 137/1, g.186/4, g. 192/1, g. 219/5, 

g. 222/4, g. 255/2, g. 278/5). 

 Sevgilinin yanakları gül gibidir (g. 196/2). 

 Sevgilinin yanağı gülen güldür (g. 49/1). 

 Sevgilinin yüzü gül gibidir (g. 72/1, g. 199/4, g. 206/1, g. 224/1).  

 Gönül bülbülü sevgilinin yanağı üzerine düşmüş saçı; gül bahçesi içinde 

kıvrılmış yatan yılandır (g. 168/2). 
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 Sevgilinin yanağı parlaklaşıp, açılarak gül gül olursa; âşıklar bülbül kesilirler 

(g. 220/5). 

 Sevgilinin yanağından bir gül yani makas alınsa; kızarır, taze bir gül meydana 

çıkar (g. 237/4). 

 Sevgilinin yanağı gül gül olmuştur (g. 239/1). 

 -Güneş (Mihr, Gün, Neyyir-i Azam, Neyyir-i Rahşân, Şems) 

 Sevgilinin yanağı güneş gibidir (müs. 5/6, g. 49/2, g. 271/1). 

 Sevgilinin güneş gibi yanağı gözleri kamaştırır (g. 9/2). 

 Sevgili güneş yüzlüdür (müs. 5/2, g. 18/1, g. 23/1, g. 50/5, g. 86/3, g. 107/2, 

g. 135/1, g. 147/4, g. 154/3, g. 165/5, g. 175/2, g. 245/3, g. 256/3). 

 Sevgili güneş yüzünü âşıktan sakınır (g. 110/3). 

 Sevgili güneş yüzünü yılda bir kez gösterir (g. 141/5). 

 Yanağının güneşinden gönlün içinde ışık vardır (g. 157/3). 

 Allâh kısmetlerin bölüştürüldüğü ezel aleminde sevgiliye güneş gibi yüz 

vermiştir (g. 185/3). 

 Sevgili güneş gibi yüzünü, başkalarına gösterir (g. 251/3).  

 -Pertev, Münir, Nûr, Rengîn, Pür-tâb, Şu‘â, Tâb, Ra‘nâ, Reng 

 Sevgilinin yanağı parlaktır (müs. 1/1, g. 1/4, g. 9/2, g. 38/5, g. 47/1, g. 54/3, 

g. 103/1, g. 178/1, g. 214/3) 

 Sevgilinin yüzü nurludur (g. 116/4, g. 127/2, g. 177/2, g. 179/1, g. 198/1). 

 Sevgilinin yanağının nuru, saçının karanlığında gizlidir (g. 136/4). 

 Gönülde sevgilinin yüzünün ışığına heves vardır (g. 126/1). 

 Allâh sevgilinin yanağını parlak etmiştir (g. 130/1). 

 Güneş ve ay sevgilinin nurlu yüzünü(n ışığını) ödünç almışlardır (g. 145/3). 

 Sevgilinin yanağı parlaklaşıp, açılarak gül gül olursa; âşıklar bülbül kesilirler 

(g. 220/5). 

 Allâh sevgiliye göz alıcı bir yüze sahip olmak mutluluğunu vermiştir (g. 

222/2). 

 Sevgilinin yanağının rengini gören âşıkların yüzü sararır (g. 248/3). 

 -Mushaf 

 Sevgilinin yüz mushafını gönül çocuğu ezberlemiştir (g. 2/4). 

 Sevgilinin yüz mushafı güzel yazı ile yazılmıştır (g. 13/5). 
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 Sevgilinin yüzü mushaf güzelidir (g. 146/2). 

 -Al, Sürh, Humret 

 Sevgilinin yanağı kırmızıdır (g. 13/2, g. 47/1, g. 125/5, g. 240/2, g. 255/2). 

 Sevgilinin yüzü evden çıkınca kızarır (g. 47/2). 

 Sevgilinin kırmızı yanağı gül bahçesine zerrece hürmet bırakmaz (g. 264/4). 

 -Kitâb 

 Sevgilinin temiz yüzü kitaba benzer (g. 28/5). 

 -Melîh, Zîbâ, Ahsen 

 Sevgilinin güzel yüzü âşığın kararını ve sabrını yok etmiştir (g. 41/1). 

 Sevgili güzel yüzlüdür (g. 98/1, g. 143/1, g. 241/2). 

 -Gencîne-i Pinhân 

 Sevgilinin yanağı gizli hazinedir (g. 49/5). 

 -Mum (Şem‘) 

 Sevgilinin yanağını muma benzetmek eksik teşbihtir (g. 69/4). 

 Sevgilinin yüz mumunun kelebeği gönüldür (g. 105/1). 

 Sevgilinin yanakları karanlığın mumudur (g. 136/1). 

 Sevgilinin yüzünün mumu can evini aydınlatır (g. 140/4). 

 Sevgili yanaklarını iman ehline hidayet mumu kılmıştır (g. 264/2). 

 -Perî 

 Sevgilinin yüzü peri gibidir (g. 85/3, g. 92/5). 

 -Ay (Meh, Mâh, Mâh-ı Nev, Bedr, Mehtâb) 

 Sevgilinin yüzü ay gibidir (g. 92/1, g. 152/1, g. 251/3). 

 Sevgili yüzünü gösterince yeni ay gibi görünür (g. 102/2). 

 Sevgilinin yüzünün ayı varken, parlak yıldızlara gerek yoktur (g. 113/3). 

 Sevgilinin yanağı nur saçmakta mehtâba benzer (g. 147/6). 

 -Pâk, Safvet 

 Sevgilinin temiz yüzüne bakmak âşığa yeter (g. 111/4). 

 Yanağın renginin temizliğine hayran olunur (g. 173/2). 

 Sevgilinin temiz yüzüne bağ eğmeyen yoktur (g. 265/2). 

 Sevgilinin temiz yüzünde Hz. Ali’nin ismi yazılıdır (g. 266/5). 

 Sevgilinin yanağındaki saflık, temizlik başka kimsede yoktur (g. 192/1). 
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 -Ateş, Alev (Şu‘le) 

 Sevgilinin yanağı ateştir (g. 124/4). 

 Sevgilinin yanağının rengi âşığın hasta vücuduna ateş verir (g. 131/2). 

 Gönülde olan yanıp yakılma, sevgilinin yüzünün alevindendir (g. 228/4).  

 -Ayna (Âyîne, Mir’at) 

 Sevgilinin yüz aynasına, ayva tüyü tozu konmuştur (129/2). 

 Gönül, sevgilinin yüzünün aynasını seyretmelidir (g. 257/1). 

 -Âb 

 Sevgilinin yanağının rengi âşığın hasta vücuduna suyuyla ateş verir (g. 

131/2). 

 -Kıble 

 Sevgilinin yüzü kıbledir (g. 141/7) 

 -Sayfa (Safha, Varak) 

 Sevgilinin yüz safhası, sultânî sayfaya benzer (g. 146/3) 

 -Taze (Nev) 

 Sevgilinin yanağı taze olduğundan yüzüne ibretle bakılmalıdır (g. 147/5). 

 -Subh 

 Sevgilinin yanağının sabahını, saçının bağı göstermez (g. 152/3). 

 -Yasemin (Semen) 

 Sevgili yasemin yüzlü bir güzeldir (g. 161/5). 

 -Güler yüz 

 Gönle sevgilinin güler yüzü gerekir (g. 178/3). 

 -Yalın 

 Âşık böyle yalın yüzlü bir genç görmemiştir (g. 217/4). 

 -Bağ 

 Sevgilinin yüzü bağdır (g. 237/5). 

 -Rûm 

 Sevgilinin yanağı Anadolu’ya benzetilir (g. 98/2). 

 Sevgilinin Rûm (Anadolu, parlaklığına işaret) yüzünde fitneler açığa 

çıkmıştır (g. 271/4). 

 Sevgilinin yanağı Rûm gibi parlaktır (g. 272/4). 
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 -Pertev-i Nûr-ı İlâhî 

 Sevgilinin yanağında Allâh’ın nurlu ışığı görünür (g. 116/3). 

 -Yûsuf-likâ 

 Sevgili Yûsuf yüzlüdür (g. 259/2). 

 4.3.5.9. Hat, Mūy 

 -Umûmî Şekilde 

 Sevgilinin hatlarını görünce âşığın gönlü dile gelir (müs. 1/2). 

 Sevgilinin ayva tüyleri çıkınca reziller yüzüne bakmaz (müs. 5/3). 

 Sevgilinin ayva tüyleri dudağının etrafındadır (g. 15/4, g. 255/2). 

 Sevgilinin yanağında tüyler vardır (g. 134/4). 

 Âşık sevgiliden tüylerini tıraş etmesini istemez (g. 141/1). 

 Âşık sevgiliden tüylerini tıraş etmesini ister (g. 147/2, g. 148/2). 

 Sevgilinin tüyleri çıktığından beri dudak laline ulaşılamaz (g. 117/3). 

 Âşık sevgilinin ayva tüylerine âşıktır (g. 121/5). 

 Sevgilinin yanağındaki ayva tüyleri gördüğünden beri, âşığın ona hevesi 

artmıştır (g. 124/1). 

 Sevgilinin yüzündeki ayva tüyleri görenler tahsin etmişlerdir (g. 146/2). 

 Âşık sevgilinin ayva tüylerine yüz sürer (g. 147/3). 

 Sevgilinin ayva tüylerinin seyri ruhu canlandırır (g. 147/6). 

 Sevgilinin yüzündeki tüyler âşığa korku verir (g. 148/2). 

 Sevgilinin tüyü çıktığından beri âşık sevgilinin yanağından hazzetmez (g. 

149/1) 

 Sevgili tüyü ile istiğna semtini gösterir (g. 149/4). 

 Âşık, tüyleri çıkan sevgili ile zevklenmek diler (g. 149/5).  

 Sevgilinin yanağının tüyü çıkınca elemi giderir (g. 255/1). 

 -Benefşe 

 Sevgili menekşe gibi tüyleri ile her zaman tazeliktedir (müs. 1/1). 

 Sevgilinin ayva tüyleri menekşeye benzer (g. 278/5). 

 -Sebz 

 Sevgilinin yeni çıkmış hatları yanağına yakışır (müs.1/1-2-3-4-5). 

 Sevgilinin hatları yeni çıkmıştır (g. 13/1, g. 72/1,). 
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 Sevgilinin yeni çıkmış hatları dudağında yer tutar (g. 73/1). 

 -Esrâr 

 Sevgilinin hatı esrarlıdır (müs. 1/3, g. 41/5, g. 136/3, g. 181/5) 

 -Hâle 

 Sevgilinin hatı, yüzünün güneşine hâledir (müs. 5/2). 

 -Bûy-ı Vefâ 

 Sevgilinin yüzündeki hatlar vefa kokusu taşır (g. 1/4). 

 -Çemen 

 Sevgilinin hatları çimene benzer (g. 13/1, g. 15/4, g. 192/5). 

 -Fitne 

 Sevgilinin yanağında çıkan tüyleri fitne ve fesada sebep olur (g. 28/1). 

 -Siyeh 

 Âşık, sevgiliden siyah tüyleri çıkmadan kerem bekler (g. 96/5). 

 -Gubâr 

 Sevgilinin hattı toz gibidir (g. 129/2, g. 201/1). 

 -Mûrçe 

 Sevgilinin hatı, dudak lalinin şekerine üşüşen karıncaya benzer (g. 136/5). 

 -Yazı (Hatt-ı Reyhânî, Gubârî) 

 Sevgilinin yüzündeki tüyleri reyhânî hata benzer (g. 146/2, g. 150/5). 

 Sevgilinin hattı gubâri yazı gibidir (g. 129/2, g. 201/1). 

 - (Rüya) Hayal-i hab 

 Sevgili yüzünü tıraş edince, tüyleri âşık için artık rüyaya dönüşür (g. 147/3). 

 -Berattaki Yazı 

 Sevgilinin güzellik beratını okuyanlar, hattını görünce fermânını tanırlar (g. 

254/3). 

 -Sîm 

 Sevgilinin hatları gümüş gibidir (g. 271/1). 

 4.3.5.10. Ağız (Fem, Fâm, Dehen, Dehân) 

 Ezel gününden beri sevgilinin ağzı âşık için hayaldir (g. 95/4). 

 -Gonce, Gonce-i Hamra  
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 Sevgilinin ağzı gonca gibidir (müs. 5/2, g. 8/5, g. 58/3, g. 92/2, g. 109/2, g. 

92/2, g. 137/1, g. 160/5, g. 192/5, g. 198/1, g. 213/1, g. 223/2, g. 251/4, g. 255/2). 

 -Gül 

 Sevgilinin ağzı gül gibidir (g. 57/6, g. 62/1, g. 78/2, g. 279/3). 

 -Hokka, Hokka-i La‘l 

 Sevgilinin ağzı hokka gibi küçükdür (g. 195/2). 

 Sevgilinin ağzı la‘lden hokkadır (g. 141/2, g. 218/1). 

 -Teng 

 Sevgilinin ağzı dardır, sıkıntılıdır âşığın halinden bahsetmez (g. 195/2). 

 -Kand 

 Sevgilinin ağzı tatlıdır (g. 211/4) 

 -Terkib-i Merhem 

 Sevgilinin ağzı ilaç karışımıdır (g. 218/1). 

 -La‘l 

 Sevgilinin ağzı la‘l gibi kırmızıdır (g. 255/2). 

 4.3.5.11. Dudak (Leb, La‘l) 

 -Umûmî Olarak 

 Âşık sevgilinin dudağının keyfinden uzak düştüğünden beri ağzının tadını 

yitirmiştir (g. 57/2). 

 Âşık sevgilinin dudağının şevkiyle yanar (g.77/5). 

 Sevgilinin mahallesi onun dudağını anarak tavaf edilmelidir (g. 82/3). 

 Sevgili, âşığı öpsün diye la‘l dudağını sunar (g. 82/4). 

 Sevgilinin dudağı esrarlıdır (g. 141/2, g. 183/4). 

 Hulvî sevgilinin dudağına susamıştır (g. 244/5). 

 -Gonce-i Hamrâ 

 Sevgilinin dudağı kırmızı goncaya benzer (g. 13/1). 

 -Gonce 

 Sevgilinin dudağı goncaya benzer (g. 94/3). 

 -Şirin, Kand, Şeker, Sükker 

 Sevgilinin dudağı şeker gibi tatlıdır (g. 12/3, g. 58/4, g. 60/3, g. 71/3, g. 

106/2, g. 128/3, g. 130/5, g. 136/5, g. 195/2, g. 257/1, g. 263/5, g. 267/4). 
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 -La‘l, La‘l-i Bedahş 

 Sevgilinin dudağı la‘l gibi kırmızıdır (g. 15/4, g. 29/2, g. 30/3, g. 47/4, g. 

48/3, g. 51/4, g. 53/3, g. 57/6, g. 73/1). 

 Sevgilinin dudağı la‘ldir (g. 43/2, g. 82/2, g. 99/3, g. 104/1, g. 116/3, g. 118/3, 

g. 120/2, g. 128/3, g. 128/5, g.130/5, g. 136/5, g. 147/7, g. 156/5, g. 159/5, g. 173/1, 

g. 181/2, g. 185/5, g. 197/5, g. 198/1, g. 211/4, g. 213/5, g. 216/2, g. 219/4, g. 226/3, 

g. 226/5, g. 233/4, g. 240/3, g. 260/2, g. 267/4, g. 272/2, g. 273/1, g. 279/3). 

 Sevgilinin dudağı Bedahşan la‘lidir (g. 140/1). 

 -Şarab, Şerbet, Bâde-i Gülgûn, Mey-i La‘l, Kevser, Şarab-ı La‘l 

 Sevgilinin dudağı şaraba benzer (g. 17/2,g. 261/2). 

 Sevgilinin dudağı şerbet gibi tatlıdır (g. 29/2). 

 Sevgilinin la‘l dudağı gül renkli şaraba benzetilmiştir (g. 82/4). 

 Sevgilinin dudağı la‘l renkli şaraptır (g. 136/3, g. 131/1). 

 Âşık sevgilinin la‘l kevserine susamıştır (g. 198/1) 

 -Câm, Câm-mey 

 Sevgilinin dudağı kadehtir (g. 20/1, g. 51/4, g. 120/3, g. 173/1). 

 Sevgilinin dudağı la‘l renkli kadehtir (g. 156/5, g. 272/2). 

 Sevgilinin dudağı şarap kadehidir (g. 128/3, g. 277/2). 

 -Hurma 

 Âşık sevgilisinin dudağını hurmaya benzetir (g. 82/3). 

 -Efsun ey- 

 Sevgilinin dudaklarını oynatarak âşığı büyüler (g. 60/4). 

 -Em, Tiryâk,Tiryâk-ı Fârûk 

 Sevgilinin dudağı ilaçtır (g. 29/2, g. 197/5, g. 224/2, g. 233/4, g. 246/5, g. 

253/1) 

 Sevgilinin dudağı tiryâktır (g. 99/3). 

 Sevgilinin yılan saçları tarafından zehirlenen âşık, tiryak olarak onun 

dudağını ister (g. 217/1). 

 -Helvâ, Helvâ-yı Ter 

 Sevgilinin dudağı helvadır (g. 121/5, g. 128/5, g. 248/5). 

 Sevgilinin tatlı dudağı aşk ehli için taze helvadır (g. 106/2). 

 -Rengîn 
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 Sevgilinin dudağını Allâh parlak eylemiştir (g. 130/1). 

 -Zerre 

 Sevgilinin dudağı zerre gibi küçücüktür (g. 165/5). 

 -Bir İçim Su 

 Sevgilinin dudak la‘li bir içim su gibidir (g. 241/3) 

 4.3.5.12. Diş (Diş, Dendân) 

 -Dürr 

 Sevgili gonca dudaklarıyla gülümseyince, inci dişleri görünür (müs. 5/2). 

 -Mürvâ 

 Sevgilinin dişi incidir (g. 10/1). 

 -Jâle 

 Sevgili gonca dudaklarıyla gülümseyince, inci dişleri çiy tanesi gibi görünür 

(müs. 5/2). 

 4.3.5.13. Ben (Hâl) 

 -Umûmî Olarak 

 Sevgilinin yanağındaki ben, Hoten miskine değer kazandırmıştır. (g.13/3). 

 Sevgilinin hileci saçı, âşığın gönlünü yakalamak için, yem olarak benini 

gösterir (g. 168/1). 

 -Hayâl 

 Âşığın gözünde görünen göz bebeği değil, sevgilinin beninin hayalidir. (g. 

1/1). 

 Âşık sevgilinin beninin hayali görünsün diye gönlündeki dağ yaralarını parlak 

ayna eder (g. 6/2). 

 Âşığın canı ve gönlü sevgilinin benini hayal eder (g. 116/1, g. 138/3). 

 Âşığın gözünden sevgilinin beninin hayali gitmez (g. 131/5, g. 118/5). 

 Âşık sevgilisinin benini hayal edince bağrındaki dağ yarası yanmaya başlar 

(g. 160/3). 

 -Hindû, Hâce-i Hindu 

 Sevgilinin Hintli Hocaya benzeyen beni, âşığın sinesinde yer etmiştir (g. 

29/3). 
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 Âşık, sevgilinin benini siyah rengi sebebiyle Hintlilere benzetir (g. 98/2, g. 

124/4, g. 217/2, g. 273/4). 

 -Siyeh 

 Sevgilinin siyah beni âşığın sinesinde yer etmiş ve misk kokusu ile Anadolu 

içinde revaç bulmuştur (g. 29/3). 

 Sevgilinin siyah beni yanağının süsüdür (g. 72/3). 

 Ben siyahtır (g. 98/2, g. 124/4). 

 -Âteşîn 

 Sevgilinin yanağındaki siyah benleri ateşlidir (g. 98/2). 

 -Misk 

 Sevgilinin beni misk kokuludur (g.29/3). 

 -Anber 

 Sevgilinin beni anber kokuludur (g. 33/4). 

 -Dâne 

 Sevgilinin ben tanesi  âşığı aldatır (g. 97/2, g. 207/4, g. 224/4). 

 Sevgilinin ben tanesinin isteğine, gönül kuşu esir olmuştur (g. 117/1). 

 Sevgili ben tanesi üstüne saç tuzağını kurmuştur (g. 130/2). 

 Gönül kuşu artık sevgilinin ben tanesine tutulmuş değildir (g. 133/4). 

 Sevgilinin ben tanesine aldanmamak gerekir (müs. 2/3). 

 -Bebek 

 Sevgilinin siyah beninin hayali, âşığın gözünde sevgiyle büyüttüğü bir 

bebektir (g. 138/3). 

 -Kevkeb 

 Sevgilinin beni yıldıza benzer (g. 176/2). 

 -Zerre 

 Sevgilinin beni zerredir, küçücüktür (g. 217/2). 

 4.3.5.14. Çene (Zenahdân, Zekân) 

 -Elma, Sîb 

 Âşık sevgilisinin çenesini elmaya benzetir (g. 82/4). 

 Âşık sevgilisinin elma gibi çenesini okşamaktan zevk alır (g. 166/3). 

 -Çâh 
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 Sevgilinin çenesi, içinde başını kaldırıp da âşığı gözetleyen bir tüy bulunan 

kuyudur (g. 141/4). 

 4.3.5.15. Gabgab 

 -Turunç 

 Sevgilinin çenesinin altı, çifte gerdanı turunçtur (g. 259/1). 

 4.3.5.16. Kol (Sâ‘id) 

 -Sîmîn 

 Sevgilinin gümüş gibi parlak kolunda şahlara yaraşır bir dağ vardır (g. 159/4). 

 4.3.5.17. Bilek 

 -Sîmîn 

 Sevgilinin bileği gümüş gibi parlaktır (g. 178/1). 

 4.3.5.18. Ayak (Pây) 

 Âşık elini öpme umuduyla sevgilinin ayağına kapanır (g. 18/5). 

 Hulvî, sevgilinin ayağına kapanmıştır (g. 22/5). 

 4.3.5.19. Bel (Miyân, Bil) 

 -Umûmî Olarak 

 Sevgilinin belini eşkıya kakülleri bekler (g. 165/1). 

 Âşığın gönlü sevgilinin belindedir çünkü bir Arap atasözüne göre “Hayır 

ancak ortadadır” (g. 148/4). 

 -İnce 

 Sevgilinin beli incedir (g. 67/3, g. 96/2, g. 182/1). 

 -Mûy 

 Sevgilinin beli kıldır, kıl kadar incedir (g. 206/4, g. 220/5, g. 241/1, g. 246/3, 

g. 273/5). 

 4.3.5.20. Ten 

 Sevgilinin bedeni yasemin kokuludur (g. 152/5). 

 -Gümüş (Sîm, Sîmîn) 

 Sevgilinin teni gümüş gibi parlaktır (g. 10/1, g. 99/2, g. 205/3, g. 240/4). 
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 4.3.5.21. Sîne 

 -Billûr 

 Sevgilinin sinesi cam gibi parlaktır, şeffaftır (g. 54/2, g. 107/1). 

 -Yâsemen 

 Sevgilinin sinesi yasemine benzer (g. 73/2). 

 Sevgilinin sinesi yasemine benzetilemez (g. 107/1). 

 -Semen (Değerli) 

 Sevgilinin sinesi yasemin denemeyecek kadar değerlidir (g. 107/1). 

 -Âyîne 

 Ay yüzlü sevgilinin sinesi ayna gibi parlaktır (g. 152/1). 

 4.3.5.22. Boy (Kadd, Kâmet, Boy, Endâm) 

 -Serv 

 Sevgili servi boyludur (g. 16/3, g. 25/4, g. 244/5). 

 Âşık sevgilinin boyunu kuru bir serviye benzetemez (g. 55/3). 

 Sevgili uzun servidir (g. 57/4). 

 Sevgili su gibi akıyormuşçasına yürüyen bir servidir (g. 75/1). 

 Sevgilinin servi boyu, âşığın başına kıyamet koparır (g. 117/2). 

 -Şimşir (Şimşad) 

 Sevgilinin boyu şimşir ağacı gibi uzundur (g. 25/4). 

 -Mevzûn, Sehî 

 Sevgili düzgün, muntazam boyludur (g. 58/2, g. 95/2). 

 -Nahl, Nihâl 

 Sevgili fidan boyludur (g. 139/3, g. 160/3, g. 221/1, g. 261/1). 

 -Bâlâ 

 Sevgili uzun boyludur (g. 192/4). 

 -Kıyâmet 

 Sevgilinin boyunu görenler kıyâmetin ne olduğunu anlarlar (g. 226/4). 

 -Serv ü Çenâr 

 Servi ve çınar boyca sevgiliye benzer (müs. 5/5). 

 -Cism, Endâm 

 Âşık sevgiliye “gülendâm/gül bedenli” diye hitap eder (g. 175/2). 
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 4.3.5.23. Zebân 

 Sevgilinin dilinden çıkacak bir sözle bile âşık yetinecektir (g. 156/1). 

 4.3.6. Sevgili ile İlgili Diğer Kavramlar 

 4.3.6.1. Mahalle (Kûy, Eşik) 

 -Umûmî Olarak 

 Sevgilinin mahallesinde it rakip ulumaktadır (g. 22/3). 

 Âşık gözyaşı selinin sevgilinin mahallesini sele vermesinden korkmaktadır 

(g. 32/3). 

 Âşık sevgiliden ölüyü,mahallesinde lütfuyla diriltmesini ister (g. 41/2). 

 Kara yüzlü rakip sevgilinin mahallesini terk edip, mescide gitmiştir (g. 56/2). 

 Sevgili mahallesinin köpeklerinden birinin kaybolduğunu söyler (g. 62/3). 

 Sevgilinin sahilinde denizi geçmiş, kıyıya çıkmış âşıkların sayısı belli değildir 

(g. 71/2). 

 Sevgilinin mahallesine hasta olanlar gitmeli, yalvarmalıdır (g. 79/3). 

 Sevgilinin mahallesinin tavafı dudaklarını anarak yapılır (g. 82/3). 

 Sevgilinin mahallesinde değer sahibi olmak başkalarını kıskandırır (g. 86/5). 

 Âşık sevgilinin mahallesinin gülünü rehberi yapmıştır (g. 119/3). 

 Âşık sevgilinin mahallesinden rakipleri kovmakta bir sakınca görmez (g. 

126/3). 

 Sevgilinin mahallesinde gül suyu akmaktadır (g. 151/2) 

 Sevgilinin mahallesine ulaşan âşığın yorgunluktan konuşmaya mecali kalmaz 

(g. 158/2). 

 Sevgilinin mahallesinde onunla beraber olan mutlu olur, dünya gözünde 

değildir (g. 161/4). 

 Sevgilinin mahallesinde rakipler vardır ve âşığa yer yoktur (g. 172/3). 

 Sevgilinin mahallesinin tozlu dikeni Âşık için sürme ve mildir (g. 203/1). 

 Sevgilinin mahallesinde rakipler devrân ederler (g. 62/4). 

 Âşık sevgilinin eşiğinin taşını kucaklamak için mahallesinde feryat ederek 

yatar (g. 90/2). 

 Âşık kişiye sevgilinin eşiğinin taşı yastık, toprağı yorgan olacağından; atlaslı 

sırmalı kumaşlara gerek yoktur (g. 111/4). 
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 Sevgilinin mahallesinde zaten binlerce kölesi olduğundan, oraya giden 

Hulvî’ye kimse bir şey demez (g. 258/5). 

 -Me’vâ 

 Sevgilinin mahallesi, âşık için meskendir, varılacak yerdir (g. 20/3). 

 -Cennet, Cinân, Cennet-i A‘lâ 

 Sevgilinin mahallesi cennettir (g. 33/3, g. 96/3, g. 210/1, g. 264/5). 

 -Kâbe 

 Âşık sevgilinin mahallesini Kabe’ye benzetir (g. 82/3, g 241/4). 

 -Riyâz 

 Sevgilinin mahallesi bahçedir (g. 104/5). 

 -Âşiyân 

 Sevgilinin mahallesi gönül kuşunun yuvasıdır (g. 127/5). 

 -Bâğ 

 Sevgilinin mahallesi bağdır (g. 128/5). 

 -Gülşen 

 Sevgilinin mahallesi gül bahçesidir (müs. 6/3, g. 182/3). 

 -Dâru’ş-şifâ 

 Sevgilinin mahallesi şifa kapısıdır, hastahanedir (g. 223/2). 

 -Dergâh 

 Sevgilinin mahallesi bir tekkedir (g. 62/3). 

 -Secde-gâh 

 Sevgilinin mahallesi aşk ehlinin secde yeridir (g. 264/3). 

 4.3.6.2. Sevgilinin Yürüyüşü (Reftâr, Hırâm) 

 Sevgili yürüyüşüyle benzersizdir (müs. 1/1). 

 Sevgili yeşil elbisesi ile salına salına yürür (g. 15/3) 

 Sevgilinin işveli yürüyüşü, bağın servi ve çınarını hayrete düşürür (g. 72/2). 

 Sevgili hoşça yürüyen bir sülündür (g. 107/5). 

 Sevgili yürüyüşü ile âşığa titreme geçirtir (g. 261/1). 

 4.3.6.3. Nutk 

 Sevgilinin konuşmasını duyanlar ona konuşan papağan derler (g. 13/4). 
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 Sevgilinin nutku ölüleri diriltir (g. 117/2). 

 4.3.6.4. Naz, Kirişme 

 Sevgili âşığın aklısı işvesiyle alır (g. 67/4). 

 Sevgili meydana naz atıyla gelir (g. 22/1). 

 Sevgili naz atını çemberden geçirir (g. 140/2). 

 4.3.6.5. Ter (‘Arak) 

 Sevgilinin parlak yanağı terden kızarmıştır (g. 47/1). 

 4.3.7. Âşık 

 -Mecnûn, Ferhâd, Vâmık 

 Âşık, aşk vadisinde Mecnûn’a dönmüştür (g.12/2). 

 Âşık Ferhâd’a benzer (g. 12/3, g. 106/2 ). 

 Âşık nerede bir Azra varsa, orada Vamık’tır (g. 120/5). 

 Âşık Mecnûn’a benzer (g. 121/2, g. 244/1). 

 Âşık çölle düşüp Mecnûn mu olmalıdır, bilmez (g. 262/4). 

 -Bende, Kul, Kuloglı, Boynu Baglu Kul, Halka Be-Gûş, Bende-i Fermân 

 Âşık sevgilinin kuludur, kölesidir (g. 18/1, g. 29/6, g. 37/2, g. 81/4, g. 83/3, g. 

91/1, g. 158/2, g. 160/2, g. 195/5, g. 196/4, g. 205/1, g. 216/3, g. 240/1, g. 258/5). 

 Âşık padişahın kuluna benzer (g. 65/5). 

 Âşık pir-i mugana köle olduğundan beri korkusu kalmamıştır (g. 6/3). 

 Âşık, padişahın emrine uyan bir kuldur (g.108/5). 

 Âşık boynu bağlı bir kuldur (g. 233/2). 

 Âşık gönül sultânı olan sevgilinin ferman kölesidir (g. 173/3). 

 Âşık sevgilinin fermân kölesidir (g. 225/3). 

 -Gedâ, Gaşiye Berduşı, Kemîne 

 Âşık güzellik padişahının dilencisidir (g. 4/4). 

 Âşığın hali akla gelince şah u gedâ mesnevisi akla gelir (g. 12/2). 

 Âşık dilencidir (g. 111/7). 

 Âşık kavuşma nimetine aç bir hakirdir (g. 30/3). 

 -Zerre 

 Âşık sevgilinin etrafında dönüşü bakımından zerreye benzer (g. 18/1). 
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 Âşık sevgilinin yüzünün güneşini görünce zerre gibi dönmelidir (g. 50/5). 

 Âşık yeri alçakta olan zerredir (g. 123/1). 

 Sevgili güneş, Âşık zerredir (g. 154/3, g. 184/3, g. 245/3). 

 -Hasta, Ölümlü Hasta, Bîmâr, Haste-Hâl 

 Âşık, aşk hastasıdır (g. 8/1, g. 35/2, g. 69/2, g. 221/1). 

 Âşığın aşk hastası olduğu yüzünden anlaşılır (g. 216/4). 

 Âşık hastadır (g. 60/2, g. 60/4, g. 83/1, g. 94/5, g. 99/3, g. 155/4, g. 220/2, g. 

224/2, g. 239/4, g. 251/5, g. 254/1). 

 Sevgili rakiplerle gezmeye gidince aşk hastası ölebilir (g. 65/2, g. 116/5). 

 Âşık ölümcül hastadır (g. 94/1, g. 145/3, g. 237/1). 

 Âşık ölmek üzere olan hasta gibi can çekişir (g. 157/2). 

 -Bî-pervâ, Merd, Pehlivân 

 Âşık korkusuzdur (g. 2/3, g. 120/2). 

 Eğer âşık yiğitse, dünya bağına aldanmaz (g. 31/5). 

 Âşık, aşk arsasının pehlivanıdır (g. 53/2). 

 -Usta, Ferzane, Âkıl 

 Âşık gönül levhasının sırlarını okumakta ustadır (g. 2/4). 

 Âşık bilgili bir kimsedir (g. 121/2). 

 -Vâlih, Şeydâ, Mecnûn, Hayrân, Şûrîde 

 Âşık şaşkın ve çılgındır (g.2/5, g. 181/5). 

 Âşık çılgın bir bülbüldür (g. 7/1, g. 13/2). 

 Âşık çılgındır (g. 12/2, g. 16/4, g. 34/4, g. 73/3, g. 73/5, g. 120/5, g. 181/5, g. 

193/3, g. 244/1). 

 Hulvî bütün âşıklardan daha şaşkın haldedir (g. 78/ 5). 

 Âşık tutkundur, şeydâdır (g. 96/2, g. 102/5, g. 111/6, g. 50/5, g. 202/3). 

 Âşık sevgiliyi görünce hayran olur (g. 111/3). 

 Âşık, aşk sevgilisinin yanağının tüylerinin hayranıdır (g. 122/5). 

 Âşık perişandır, tutkundur (g. 89/5). 

 -Bülbül, Bülbül-i Şeydâ, bülbül-i dem-beste, Hezâr, Bülbül-i Şûride, 

Bülbül-i Zâr,Bülbül-i Na‘re-zen, Bülbül-i Nâlân, ‘Andelîb-i Zâr 

 Âşık çılgın bir bülbüldür (g. 7/1, g. 13/2). 
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 Âşık bülbüldür (g. 37/6, g. 91/4, g. 103/3, g. 160/1, g. 187/1). 

 Âşık sesi soluğu kesilmiş bir bülbüldür (g. 62/1). 

 Âşık perişan, tutkun bir bülbüldür (g. 118/1, g. 136/2). 

 Âşık ağlayan, inleyen bir bülbüldür (g. 171/4, g. 224/5, g. 244/4). 

 Âşık nârâ atan bülbüldür (g. 206/1). 

 -Garîb, Miskîn, Fakîr, Bî-çâre, Bî-kes, Devlet Görmedik 

 Rakipler zavallı âşığı sevgiliye çekiştirirler (g. 33/5). 

 Zavallı âşık, içki kadehi eline gelmez diye üzülür (g. 69/1). 

 Âşık fakirdir, düşkündür (g.113/1, g. 229/2, g. 229/7).  

 Âşık çaresizdir (g. 182/3). 

 Âşık kimsesizdir (g. 63/5). 

 -Teşne, Leb-teşne, Teşne-leb 

 Âşık gençlerin lal dudak kadehine susayandır (g. 173/1). 

 Âşığın dudağı susuzdur (g. 197/4, g. 240/3). 

 Âşık sevgilinin dudağına susamıştır (g. 244/5). 

 Âşık mutluluk, saadet görmemiştir (g. 88/2). 

 -Bî-karâr, Bî-ihtiyâr 

 Âşık sabit değildir, kararsızdır (müs. 1/3). 

 Âşığın seçim kuvveti elinden gitmiştir (müs. 1/3). 

 -Mest, Mestâne, Harâbâtî, Ayık Değil 

 Âşık mesttir (g. 73/5, g. 120/3, g. 159/5, g. 173/1). 

 Âşık sevgilinin aşk şarabı ile meyhanelik olmuştur (g. 85/1). 

 Âşık melamet sokağında meyhane ehlinden olmuştur (g. 86/1). 

 Âşık sevgilinin dudağının tortusunu gördüğünden beri mesttir, ayık değildir 

(g. 120/3). 

 Âşık, eli ayağı titremeden tutmaz olunca mestlik kazanan olur (g. 24/4). 

 -Sâdık, Sıdk, Muhlis 

 Sevgiliye sahip olabilen kişi aşkında sadık olan âşıktır (g. 99/2). 

 Âşık, aşkında sadıktır (g. 120/1, g. 238/4). 

 Sadık âşık sevgilinin vücudundan hoşlanır (g. 152/1). 

 Hulvi, rakipleri ahıyla darmadağın edince muhlis olur (g. 59/5). 
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 -Seg, Kilâb 

 Âşık sevgilinin mahallesinin köpeğidir (g. 58/1). 

 Âşık sevgilinin mahallesinin köpeklerindendir (g. 62/3). 

 Sevgili âşığı mahallesinin köpeğinden sayar (g. 92/5). 

 -Mecrûh 

 Âşık sevgilinin kirpiklerinden yaralıdır (g. 81/2). 

 Âşık sevgilinin vurduğu hançerlerden yaralıdır (g. 122/5). 

 -Dildâde, Urgun 

 Âşık sevgiliye gönül verendir (g. 114/1). 

 Âşık sevgiliye vurgundur (g. 109/1). 

 -Kıssa-han 

 Âşık ayrılık derdinin hikayecisidir (g. 20/5). 

 -Nâlân, Zâr 

 Âşık inleyendir (g. 33/5, g. 207/4, g. 244/2). 

 Sevgili inleyen âşıktan hoşlanır (g. 149/4). 

 -Huşyâr, Bîdâr 

 Âşık sevgilinin hatlarının sırlarını görünce ayılmıştır (müs. 1/3). 

 Sevgilinin gelişi kesin olursa âşık sabaha kadar uykusuz kalır (g. 102/5). 

 -Pîr-i Ken‘ân 

 Âşık ağlamaktan Kenânlı ihtiyar, Hz. Yakub’a dönmüştür (g. 259/2). 

 -Kallaş 

 Âşık ne kadar hileci olursa olsun, genç sevgiliden kurtulamaz (g. 141/5). 

 -Vezir 

 Sevgili dünya şahı, âşık da vezirdir (g. 142/4). 

 -Cür‘a, Su 

 Âşık kadehteki tortu gibi ayakta kalmıştır (g. 156/5). 

 Âşık sevgilinin ayağına su gibi yüz sürmelidir (g. 89/3). 

 -Mûr-ı Zaîf 

 Âşığı sevgiliyle görenler, onu Süleyman’ın sohbet arkadaşı zayıf karıncaya 

benzetirler (g. 90/3). 

 -Günehkâr 
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 Âşık günahkardır (g. 100/4). 

 -Mehcûr 

 Âşık sevgiliden ayrı düşmüştür (g. 101/4). 

 -Talib 

 Âşık kavuşma talibidir (g. 119/1). 

 -Ateş 

 Aşk puthanesinin ateşidir.(g.122/5). 

 -Ney 

 Âşık kendisine inleyişlerin arkadaşlık ettiği bir neydir (g. 128/2). 

 -Tebārek okur 

 Âşık güzellik göğünde Tebareke okur. (g. 131/3). 

 -Temennâ-yı visal eyler 

 Âşık kavuşmayı diler (g. 88/2). 

 -Yüz çevirmez 

 Âşık sevgilisinin verdiği eziyete katlanır, yüz çevirmez (g. 88/5). 

 -Cevr ü  cefadan hazz ider 

 Sevgilinin eziyet ve sıkıntısından hoşlanan kişiye âşık denir (g. 150/1). 

 -Adeti yanmaktır 

 Âşık olanın adeti yanmak olmalıdır (g. 175/4). 

 -Kan yutar 

 Âşık sevgilinin lal dudağı arzusuyla kan yutar (g. 181/2). 

 -Gözü tok 

 Âşık sevgiliye âşık olduğundan beri gözü toktur (g. 109/5). 

 -Perîşân, Hâksâr, Süflî, Hâk, Hâk-i Reh, Rüsvâ, Felek-Fersâ, Mahzûn, 

Gam-Har-ı Kadîm, Gam-nâk, Sezâ-yı Çerh 

 Âşık perişandır (g. 136/4, g. 136/2, g. 172/3, g. 173/1). 

 Âşık süflidir, alçaktadır (g. 122/1). 

 Âşık sevgilinin yolunda, toz-toprak gibi ayaklar altında çiğnenmiştir (g. 

154/3). 

 Sevgili âşığı toprak etmiştir (müs. 1/4). 

 Âşık sevgilinin ayağının toprağıdır, tozudur (g. 185/4). 
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 Âşık sevgilinin dudağının mestliğinden kepazedir (g. 2/1). 

 Âşık felek yüzünden mahvolmuştur (g. 2/2). 

 Âşık sevgilinin başkaları ile dolaşmaya gitmesinden mahzundur, hüzünlüdür 

(g. 183/2). 

 Âşıklar gamlıdır (müs. 1/4). 

 Âşık sevgilinin mahallesinin en eski gam yiyenidir (g. 205/2). 

 Âşığın boyu felek belâsından yay gibi eğrilince, feleğe de layık, yaraşır 

olmuştur (g. 51/1). 

 -Gavvâs, Pûte-Perdâz, Kâdeh Peymâ, Duacı, Suhandân 

 Âşık Mesnevî denizinde dalgıçtır (g. 194/2) 

 Âşık nişan tahtası düzendir (g. 214/1). 

 Âşık ezelden beri aşk meclisinin kadeh ölçenidir (g. 2/1). 

 Sevgili tekkesinde kalmaya izin verirse, Hulvî de duacılarından olacaktır (g. 

16/5). 

 Âşık güzel söz söyleyendir (g. 173/5). 

 -Celâlî, Âsî 

 Hulvî kanlı sevgiliye canını ve başını verince, Celâlî olmuştur (g. 245/5). 

 Âşık ne kadar âsî olsa da sevgilinin kapısına gider (g. 208/4). 

 4.3.7.1. Gönül (Dil, Derûn, Kalp, Hatır) 

 -Nakd 

 Âşık gönül nakitlerini ortaya koymalıdır (g. 25/5). 

 Âşığın gönül nakitleri ayrılık ateşiyle erir (g. 28/3). 

 Sevgili âşığın gönül nakitlerine kendini vaat etmiştir (g. 72/5). 

 Sevgili, âşığın gönül nakitlerini çalar (g. 93/5). 

 Âşığın gönlünü nakite benzetir (g. 97/5, g. 166/5, g. 178/4). 

 Sevgili âşığın gönül nakitlerini tam alamadığını söyler (g. 175/3). 

 -Bâğ 

 Âşığın gönlü bağdır (g. 19/4, g. 51/2). 

 -Büryân, Yanar, Kebâb 

 Âşığın gönül kuşu yanmaktan büryân kebabına döner (g. 83/5). 
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 Âşığın gönlü sevgilisinin bir gülücük iltifatıyla yanar (g. 93/4). 

 Âşığın gönlü yanarak kebâba döner (g. 17/1). 

 -Şûrîde 

 Âşığın gönlü perişandır, tutkundur (g. 17/1). 

 -Harab 

 Âşığın gönlü haraptır (g. 17/1, g. 20/1). 

 -Ser-pâ 

 Kadehten içen âşığın gönlü ayaküstü, dimdik olur (g. 6/3). 

 -Abdâl 

 Âşığın gönlü abdâldır (g. 5/5, g. 224/3). 

 -Târ 

 Âşığın gönlü karanlıktır (g. 28/2). 

 -Mülket, Mülk, Kişver-i Hüsn, Kişver 

 Âşığın gönlü bir ülkeye benzer (g. 57/7, g. 173/3). 

 Âşığın canı ve gönlü sevgili tarafından yağma edilen bir mülktür (g. 92/4). 

 Âşığın gönlü güzellik ülkesidir (g. 97/1). 

 Âşığın gönlü sevgilinin bakışıyla yağma olan bir ülkedir (g. 142/2). 

 -Virane 

 Âşığın gönül ülkesi harabedir (g. 57/7). 

 -Bülbül, Tûtî, Murg 

 Âşığın gönlü bülbüldür (g. 3/1, g. 6/1, g. 49/1, g. 58/3, g. 99/4, g. 136/1, g. 

163/1, g. 168/2, g. 169/4, g. 186/4, g. 219/5, g. 224/1, g. 251/4, g. 267/4). 

 Âşığın gönül bülbülü sevgilinin öt demesinden feryat etmemelidir (g. 58/3).  

 Âşığın gönül bülbülü inleyerek sevgilinin toprağını alnını ve yüzünü sürer (g. 

49/1). 

 Âşığın gönlü kuşa benzer (g. 70/4, g. 83/5, g. 96/2, g. 117/1, g. 127/5, g. 

133/4, g. 168/1, g. 207/4, g. 214/2). 

 -Levh 

 Gönül levhasında yazılı sırları, gönül çocuğu okur (g. 2/4). 

 Âşığın gönül levhasında sevgilinin güzelliğinin aksi yazılıdır (g. 28/5). 

 -Rencîde, Sevdâ-zede, Şehîd, Dûr, Bî-çâre, Miskîn, Fakîr, Zâr, Garîb 
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 Gönül sevgiliden gelen eziyetlerden incinmez (g. 176/3). 

 Âşığın gönlü sevdaya uğramıştır (g. 29/1). 

 Gönül sevgilinin aşk şehidi olup, kefen kaygısından geçmelidir (g. 31/4). 

 Gönül, sevgilinin dudağının keyfinden uzak düştüğünden beri, âşığın ağzının 

tadı gitmiştir. (g. 57/2). 

 Âşık çaresizdir (g. 79/2). 

 Âşığın gönlü zavallıdır (g. 99/4). 

 Âşığın gönlü fakirdir (g. 149/2). 

 Gönül zayıftır, dermansızdır (g. 183/1, g. 203/5). 

 Âşığın gönlü garip kalmıştır (g. 235/1). 

 -Define 

 Âşığın gönlü dağ yaralarından dolayı defineye benzer (g. 30/1). 

 -Teşne 

 Gönül aşka susamıştır (g. 23/4). 

 Gönül sevgilinin dudağına susamıştır (g. 30/3, g. 198/1). 

 Gönül sevgilinin ince belinin suyuna susamıştır (g. 67/3). 

 Gönül aşkın susuzu, özleyenidir (g. 183/5). 

 Gönül susamıştır lakin felek ona su vermez (g. 46/2). 

 Gönül sevgilinin ince belin suyuna teşnedir (g. 67/3). 

 -Mir’at, Âyîne,  

 Âşığın kalbi aynadır (g. 5/2, g. 30/4, g. 123/3). 

 Gönül aynasında sevgiliden başkasının aksine yer yoktur (g. 172/1). 

 -Mest, Mestâne, Mest-i Harâb 

 Âşığın gönlü mesttir (g. 22/1, g. 108/1). 

 Âşığın gönlü harap olmuş bir mesttir (g. 20/1). 

 Âşığın gönlü sevgilinin mahallesini vatan tutar (g. 20/3). 

 -Hurrem, Mesrûr, Şâkî Değil, Güler 

 Âşığın gönlü sabah rüzgarının getirdiği haberlerden dolayı sevinçlidir (g. 

55/4). 

 Sevgilinin aşkının ışığı olan gönüller, hüzün görmeyip, aşkın mutlusu, 

sevinçlisi olurlar (g. 170/3). 
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 Âşığın gönlü sevgilinin güzel yüzü sebebiyle sevinçlidir (g. 54/4). 

 Âşığın gönlü sevgilinin öfkesinden şikayet etmez (g. 54/4). 

 Gönül, gül zamanı gelince şarap içerek güler (g. 80/1). 

 -Hasta, Mecrûh 

 Âşığın gönlü hastadır. (g. 131/2, g. 166/3, g. 197/5, g. 233/4). 

 Gönül hastası, sevgilinin lütfunü bekler (g. 63/3). 

 Âşığın gönlünü yaralayan sevgilinin yan bakışıdır (g. 64/1, g. 214/3). 

 -Pervâne 

 Âşığın gönlü sevgili için yanıp yakılan bir kelebektir (g. 64/3). 

 Gönül sevgilinin yüzünün ışığına pervânedir, kelebektir (g. 105/1, g. 136/1). 

 -Yakûb, Yakûb-zâr 

 Gönül hüzünler evinde ağlayan Yakup’tur (g. 66/2). 

 Hz. Yakup’a benzeyen gönül, hüzünler evinde mekan tutmalıdır (g. 12/4). 

 -Şeydâ, Mecnûn, Dîvâne 

 Âşığın gönlü şeydadır , çılgındır (g. 5/1, g. 82/2, g. 132/2, g. 185/1, g. 186/4). 

 Âşık gece gibi siyah saçlı sevgilinin çılgınıdır (g. 106/1). 

 Âşığın gönlü delidir, divanedir (g. 155/4). 

 -Büyücü 

 Gönül sevgiliye büyü yapan bir büyücüdür (g. 83/2).  

 -Musaffâ, Sâde, Sâfî, Sâf 

 Âşık saflaşmış, temizlenmiş kalbe sahiptir (g. 87/1). 

 Âşığın gönlü saftır, gösterişsizdir (g. 122/3). 

 Temiz kalpler şarabın tortusuyla mest olur (g. 173/2). 

 Âşık temiz kalbi ile gözyaşı nakitlerini sevgiliye verir (g. 218/4). 

 -Hâne 

 Âşık gönlü eve benzer (g. 95/1, g. 102/1). 

 Hasta âşığın gönül evine gelen genç sevgili, ona taze can olur (g. 93/1). 

 Âşığın gönlü temizlenmiş bir evdir (g. 172/1) 

 Gönül evi sevgiliyle halvet yeri olmalıdır (g. 260/4). 

 -Hâlî Değil 
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 Âşığın gönlü boş kalmaz, sevgilinin gamı gelir, gider. (g. 95/1). 

 -Ka‘be 

 Âşığın gönlü Ka‘bedir (g. 96/3, g. 197/4). 

 -Büt-perest 

 Âşığın gönlü, put gibi sevgili yüzünden putperest olmuştur (g. 98/4). 

 -Sahrâ-yı Hoten 

 Âşığın gönlünün dolaştığı, arzuladığı yer; Hoten çölüdür (g. 98/5). 

 -Heves eder 

 Âşığın gönlü sevgiliyi görmeye heveslenir (g. 100/3). 

 -Tasvîr Eyler 

 Gönül sevgilinin hayalinin nakşını resimler, çizer (g. 101/4).  

 -Kurbân 

 Gönül sevgilinin gelişini, kurban bayramı olduğuna bağlar ve kendini kurban 

eder (g. 102/2). 

 -Çâk-i Giribān İder 

 Gönül gelişini erteleyen sevgili yüzünden yakasını yırtar (g. 102/4). 

 -Cihâna Dâstân Olur 

 Âşığın gönlü dünyaya  hikayeleriyle destan olmuştur (g. 106/1). 

 -Halîl 

 Âşığın gönlü halîldir dosttur. (g. 116/4). 

 - Kâşâne 

 Âşığın gönlü aşk sarayıdır (g. 121/3). 

 -Kurı 

 Âşık canını ve başını sevgilinin yolunda vermiş, geriye bir kuru gönlü 

kalmıştır (g. 198/5). 

 -Pota (Pûte) 

 Âşığın gönlü sevgilinin kirpik okunu attığı bir potadır (g. 122/3).  

 -Çocuk (Tıfl) 

 Âşığın gönlü çocuktur (g. 2/4, g. 13/5, g. 124/1, g. 128/5, g. 153/2, g. 156/2, 

g. 153/1). 
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 -Tâlib-i Bûs-ı Ruhsâr 

 Gönül sevgilinin yanağını öpmeye taliptir (g. 124/2). 

 -Kârbân 

 Âşığın gönlü ayrılık çölüne düşen kervana benzer (g. 129/3). 

 -Sa‘î 

 Âşığın gönlü postacıdır (g. 132/2). 

 -Tîr-keş 

 Âşığın gönlü, sevgilinin ok kirpiğine okluktur, sadaktır (g. 135/2). 

 -Sûzân, Sâz, Nâlân 

 Âşığın gönlü yanmaktadır (g. 136/1, g. 180/4). 

 Âşığın gönlü inler, feryat eder (g. 100/1). 

 Âşığın gönlü yanıktır (g. 159/1). 

 -Gavgâya Uğramış 

 Âşığın gönlü, sevgilinin yan bakışı fitne çıkarınca kavgaya karışmıştır (g. 

16/1). 

 -Top (Gûy) 

 Gönül sevgilinin mahallesinde yuvarlanan toptur (g. 230/1). 

 -Dildâde 

 Gönül her gördüğüne, kendini vermemelidir (müs. 2/5). 

 -Vâlih, Vâlih ü Hayrân, Hayrân 

 Âşığın gönlü şaşırmış ve hayrette kalmıştır (g. 136/3, g. 173/2). 

 Âşığın gönlü hayran olup, ayrılık çölüne bulaşmıştır. (g. 154/2). 

 Âşığın gönlü şaşkındır (g. 155/1). 

 -Dürd-keş 

 Gönül tortu içicidir (g. 138/4). 

 -Kandil, Mum 

 Âşığın gönlü kandile benzer (g. 140/4). 

 Âşığın gönlü muma benzer (g. 169/2). 

 -Vâmık, Kays, Ferhâd 
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 Âşığın canı ve gönlü Kays, Vamık ve Ferhâd’a  benzetilir (g. 151/3, g. 

206/3). 

 Âşık gönlünü Ferhâd mı eyleyecektir bilmez (g. 262/4). 

 -Bî-pervâ 

 Gönül aşk hevesi ile kokusuz olmuştur (g. 169/2). 

 -Hem-dem, Hem-nefes 

 Âşığın inleyen gönlünden başka arkadaşı yoktur (g. 171/1). 

 -Feryât Eder 

 Âşığın gönlü bahar günleri gelince bağırıp çağırmaya, feryat etmeye başlar 

(g. 8/3). 

 -Ârif 

 Âşığın gönlü, sevgilinin gözündeki sırları anlayıp, arif olmalıdır (g. 164/1). 

 -Kul 

 Âşığın gönlü sevgilinin kuludur,kölesidir (g. 172/4). 

 -Nâ-şâd 

 Âşığın kalbi kederlidir (g. 193/4). 

 -Âvâre 

 Âşığın gönlü âvâredir (g. 224/4). 

 -Görmedik 

 Âşığın gönlü görgüsüzdür, bu sebeple kanaatin ne olduğunu bilmez (g.226/3). 

 -Müneccim 

 Âşığın gönlü kavuşma vakti için, gün sayan, hesap eden bir müneccimdir (g. 

214/4). 

 4.3.8. Âşığın Vücud Aksamıyla İlgili Kavramlar 

 4.3.8.1. Beden (Vücud, Cism, Kâlıb) 

 -Sipend 

 Âşığın vücudu üzerlik tohumu gibi yanmaktadır (g. 57/1). 

 -Katre 

 Âşık vücudunun damlasını Mesnevî denizine katmalıdır (g. 194/2). 

 -Kâlıb-ı Fersûde 
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 Âşığın bedeni ruh girmeden önce eski, yıpranmış bir ceset gibidir (g. 45/1). 

 -Cism, Cism-i zâr, Cism-i Nizâr 

 Âşığın vücudu zayıftır (g. 2/3, g. 8/2, g. 30/1, g. 50/1, g. 139/2, g. 237/1). 

 Âşığın zayıf vücudu Hz. İbrahim gibi yanmaktadır (g. 2/3). 

 Âşığın zayıf bedeni feleğin dönüşünden feryat eder (g. 50/1). 

 Âşığın zayıf bedenini felek sarı etmiştir (g. 216/4). 

 -Hasta 

 Âşığın bedeni hastadır (g. 93/1). 

 -Fülk, Zevrâk 

 Âşığın vücudu bir gemidir (g.19/3, g. 108/4, g. 112/1, g. 250/4g. 257/3). 

 Âşık için vücut sandalını aşk denizinden kurtarması zordur (g. 25/2). 

 Âşığın vücut sandalı aşk denizinde, ayrılık girdabına tutulup dönmektedir (g. 

50/2). 

 -Bend-i Kafes 

 Âşığın vücudu içinde can kuşunun olduğu kafestir (g. 66/4). 

 -Yanar 

 Âşığın vücudu aşk ateşinden yanmıştır. (g. 105/2). 

 Ateşle yanar (g. 26/3). 

 Âşığın vücudu her an yanmaktadır (g. 53/1). 

 -Hâk 

 Âşık vücudunu sevgili yolunda toprak etmek ister (g. 112/1). 

 -Baştan Ayağa Zeyn 

 Âşığın vücudu baştan ayağa kadar dağ yaraları ile süslüdür (g. 120/4). 

 -Yuva 

 Âşığın bedeni gönül kuşunun yuvasıdır, ama artık oradan uçup gitmiştir (g. 

133/4). 

 -Mum 

 Âşığın zayıf bedeni muma dönmüştür (g. 139/2). 

 -Alaf (Alef‘) 

 Rakipler âşığın zayıf bedenini alaf sanırlar (g. 162/3). 

 -Zerd 
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 Âşığın vücudu sarıdır (g. 169/3). 

 -Târ 

 Âşığın bedeni ip gibidir (müs. 6/1). 

 -Çerh (Dolap) 

 Âşığın vücut gemisini, ayrılık girdabından dönerken gören dostları bir dolap 

sanmışlardır (g. 50/2). 

 -Kapu 

 Âşığın zayıf bedeni bir kapıya benzer, onun halkası içe ahıdır (g. 237/1). 

 -Dâğ-dâr 

 Âşığın vücüdu şerhalardan dolayı yaralıdır (g. 2/2). 

 Âşık aşkın yaralısıdır (g. 74/3, g. 87/5). 

 -Süreyyâ-şekl 

 Âşığın vücudu süreyya yıldızı gibi parça parça olmuştur (g. 2/2). 

 -Kandil (Sirâc) 

 Âşığın vücudu sevgilinin gam çarşısında yanan bir kandildir. (g. 29/5) 

 4.3.8.2. Can 

 -Umûmî Olarak 

 Kağıdın (içerdiği)  müjdesi cana ulaşır (g. 61/2) 

 Âşık sevgilisine akçeden daha değerli canını verir (g. 87/3). 

 Âşığın gönül aynası, canına sevgilinin aynısını gösterir (g. 5/2). 

 -Ser-pâ 

 Kadehten içen âşığın canı ayaküstü, dimdik olur (g. 6/3). 

 -Büt-perest 

 Âşığın canı put gibi sevgili yüzünden putperest olmuştur (g. 98/4). 

 -Mülk 

 Âşığın canı ve gönlü sevgili tarafından yağma edilen bir mülktür (g. 92/4). 

 -Nakd, Metâ‘ 

 Âşık can nakitleriyle kavuşma cennetine ulaşır (g. 26/5). 

 Âşık can nakitlerini sevgilinin ayağının toprağına saçar (g. 30/2) 

 Âşık can nakitlerini kavuşma ücreti olarak verir (g. 34/5, g. 132/3). 

 Âşık can nakitlerini, sevgili aklını rahatça alsın diye verir (g. 67/4). 
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 Âşığın can malını sevgili kabul etmez (g. 153/3). 

 Sevgili âşığın can nakitlerinin kıymetini bilmez (g. 167/3). 

 -Havf ider 

 Âşığın canı sevgili onu almaz diye korkar (g. 48/5). 

 -Kuş 

 Âşığın canı ten kafesi içindeki kuştur (g. 66/4). 

 -Heves eder 

 Âşığın canı, sevgiliyi görmeye heveslenir (g. 100/3). 

 -Bağban 

 Can bahçıvanı sevgiliyi ciğerle besler (g. 103/3). 

 -Revân 

 Âşık sevgili yolunca canını revan eder (g. 112/1). 

 Dille canı sevgili yolunda akıtayım, harcayayım demek kolaydır (g. 35/4). 

 -Derd-nâk 

 Sevgili âşığın canı kederli, dertli olsun ister (g. 112/4). 

 -Kurban 

 Âşığın canı yay kaşlı sevgiliye kurbandır (g. 135/2). 

 -Valih ü Hayran 

 Âşığın gönlü şaşırmış ve hayrette kalmıştır (g. 136/3). 

 -Ev 

 Âşığın canı, gönül kandilinin aydınlattığı bir evdir (g. 140/4). 

 Sevgilinin yan bakışı can evine saplanır (g. 185/2). 

 -Vamık, Kays 

 Âşığın canı ve gönlü Kays ile Vamık’a benzer (g. 151/3). 

 -Kani‘ 

 Âşığın canı ve teni sevgilinin yanağının nakşına kanmıştır (g. 155/1). 

 -Tıfl 

 Âşığın canı çocuktur (g. 2/4). 

 -Sûdâger (Tüccâr) 

 Âşığın canı bir tüccardır (g. 33/4). 
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 4.3.8.3. Baş 

 Sevgiliden haber getiren kağıt, âşığın başı üzerinde yer bulur (g. 61/4). 

 Âşık vücudu havadis taşı ile kırılmasın diye başını hırkaya çekmelidir (g. 

162/5).  

 -Top 

 Âşığın başı sevgilinin çevgana benzer saçının oynamak istediği bir toptur (g. 

124/3). 

 4.3.8.4. Yüz (Benz, Rûy, Cemâl, Ruhsâr) 

 -Umûmî Olarak 

 Âşık yüzünü sevgilisinin sinesine korkuyla sürer (g. 73/2). 

 Âşık sevgilisinin ayva tüylerine yüz sürer (g. 147/2). 

 Âşık yüzünü sevgilinin tekkesine sürer (g. 178/4). 

 -Gülgûn 

 Kanlı gözyaşları âşığın yüzünü gül renkli eder. (g. 181/2). 

 -Zerd, Sarı 

 Âşığın yüzü sevgili canını almayacak korkusuyla sararır. 

 Âşık sarı benziyle aşk iksirinin eserini arar (g. 119/2) 

 -Nilüfer 

 Âşığın yüzü nilüfere benzer (g. 73/2). 

 -Cârûb 

 Âşık sevgilisinin mahallesinde yüzünü süpürge eder (g. 90/1). 

 -Hûn-âlûd 

 Âşığın yüzü kana bulanmıştır (g. 177/5). 

 4.3.8.5. Yanak (Rûh) 

 Âşığın gönül bülbülü inleyerek toprağa yüz sürer (g. 49/1). 

 Âşığın yanağında, gözyaşları ip gibidir (g. 122/2). 

 Âşığın yanağı sarıdır (g. 139/3). 

 4.3.8.6.Göz (Çeşm, Dîde, Merdüm-i Çeşm, Merdüm-i Dîde)  

 -Uykusuz, Bî-Hab, Bidar 

 Âşığın gözü ümit sabahı için uykusuzdur (g. 32/2). 
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 Âşığın gözü uykusuzluktan kızarmıştır (g. 47/5). 

 Âşığın gözü sevgiliyi rüyada görebilmek için uykusuzdur (g. 179/4). 

 Âşığın gözü gözyaşı nakitlerini saçar (g. 239/2). 

 -Hazîne 

 Âşık gözünü gözyaşı gümüşlerini saçmak için açmalıdır (g. 30/2). 

 -Hûn-âlûd, Hûn-bâr 

 Âşığın gözü sevgilinin lal dudağının şevkinden kanlıdır (g. 48/3). 

 Âşığın gözü kan saçar (g. 216/2). 

 -Giryân 

 Âşığın ağlayan gözünden yaşla ciğer kanı çıkar. (g. 65/1). 

 -Bahr-ı Umman 

 Âşık gözünü Umman denizine benzetir (g. 65/1) 

 -Tîrelenir 

 Âşığın gözü sevgilinin yolunu gözlemekten kararmıştır (g. 47/5). 

 -Süveydâ 

 Sevgilinin yolunun toprağı, âşığın gözündeki karadadır (g. 6/5). 

 -Pür Nem 

 Âşığın göz bebeği, sevgiliyi görünce yaşla dolar (g. 202/2). 

 4.3.8.7. Gözyaşı (Sirişk, Eşk, Yaş) 

 -Sîm 

 Âşığın gözyaşları gümüş akçe gibidir (g. 30/2, g. 69/5, g. 208/1). 

 -Güher 

 Sevgilinin âşığın gözyaşlarına iltifat etmeyişi, mücevherin kadrini 

bilmeyişindendir (g. 63/1). 

 -Seyl, Seyl-ab, Sel 

 Âşık, sevgilisini tarafından çok ağlatılırsa; onun mahallesini sele 

vereceğinden korkar (g. 32/3). 

 Âşığın gözünden sabahlara kadar kırmızı sel suları akar (g. 47/3). 

 Âşık sevgilisinin mahallesinde gözyaşı sellerini akıtır (g. 90/1). 

 Âşığın gözyaşı aktığı zaman dünyayı boğacak sel suyudur (g. 182/4). 

 Âşığın gözyaşı seldir (g. 148/3, g. 278/3). 
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 Âşığın gözyaşı seli, sevgilinin mahallesinin çerini çöpünü süpürür (g. 265/4). 

 -Meriç 

 Âşık gözyaşını Meriç Nehri’ne benzer (g. 32/3). 

 -Kızılırmak 

 Âşığın gözyaşları Kızılırmak gibidir (g. 158/3, g. 253/1, g. 275/5). 

 -Nukûd, Nakd 

 Âşığın (döktüğü) gözyaşı akçelerine sevgili acıyıp bakmaz (g. 36/3). 

 Âşık gözyaşlarını akçeye benzetir (g. 97/5, g. 139/4, g. 218/4). 

 Âşığın gözü gözyaşı nakitlerini saçar (g. 239/2). 

 -Kanlu, Sürh, Hûnîn, Dem, Hûn, Kan 

 Âşığın gözyaşları kanlıdır (g. 42/1, g. 47/3, g. 142/1, g. 158/3, g. 181/2, g. 

234/1, g. 253/1). 

 Âşığın gözünün kanı yangınını söndürür. (g. 130/5). 

 -Irmag 

 Âşığın gözyaşları ırmak olup akar (g. 186/3). 

 -Yâsemen-âsâ 

 Âşık gözyaşını yasemin gibi saçar (g. 163/3). 

 -Tûfân-ı Nûh 

 Âşığın gözyaşları dünyayı suya boğan Nuh Tufanı gibidir (g. 42/1). 

 -Nakd-i Revân 

 Âşığın gözyaşları sevgilinin yoluna akıp giden nakitlerdir (g. 87/3). 

 -Cû, Cûy-bâr 

 Âşık dünyayı sele veren suların, gözyaşları mı yoksa akarsular mı olduğunu 

bilemez (g. 98/3). 

 Âşığın akarsu gibi gözyaşlarına sevgili bakmaz (g. 218/2). 

 -Bahr 

 Ayrılıkla akan göz yaşları toplanınca denize benzer (g. 108/3). 

 -Güher 

 Âşığın gözyaşları mücevherdir, incidir (g. 162/1).  

 -Pul 

 Sevgili âşığın gözyaşlarına pul der (g. 196/5). 
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 -Rîşte 

 Âşığın gözyaşı yanağı üzerinde ip gibidir (g. 122/2). 

 4.3.8.8. Sakal (Rîş) 

 Âşığın sakalı gözyaşlarını silen bir süpürgedir (g. 132/5). 

 4.3.8.9. Sîne, Bağır, Sadr 

 -Umûmî Olarak 

 Âşığın sinesinde sevgilinin aşkı vardır (g. 35/5). 

 Âşığın sinesinde kanlı dağ yarası bulunur (g. 48/2). 

 Âşığın bağrını gam mihveri delmiştir (g. 50/1). 

 Âşığın sinesinde ezelden beri aşk ateşi yanmaktadır (g. 96/4). 

 Âşığın sinesine sevgilinin bakış hançeri şerha çeker (g. 97/3). 

 Sevgilinin gam dağı âşığın bağrını yakmıştır (g. 107/5). 

 Âşığın sinesinde gam dağı olmalıdır (g. 114/3). 

 Âşık sevgilisi ile dolaşmaya çıkmanın sevincinden, sinesine şerha çeker (g. 

159/1).  

 Âşığın aklına sevgilisinin beni düşünce bağrındaki dağ yarası yanar (g. 

160/3). 

 Sevgilinin yan bakışı göğüsten geçip, can evine ulaşır (g. 185/2). 

 Sevgilinin siyah beni âşığın sinesinde yer etmiştir (g. 29/3). 

 Âşığın sinesi şerhalarla doludur (g. 172/2). 

 Sevgilinin kirpiklerinin oku âşığın sinesinde yer etmiştir (g. 187/4). 

 Âşığın göğsünün gürültüsü rakibi korkutur (g. 208/2). 

 -Şikâyet-nâme 

 Âşığın sinesinin parçaları şikayet mektubudur (g. 37/7). 

 -Mecrûh 

 Âşığın sinesi yaralıdır (g. 60/2, g. 90/4). 

 -Tâlim-hâne 

 Âşığın sinesi talim yeridir (g. 71/1). 

 -Siper 

 Âşığın sinesi sevgilinin gönül delici okuna siperdir (g. 75/4). 
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 -Hedef 

 Âşığın sinesi sevgilinin ok kirpiklerine hedeftir (g. 89/4, g. 167/1). 

 -Nişân, Nişân-gâh, Hedef 

 Âşığın sinesi sevgilinin kirpik okuna nişandır, hedeftir (g. 90/4). 

 Âşığın sinesi sevgilinin kirpik okuna nişan tahtasıdır (g. 214/1). 

 İnsan sînesini kirpik okuna hedef tahtası etmemelidir (müs. 4/4). 

 -Âyîne-i Sâfî, Âyîne-i Âlem-nümâ 

 Âşığın sinesi sevgilinin yüzünün ışığını gösteren temiz bir aynadır (g. 103/1). 

 Âşığın göğsü ve sinesi kâinatı gösteren aynadır (g. 1/3). 

 -Sahn 

 Âşığın sinesi avlu gibidir (g. 111/1). 

 -Hâk 

 Âşığın sine avlusu topraktır (g. 111/1). 

 -Sîne-çâk 

 Sevgili âşığın sinesi yaralı olsun ister (g. 112/2). 

 Âşığın sinesi yaralıdır (g. 120/2). 

 -Nakş-bend 

 Âşık sinesine nakış bağlamıştır (g. 121/3). 

 -Def 

 Âşığın sinesi deftir (g. 14/2). 

 Âşığın sinesi, ahı tarafından parlatılan bir deftir (g. 162/4). 

 -Nâl ile dem-saz 

 Âşık sinesini dağlayıp, nal ile arkadaş etmelidir (g. 180/4). 

 -Nukl-ı Mey 

 Âşığın ahla pişen bağrı, içki mezesidir (g. 248/5). 

 4.3.8.10. Boy (Kad, Kâmet) 

 -Çeng, Tar, Dâl 

 Âşığın boyu çeng,  tar de dâl gibi eğridir (g. 183/1). 

 -Yay (Yâ) 

 Felek belası âşığın boyunu eziyetle yay gibi bükmüştür (g. 51/1). 
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 Âşığın boyu yaydır (müs. 6/1,2,3,4,5) 

 -Lâm 

 Âşıkların boyu lâm harfi gibi büküktür (g. 156/3). 

 -Münhânî 

 Âşığın boyu gam çekmekten eğrilmiş, kamburlaşmıştır (müs. 6/2). 

 Âşığın boyu aşk kadehinin tortusuna meyletmekten eğilmiştir (g. 278/4). 

 -Tâk 

 Şarabın arzusu ile boyu eğrilen şâir tâk olmuştur (g. 278/4). 

 4.3.8.11. El (Dest) 

 Âşık eli ayağı titremeden tutmaz olunca sarhoş olur (g. 24/4) 

 Âşık sevgilinin lal dudağının kadehini gördüğünden beri mest olup, eli ayağı 

tutmaz olmuştur (g. 73/5) 

 Âşığın eli sevgilinin boyuna ulaşamaz (g. 57/5). 

 4.3.8.12. Ayak  

 Âşık eli ayağı titremeden tutmaz olunca sarhoş olur (g. 24/4) 

 Âşık sevgilinin servi boyuna tırmanamadığından ayakta kalmıştır (g. 57/5). 

 Âşık sevgilinin lal dudağının kadehini gördüğünden beri mest olup, eli ayağı 

tutmaz olmuştur (g. 73/5) 

 Âşığın ayağına gözyaşları dökülür (g. 97/5). 

 4.3.8.13. Ten 

 Âşığın teni, kavuşma kuşu uçup gidince hayal gibi görünmez olur (g. 129/4). 

 -Hasta 

 Âşık teni hastadır (g. 136/5). 

 -Hâne 

 Âşığın teni eve benzer (g. 140/4). 

 -Kûhistân 

 Âşığın zayıf, dermansız bedeni dağ yaralarıyla bir dağlık yere benzer (g. 

159/3). 

 -Bûstân 

 Âşığın vücudu dağ gülleri ve şerha servileri ile bahçeye dönmüştür (g. 221/2). 
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 -Keştî 

 Ten gemiye benzer (g. 221/4, g. 236/2). 

 4.3.8.14. Ciğer 

 Can bahçıvanı sevgiliyi ciğerle besler (g. 103/4). 

 -Sagar-ı Mey 

 Âşığın  ciğeri, aşkın kanlı suyuyla dolmuş bir şarap kadehidir (g. 62/2). 

 -Hûn 

 Âşığın ciğer kanı, gözünden gözyaşları ile çıkar (g. 65/1). 

 Âşık ciğer kanının sevgilinin  yemeği olup olmadığını merak eder (g. 96/3). 

 -Pençe-i Mercân 

 Âşık ciğer kanını mercana benzetir (g. 65/1). 

 -Hem-dem 

 Âşığın ciğerindeki yanık, canına ve gönlüne arkadaştır (g. 122/1). 

 4.3.8.15. Ağız Tadı, Ağız Suyu 

 -Ağız Tadı 

 Âşık sevgilisinin dudağından uzak düştüğünden beri ağzının tadını yoktur (g. 

57/2). 

 -Ağız Suyu/Zehr 

 Âşık sevgilisinin dudağından uzak düştüğünden beri ağzının suyu zehir 

gibidir (g. 57/2). 

 4.3.9. Maddî ve Mânevî Haller 

 4.3.9.1. Aşk (Sevdâ, Muhabbet) 

 Âşık, sevgilinin siyah zülfünün isteğiyle aşka düşmüştür (g. 16/1). 

 -Nâr, Tâb, Ateş, Sûzân 

 Aşk, mutluluğun kanıtı olan bir ateştir (g.2/3). 

 Aşkta hararet, sıcaklık vardır (g. 17/1, g. 105/1).  

 Aşkın sıcaklığı sevgilinin güneş yüzünden cana ve gönle ulaşmıştır (g. 23/1). 

 Aşk ateşi âşığın sinesinde ezelden beri yanmaktadır (g. 96/4). 

 Âşık aşk ateşi ile gönlünü dağlar  (g. 159/1). 
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 Sevgilinin eziyetinin sonu olmadığından, aşk ateşi sürekli artmaktadır (g. 

186/2). 

 Âşığın gönlünde aşk ateşi yanar (müs. 6/4). 

 Aşk âşığı yakandır, ateştir (g. 6/1). 

 -Ahker 

 Aşk ateşinin her koru bir güle dönüşür (g. 6/1). 

 -Vâdi 

 Aşk (tehlikelerle dolu) bir vâdidir (g.12/2, g. 228/2). 

 -Mehtâb 

 Âşık aşkın mehtabını,  sevgilinin yüzünde görmüştür (g. 23/1). 

 -Mihrâb 

 Sevgili kaşlarını aşk mihrabı yapmıştır (g. 23/2). 

 -Su (Âb) 

 Aşk, âşığın susamış gönlüne, bir gün verileceği umulan sudur (g. 23/4). 

 -Câm 

 Aşk bir kadehtir (g. 24/2). 

 -Deniz  (Bahr) 

 Aşk, âşığın vücut sandalını kurtaramadığı bir denizdir (g. 25/2). 

 Aşk denizinin girdabında, âşığın vücut sandalı dönüp durur (g. 50/2). 

 Aşk, âşığın vücut gemisinin demir attığı bir denizdir (g. 113/1). 

 Aşk denizdir (g. 125/4, g. 126/2, g. 191/1). 

 -Arsa 

 Aşk arsadır (g. 56/7, g. 127/3). 

 -Mülket 

 Aşk ülkedir (g. 213/7). 

 -Rumûz 

 Aşk sırrını sevgili duymuştur (g. 76/5). 

 -Bâde 

 Aşk şaraptır (g. 85/1, g. 148/5). 

 -Dârü’ş-şifâ 

 Aşk şifa kapısıdır, hastahânedir (g. 94/5, g. 172/5). 

 -Seylâb 
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 Aşk seldir (g. 98/3). 

 -Râh 

 Aşk, uğrunda sevgilinin her türlü eziyetine katlanılması gereken bir yoldur (g. 

104/3). 

 -Sûk 

 Aşk çarşısında âşığın eğlencesi, attar tablasıdır (g. 118/4). 

 -İksir 

 Aşk iksiri yüzünden âşığın yüzü sararmıştır (g. 119/2). 

 -Gird-bâd 

 Aşk, içinde âşığın döndüğü bir girdaptır (müs. 1/3, g. 133/3). 

 -Hâm 

 Âşık beyhude aşktan vazgeçmelidir (g. 139/4). 

 -Meydân 

 Aşk sevgilinin okçuluk eylediği bir meydandır (g. 167/1). 

 Aşk sevgilinin oyun oynadığı bir meydandır (g. 220/3). 

 -İki başdandır 

 Sevgiliye duyulan aşk can ve gönül olmak üzere iki başlı, taraflıdır (g. 168/5). 

 -Âlem 

 Aşk dünyadır (g. 170/1). 

 Aşk bambaşka bir dünyadır (g. 170/5). 

 -Dâm 

 Aşk bir tuzaktır ve Âşık ona tutulmuştur (g. 224/4). 

 -Reh-Güzer 

 Aşk gelip geçilen bir yoldur, ama âşık için kolay değildir (g. 230/2). 

 4.3.9.2. Kavuşma (Vuslat, Visâl, Vasl) 

 Kavuşma fırsatı yakalanmışken kaçırılmamalıdır (müs. 2/3). 

 Sevgili rezilleri kavuşmaya layık bulmamalıdır (müs. 5/1). 

 Kavuşmaya sultan da dilenci de taliptir (müs. 5/7). 

 Kavuşma günü şevkine âşığın gönlünde aşk ateşi yanar (müs. 6/4). 

 Sevgiliye kavuşmanın şevki onun yolunun toprağındadır (g. 6/5). 

 Kavuşma cennettir (g. 26/5, g. 62/5, g. 99/5). 
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 Sevgili kavuşma ücreti olarak verilen can nakitlerini almaz (g. 34/5). 

 Sevgili kavuşma nakitlerini rakiplere saçar (g. 35/1). 

 Kavuşma hazineleri sevgilinin nazıyla fethedilir (g. 45/2). 

 Kavuşma sabahının arzusundan, şâir sabaha kadar sel gibi kanlı gözyaşı 

döker (g. 47/3). 

 Âşık ayrılığın acısı ile feryat eder (g. 47/4). 

 Kavuşma ümidi ile her keder lezzetli olur (g. 60/5). 

 Kavuşma âşığı iyileştirecek şerbettir (g. 63/3). 

 Âşık sevgilinin yoluna, kavuşma için baş ve can koyar (g. 62/4). 

 Kavuşma nimettir (g. 81/5). 

 Âşık sevgiliye kavuşmayı diler (g. 88/2). 

 Kavuşma anında rakibin adı geçmemelidir (g. 93/2). 

 Kavuşma alem içinde alem saklar (g. 99/1). 

 Sevgilinin gözlerini süzüşü kavuşma müjdesidir (g. 105/5). 

 Kavuşma kuşu uçup gidince âşık görünmez bir tenle kalır (g. 129/4). 

 Sevgiliye akçesiz kavuşulmaz (g. 139/4). 

 Kavuşma kokusu sevgilinin saçındadır (g. 143/2). 

 Kavuşma meyvedir (g. 156/4). 

 Âşık her an kavuşma meyvesini diler (g. 202/3). 

 Kavuşma âşığın neşesini artıran bir kadehtir (g. 164/4). 

 Âşık, kavuşma nakitleri akıl cevherini alacak diye korkar (g. 171/3). 

 Sevgili kavuşma haberini vermiş, sonra da vazgeçmiş, inkar etmiştir (g. 

183/4). 

 Âşık kavuşma ücreti olarak gözyaşı akçelerini verir (g. 208/1). 

 Âşık için kavuşma vaktini bir saat kaçırmak, bin yıla bedeldir (g. 214/4). 

 Kavuşma âşığın vücut gemisini sahile ulaştırması beklenen bir rüzgardır (g. 

237/2). 

 Kavuşmanın nasıl bir nimet olduğunu ona kavuşanlar bilir (g. 237/6). 

 Kavuşma virâne Hulvî’yi mamur edecek bir hazinedir (g. 262/5). 

 Kavuşma suyuna âşık ulaşamazsa helâk olacaktır (g. 278/1). 
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 4.3.9.3. Ayrılık (Fürkat, Firâk, Hicr, Hicrân) 

 -Umûmî Olarak 

 Ayrılık feryat ettirir (müs. 4/5). 

 Âşık ayrılıkla yanar (müs. 5/4). 

 Âşık ayrılık çilesini çekmekle menfaatlenir (müs. 6/1). 

 Âşık ayrılığı her anı sevgili ile geçerse hoş görür (müs. 6/2). 

 Hulvî ayrılık gamının kıssahanıdır (g. 20/4). 

 Sevgilinin ayrılık kılıcı ile rakibi öldürmesi yakışır (g. 32/4). 

 Gönülde ayrılık kederi varken gülmek zordur (g. 37/5). 

 Ayrılıktan ağlayan âşığın haline sevgilisi acır (g. 52/2). 

 Sevgilinin la‘linden ayrı düşeli şarap kadehi gam ve dertle doludur (g. 53/3). 

 Sevgili âşığı ayrılığa düşürür (g. 90/5). 

 Âşık ayrılık gamından şikayet etmemelidir (g. 129/1). 

 Ayrılık köşesinde gam âşığın dostudur (g. 135/3). 

 Ayrılık âşığın halini anlatan bir kıssadır, hikayedir (g. 226/1). 

 Ayrılık acısıyla yanan âşığın yeri ateştir (g. 251/1). 

 -Ateş 

 Güzellerin sultanı olan sevgili âşığın gönlünü ayrılık ateşiyle yakmamalıdır 

(müs. 5/1). 

 Ayrılık ateştir (g. 28/3, g. 84/1). 

 Âşık aşk ateşine düşmüştür, vücudu her an yanmaktadır (g. 53/1). 

 Felek Hulvî’yi ayrılığa salınca; sevgilinin ayrılık ateşine tahammül etme 

zamanı gelmiştir (g. 80/5). 

 -Zulmet 

 Âşık ayrılığın karanlığında kalmıştır (müs. 6/4). 

 -Dâğdâr 

 Ayrılık kızgın demirle vurulan dağ yarası gibidir (g. 12/3). 

 -Pister 

 Hulvî ayrılık döşeğinde gözlerini kapayıp yatmakta iken sevgili gelir (g. 

29/7). 

 -Bahr 

 Ayrılık bir denizdir ve içine düşen âşık kenara çıkamaz (g. 42/1). 
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 -Gird-bâd 

 Ayrılık âşığın içinde dönüp durduğu bir girdaptır (g. 50/2). 

 -Şeb-i Deycûr 

 Ayrılık karanlık bir gecedir (g. 113/2). 

 -Hâmûn 

 Ayrılık bir bozkırdır (g. 129/3). 

 -Vâdî 

 Ayrılık âşığın içine düştüğü bir vadidir (g. 235/1). 

 Sevgili âşığı ayrılık vadisinde ağlatır, inletir (g. 251/1). 

 -Rûze 

 Âşık sevgilinin ayrılık orucunu bayrama kadar çeker (g. 35/7). 

 Âşık ayrılık orucunu tutturmadığından dolayı sevgilisine şükreder (g. 55/5). 

 4.3.9.4. Gam 

 Gam âşığı sarmış, her yerini yakmıştır (g. 195/4). 

 -Çarsû 

 Âşık gam çarşısında kandil yakar (g. 29/5). 

 -Bahr 

 Gam denizine canı akıtmak kolay gibidir (g. 33/2). 

 Gam bir deniz, kavuşma ise rüzgardır (g. 236/2). 

 -Mihver 

 Gam mihver gibidir, âşığın bağrını deler (g. 50/1). 

 -Çâh 

 Gam içinden muhakkak bir gün Yûsuf’un çıkacağı kuyudur (g. 66/2). 

 -Jeng 

 Gam pasından gönül temizlenmelidir (g. 197/3). 

 -Zehr 

 Âşık sevgilinin sunduğu gam zehrinin tortusunu saf şaraba bile değişmez (g. 

210/5). 

 -Küpâl 

 Âşık gam topuzundan korkar (g. 214/5). 

 -Girdâb 



 

351 
 

 Âşık sevgilisinden, vücûd kayığını gam girdabından kurtarmasını ister (g. 

257/3). 

 -Mıkrâz 

 Gam bir makastır (g. 272/4). 

 4.3.9.5. Âh, Nâle, Feryâd, Figân, Efgân 

 -Umumî Olarak 

 Âşığın işi ah ve feryat etmektir (müs. 1/5). 

 Âşığın gönlü bahar günleri gelince feryâda başlar (g. 8/3). 

 Âşık feryat eder (g. 8/2). 

 Âşık gönlünün feryâdını sevgilisinin duyacağından ümitlidir (g. 8/4). 

 Âşık ayrılığın acısıyla feryat etse de dert değildir (g. 47/4). 

 Âşığın haline kimse acımaz (g. 8/2) 

 Âşığın zayıf bedeni feleğin dönüşünden feryat eder (g. 50/1). 

 Âşık gülleri eller takınınca, bülbül gibi inler (g. 103/4). 

 Âşığın ney gibi vücudu inler (g. 157/1). 

 Rakip âşığın ahı ile darmadağın olmuştur (g. 43/4, g. 58/5). 

 Padişah sevgili zulmünü artırırsa, Âşık da feryatlarını artırmalıdır (g. 63/2). 

 Âşığın ahı ve feryadı sevgiliyi incitir (g. 70/1). 

 Âşığın ahı rakibi telef eder (g. 104/4). 

 Âşığın ciğer yakan ahı canına ve tenine arkadaştır (g. 122/1). 

 Âşığın ahı sevgiliye ulaşır (g. 129/2). 

 -Ceres 

 Âşığın ahı (sesiyle) çana benzer(g. 129/3). 

 -Cila-celi 

 Âşığın ahı, kendi sinesinin defini parlatan ciladır (g. 162/4). 

 -Duhân 

 Âşığın ahı dumana benzer (g. 168/3). 

 Âşığın ah dumanı göğü boyar (g. 53/1). 

 -‘Amûd 

 Âşığın ahı felek Zâl’inden intikam almak için göğe uzanan direktir (g. 53/2). 

 -Kapu Halkası 
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 Âşığın ahı kapı halkasına benzer (g. 236/1). 

 -Kemend 

 Âşığın feryadı bir kemende benzer, ama sevgiliye atamaz (g. 269/5). 

 4.3.9.6. Yara (Dâğ) 

 -Umumî Olarak 

 Âşık, sevgilinin beninin aksi görünebilsin diye, gönlündeki  dâğ yaralarını 

parlak ayna etmek ister (g. 6/2). 

 Âşık pembe dâğ yaraları ile vücudunu süsler (g. 29/5). 

 Âşık sinesine dağ yarası açar (g. 30/1). 

 Âşığın sinesinde kanlı dağ yarası bulunur (g. 48/2). 

 Âşık sinesini dağ yaraları ile süsler (g. 192/2). 

 Âşığın gönlünde gam dağı vardır (g. 96/4). 

 Âşık aşk ateşiyle yanık gönlüne bir tane dağ yarası yakar (g. 159/1). 

 Âşığın bedeni aşk dağıyla göz göz olsa da sevgili ona görünmez (g. 193/3). 

 Âşık sevgilisi ile dolaşmaya çıkmanın sevincinden, sinesine üç tane dağ 

yarası yakar (g. 159/2). 

 Sevgili âşığın zaten dağ yaraları ile dolu olan göğsüne bir yara daha açar (g. 

201/4). 

 -Katmer karanfil 

 Sevgilinin kolundaki şahlara yarışır dağ yarası, bir katmer karanfile benzer. 

(g. 159/4). 

 -Tâze Gül 

 Sevgilinin kolundaki dağ yarası, taze bir güldür (g. 159/4, g. 203/1). 

 Âşığın dağları güle benzer (g. 221/2). 

 -Bınar Başı 

 Âşığın gönlündeki dağ yaraları pınar başı olmuştur, sürekli kanar (g. 253/1). 

 -Nişan 

 Âşığın gönlündeki dağ yarası sevgilinin kirpiğine nişandır (g. 67/1). 

 -Lâle-zâr 

 Âşığın dağ yaraları lale bahçesine benzer (g. 107/5). 

 -Ocak 
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 Âşığın dağ yaraları ocağa benzer (g. 159/3). 

 -Sikke 

 Âşık sine üzerindeki dağ yaralarını sikkeye benzetir (g.169/3). 

 -Tabla 

 Âşığın dağı tabladır (g. 214/1). 

 4.3.9.7. Şerhâ 

 Âşık zayıf vücuduna şerha çeker (g. 30/1). 

 Âşık sevgilisi ile dolaşmaya çıkmanın sevincinden, sinesine şerha çeker (g. 

159/1).  

 -Şikâyetnâme 

 Âşığın sinesindekiler şerhalar aslında şikayet mektubudur (g. 100/5). 

 -Serv 

 Âşığın şerhaları serviye benzer (g. 159/3, g. 221/2). 

 4.3.9.8. Hastalık 

 -Da-i  Seher 

 Âşık uykusuzluk hastalığından dolayı feryat etmekten kederlenmez (g. 74/5). 

 4.3.9.9. Korku (Havf) 

 Âşık meyhanenin yaşlısına köle olduğundan beri korkusu kalmamıştır (g. 

6/3). 

 Âşığın canı, sevgili onu almaz diye korkar (g. 48/5). 

 Âşık yüzünü sevgilisinin sinesine korkuyla sürer (g. 73/2).  

 4.3.9.10. Mizaç (Tab‘, Hâl) 

 -Mâhî 

 Âşık tabiatını, karakterini balığa benzetmiştir (g.24/5). 

 -Harâret 

 Kadehin rengi âşığın karakterine hararet verir (g. 109/3). 

 Bülbül-tab 

 Âşık bülbül tabiatlıdır (g. 125/5, g. 140/3). 

 -Mirat-ı Tab 
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 Âşığın yaratılış aynasının pasını silmek için nefes tutulmalıdır (g. 125/1). 

 -Mahzûn 

 Âşığın tabiatı sevgilinin başkalarına iltifatı yüzünden hüzünlüdür (g. 181/1). 

 -Diger-gun 

 Sevgilinin öfkeli bakışı âşığın tabiatını, huyunu değiştirmiş, bozmuştur (g. 

181/4). 

 4.3.10. Rakip (Ağyâr, Gayr) 

 -Mâni‘, Dûr Eder 

 Rakip, çılgın Âşıkların yüzlerini sevgilinin atının izine sürmesine engeldir (g. 

16/4) 

 Rakip sevgilinin âşıkla konuşmasına engeldir (g. 156/1). 

 Rakipler âşığı sevgilinin mahallesinden uzak tutar (g. 186/5). 

 -Cahûd 

 Sevgili Yahudi rakibin nakitlerine aldanır (g. 3/3). 

 -Rû-siyeh, Rû-siyâh, Kara Yüzlü 

 Rakibin yüzü karadır (g. 7/4, g. 56/2, g. 104/4, g. 218/3). 

 -Bed-Şekil 

 Rakip kötü görünüşlüdür (g. 11/5). 

 -Bed-endîşe 

 Rakip kötü fikirli bir ittir (g. 54/2). 

 -Seg, Kelb, Kilâb, İt gibi yil- 

 Rakip sevgilinin mahallesinde uluyan köpektir (g.22/3). 

 Rakipler birbirini ısırırlar (g. 51/3). 

 Rakip kötü fikirli bir köpektir (g. 54/2). 

 Âşık sevgilinin mahallesindeki köpekle kavga halindedir (g. 223/5). 

 Sevgili kavuşma anında rakibin ismini anarsa; o hemen çıkagelir (g. 93/2)
5
 

 Sevgilinin mahallesinin köpekleri âşığın eteğini kapar (g. 94/2). 

 Sevgili, köpek rakibi susturmalıdır (g. 153/1). 

 Rakip sevgilinin mahallesine gidene saldıran bir köpektir (g. 153/4). 

                                                     
5
 “İti an çomağı hazırla” atasözüne işaret ediliyor. 
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 Hulvî’yi sevgilisine geçmeye iki yüzlü rakipler köpek gibi koşabilirler (g. 

183/5).  

 Sevgilinin mahallesindeki köpek rakipler âşığın keyfini kaçırır (g. 201/2). 

 Köpek rakip âşığa engel koyar (g. 270/1). 

 -Bed-Nihâd, Bed-Sîret 

 Kötü huylu rakip âşığı sevgiliye çekiştirir (g. 56/1). 

 Kötü huylu rakipler âşığı gama boğar (g. 215/3). 

 -Pest 

 Sevgili rakibin değeri her zaman alçak, aşağı olsun demiştir (g. 22/4). 

 -Tenhâ koymaz 

 Rakip sevgiliyi bir an olsun yalnız bırakmaz (g. 27/2). 

 -Üçüncü (Sâlis) 

 Gezintiye çıkan Âşık ile sevgilinin yanında, rakip hep üçüncü kişidir (g. 

27/2). 

 -Vâris 

 Sevgilinin kimsesi yok derken, ona mirasçı olanlar ortaya çıkarlar (g. 27/4). 

 -Kâfir 

 Rakip bir kafir olduğundan kılıç, onun eline değil boynuna layıktır (g. 32/4). 

 -Şeytân, Dîv, La‘în, Dîv-i İsnâd, Ehremen, İblîs 

 Rakip sevgilinin cennet mahallesinde şeytan gibi görünür (g. 33/3). 

 Sevgili şeytan rakiple gezintiye çıkmıştır (g. 36/4). 

 Rakip şeytana benzetilir (g. 95/3, g. 109/4, g. 153/4). 

 Rakip kovulmuştur, lanetlidir (g. 132/2). 

 Rakip iftiracı şeytandır (g. 261/4). 

 Sevgili her şeytanın sözüne bakmamalıdır (müs. 5/9). 

 Rakip iblistir (g. 157/5). 

 -Dedikoducu (Geç-, Sakat Söy- Gamz ey-) 

 Rakip, âşığı her an sevgiliye çekiştirmektedir (g. 33/5). 

 Rakip Hulvî hakkında yalan yanlış konuşur (g. 148/5). 

 Rakipler dedikodusunu etse de Hulvî’nin temiz oluşundan sevdiği haberdardır 

(g. 182/5). 

 -Fitne-i Devrân 
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 Sevgili sahil gezintisine çıkınca, zamanın fitnesi rakipler ortaya çıkarlar (g. 

165/2). 

 -İlenc et- 

 Âşık rakiplerin bedduası kendi başlarına dönsün der (g. 35/6). 

 -Ta‘n Eder, Rencîde Eder 

 Âşık için rakiplerin hakaretleri varken, başka baş ağrısına gerek yoktur (g. 

37/3). 

 Alçak rakipler âşığı kınayarak incitir (g. 101/3). 

 Âşıkları incitir (g. 54/2). 

 -Berbâd ol- 

 Rakip âşığın âh ateşiyle perişan olmuştur (g. 43/4). 

 -Küfrî Kal‘a 

 Âşık rakibi topla fethedilen bir kafir kalesine benzetir. (g. 43/4). 

 -İki Yüzlü, Münâfık 

 Rakip iki yüzlüdür (g. 67/5, g. 182/5). 

 Rakip iki yüzlü olduğu için reddedilir (g. 48/4). 

 Âşık sevgilinin iki yüzlüye meyletmesini istemez (g. 63/5). 

 -Dûn, Denî 

 Rakipler alçaktır (g. 58/5, g. 101/3, g. 238/4, g. 239/5). 

 -Zehr 

 Rakiplerin zehri (kınamaları) âşığa dokunur (g. 99/3). 

 -Şe‘âmet 

 Rakiplerin yüzünde uğursuzluk vardır (g. 106/3). 

 -‘Özr-i leng eyler 

 Rakipler sevgiliyi avlayabilmek için bahane ararlar (g. 106/4). 

 -Diken (Hâr) 

 Sevgilinin yanında gezen rakip, goncadan eksik olmayan dikene benzer (g. 

107/3). 

 Beyitte hâr/diken ile rakip kastedilmektedir (müs. 6/3, g. 244/4). 

 -Cây-ı Helâk İster 

 Rakipler sevgilinin mahallesinde ayağı takılmadan dolaşması; tehlikeli yerleri 

dolaşıp, helak olmaya yer aramasındandır (g. 112/5). 
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 -Hâr u has 

 Rakipler akarsu üzerinde duramayan çer çöp gibidir (g. 126/3). 

 -Zâg-ı Bed, Zâg 

 Rakip kötü bir kargadır (g. 128/4). 

 Karganın (rakibin) yeri boşalırsa orayı bülbül (âşık) doldurur (g. 160/1). 

 -Haber alıp yeler 

 Rakip bir haber almış olmalı ki koşmaktadır (g. 157/5). 

 -Har (Eşek) 

 Rakip âşığın bedenini alaf zanneden eşektir (g. 162/3). 

 -Başına uğra- 

 Âşık rakibe, felek Zâli gibi başına uğrasın diye beddua eder (g. 255/5). 

 -Hem- ‘inân  

 Âşık naz atının binicisi sevgilisinden, rakibi kendisine arkadaş etmemesini 

ister (müs. 1/5). 

 -Umumî Olarak 

 Âşığın canı, sevgilinin yanında rakip varken zor teslim olur (g. 33/1). 

 Sevgili kavuşma nakitlerini rakiplere saçar (g. 35/1). 

 Sevgili âşığın haline bakmayıp başkaları ile gezer (g. 35/1). 

 Âşık sinesinde saklı olan sevgiliye duyduğu aşkı başkalarına açıklamaz (g. 

35/5 

 Sevgilinin başkaları ile bahçe gezintisi yapması dışında bir ayıbı yoktur (g. 

37/2). 

 Âşık sevgiliyi rakiplerle gördüğünde düşmanlığı uzatmamalıdır (g. 38/2). 

 Sevgili rakipleri kovmalıdır (g. 51/3). 

 Sevgili başkalarına vefa gösterir (g. 56/6). 

 Sevgilinin mahallesinde rakipler devrân ederler, dönerler (g. 62/4). 

 Sevgili başkasının meclisini aydınlatır (g. 64/4). 

 Sevgili rakiplerle gezintiye çıkar (g. 65/2, g. 183/2). 

 Başkaları haber alınca sevgili ile pazar bozulmuştur (g. 72/5). 

 Sevgili rakiplerle arkadaşlık meclisindedir (g. 83/5). 

 Rakibin sevgili ile olan sefası uzun ömürlü olmayacaktır (g. 88/4). 

 Sevgili ellere vefa gösterir (g. 110/1, g. 110/5). 
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 Hz Yusuf’a nasıl ki dostları ihanet etmiştir; sevgiliyi de rakip aldatacaktır (g. 

142/3, g. 190/2). 

 Yusuf gibi güzel sevgili etrafındaki dost görünen rakiplerle birlikte olmaya 

özenmemelidir (g. 166/4). 

 Rakiplerle kavgaya sebep olan sevgilidir (g.157/2). 

 Sevgili rakibin sakalını, havuzun lülesine tıkaç yapmalıdır (g. 164/3). 

 Sevgili başkalarını iyileştirir (g. 167/2). 

 Sevgili başkalarına vefâ gösterir (g. 171/5). 

 Rakipler sevgilinin mahallesindedir (g. 172/3). 

 Sevgili başkasına iltifat eder (g. 181/1). 

 Gül goncası sevgilinin keyfini başkaları sürer (g. 187/1). 

 Âşığın gönlüne ayrılık dışında bir de rakipler sıkıntı verir (g. 202/4). 

 Sevgili rakiplere uyup da âşıkları kederlendirmemelidir (müs. 5/6). 

 3.3.11. Düşman (‘Adû) 

 Âşık için düşmanın ayıplamasına sabredip, belli etmemek zordur (g. 34/1). 

 Âşık ayrılık derdi çekiyorken, bir de düşmanların kınaması mutsuz gönlünü 

incitir (g. 193/4). 

 4.4. TABİAT 

 4.4.1. Kozmik Âlem 

 4.4.1.1. Gök (Arş, Âsmân) 

 Yeryüzünü, gök ve yıldız aleminin anlamını gönül gözü açık olanlar 

anlamışlardır (ter. 1/I-1). 

 Âşığın âh dumanı çıktıkça, gökleri boyamıştır (g. 53/1, g. 228/4). 

 4.4.1.2. Âfâk 

 Ufukların kutbu Ebherî’dir (k. 1/13) 

 4.4.1.3. Felek (Gerd, Çerh, Eflâk, Devrân) 

 -Fenâ 

 Kötü felek sevgilinin güzellik  baharına zarar verir (müs. 5/8). 

 -Deşt 
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 Felek çöle benzer (g. 4/1). 

 -Tereklü Tâc, Yek-pâre Tâc 

 Felek gönül ereninin terekli, dilimli tacıdır (g. 5/5). 

 Felek, Gülşenî dervişinin tek parçalı tacıdır (g. 14/5). 

 -Su kabarcığı (Habâb) 

 Felek testideki su kabarcığı gibidir (g. 19/3). 

 -Tâs 

 Felek tavla oynarken, içinde zar sallanan tastır (g. 35/3). 

 -Tolâb Kurar 

 Felek insan aldatmak için dolap kurar (g. 46/1). 

 -Tâb verir 

 Felek hırs sahibine güç verir (g. 46/3). 

 -Nâlân Eder 

 Felek gam mihveriyle âşığın bağrını delip, inletir (g. 50/1). 

 -Gerdiş, Gerdân, Devr  

 Feleğin dönüşünden âşığın zayıf bedeni feryat eder (g. 50/1). 

 Felek dönmektedir (g. 50/3, g. 189/2). 

 -Bendi bozulsun 

 Âşık, feleklerin bendinin (aynı zamanda hilesinin) bozulmasını ister (g. 50/4). 

 -Belâ, Kazâ 

 Felek belâdır (g. 51/1). 

 Âşığın gönül bağına yağmur yerine felek belası yağar (g. 51/2). 

 -Felek Gıdâsı 

 Feleğin gıdası, kavgada birbirini ısıran rakiplerdir (g. 51/3). 

 -Zâl 

 Felek Zâl’dir, ihtiyardır (g. 53/2). 

 Âşık rakibe, felek Zâli gibi başına uğrasın diye beddua eder (g. 255/5). 

 -Kavs-ı Felek 

 Felek yayı âşığın gönlüne cefa oku atar (g. 71/1). 

 -Kehdân 

 Felek samanlığı içinde rakibi, âşığın âhı darmadağın eder (g. 104/3). 

 -Bâm 
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 Felek kubbesindeki parlak aya, sevgilinin yanağı varken bakan olmaz (g. 

113/3). 

 Felek kubbesinde mehterler çalınır (g. 133/5). 

 Sevgili varken felek kubbesinde aya ve güneşe yer yoktur (16/2). 

 -Pîr 

 Felek yaşlısı, gece boyunca süslü fenerler gösterir (g. 143/4). 

 -Çark (Çerh) 

 Felek çarkı âşığın ömür ipini bükmektedir (g. 167/5). 

 -Sâki 

 Âşık, felek sakisinin elinde bir kadeh içememiştir (g. 175/1). 

 -Yemm 

 Felek denizdir (g. 207/2). 

 -Mihnet-Âbâd 

 Felek sıkıntı dolu bir yerdir (müs. 2/1). 

 -Zerd ider 

 Felek âşığın yüzünü sarı etmiştir (g. 216/4). 

 -Râyız-ı hink 

 Felek sevgili ile yarışamayacak bir seyistir (g. 66/3). 

 -Cüll 

 Felek atlası, murat atının çuludur (g. 196/3). 

 -Nat‘ 

 Felek satranç tahtasına benzetilir (g. 261/3). 

 -Jengârî 

 Paslı felek, âşığı kara çullara koymuştur (g. 269/2). 

 -Umûmî Olarak 

 Âşığın perişan gönlü, felekte dönmekten haraptır (g.17/1). 

 Padişah şâire bir kere baksa, o felekteki güneş gibi şanslı olacaktır (g. 54/1). 

 Felek Hulvî’yi ayrılığa düşürmüştür (g. 80/5). 

 Felek ayrılık kadehini sunarsa âşık bu durumu hoş görüp, onu içmelidir (g. 

154/5). 

 Hulvî felek yüzünden sefa kadehini görememiştir (g. 163/5). 
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 Felek ar ve namus şişesini kırmıştır (g. 167/4). 

 Zerre sevgilinin ayağının toprağı olmadan feleklere çıksa da dönemez (müs. 

1/4). 

 4.4.1.4. Yıldızlar 

 4.4.1.4.1. Yıldız (Encüm, Necm, Seyyâre, Necm-i Rahşân) 

 Parlaklık konusunda yıldızlar ile güneş yarışa girse; kazanan güneş olur. (g. 

25/1). 

 Âşığın yıldızı kutlu olduğundan mutluluğa erişir (g. 52/3). 

 Felekteki yıldızlar, âşığın başına gün doğmasını kıskanıp, dona kalırlar (g. 

79/5). 

 Sevgilinin yüzü varken parlak yıldıza gerek yoktur (g. 113/3). 

 4.4.1.4.2. Süreyyâ (Ülker Yıldızı) 

 Gözü açıklar, yeri ve göğü Ülker Yıldızı sahrasını görürler (ter. 1/I-3) 

 4.4.1.4.3. Simât u Semek (Balık Burcu Takım Yıldızı) 

 Güzelliğinin gürültüsü, nâmı kainata öyle bir velvele salmıştır ki; tâ Balık 

burcu yıldızına kadar ulaşmıştır (g. 184/4). 

 4.4.1.4.4. Güneş (Güneş, Hurşîd, Şems, Mihr, Neyyîr) 

 Güneş batıdan doğduğunda tövbe kapası kapanacaktır (ter. 1/III-7). 

 Kimileri yüce güneşe tapmıştır (müs. 3/9). 

 Sevgili varken, felek kubbesinde aya ve güneşe yer yoktur (g. 16/2). 

 Parlaklık konusunda yıldızlar ile güneş yarışa girse; kazanan güneş olur. (g. 

25/1). 

 Dünyâyı aydınlatan güneşin doğduğunda kırmızı olmasının sebebi; sevgilinin 

evden çıkışını görmesindendir (g. 47/2). 

 Parlak güneş her sabah gökleri seyretmek için doğar (g. 66/1). 

 Âşığı yakan kainat güneşinin harareti değil, sevgilinin yüzüdür (g. 228/4). 

 Sevgilinin yanağına kakülün düşüşü;  bulut içindeki güneşe benzer (g. 240/2). 
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 4.4.1.5.Gezegenler 

 4.4.1.5.1. Dünya (Ferş, Dehr, Âlem, Cihân) 

 -Sevdâ-ger 

 Dünya tüccârdır (g. 75/3). 

 -Deyr 

 Dünya kilisesinde haç sevgilinin saçının şeklidir (g. 98/4). 

 Dünya kilisedir (g. 123/4). 

 -Kürbet 

 Dünya derdine, gailesine üzülmeye değmez (g. 101/5). 

 -Remmâl 

 Dünya remilcidir, âşığın falına bakar (g. 144/4). 

 -Zen 

 Dünya kadındır, kocakarıdır (g. 148/1, g. 252/5). 

 Dünya kadındır, kahpedir (g. 38/ 1). 

 -Denî 

 Dünya alçaktır (müs. 3/9). 

 -Câm 

 Dünyâ kadehi mest eder (müs. 4/1). 

 -Tekyegâh 

 Dünya misafiri çok bir tekkedir (g. 94/4). 

 -Bâğ 

 Dünya bağdır (g. 31/5, g. 134/2, g. 163/2, g. 152/2, g. 178/3, g. 248/3). 

 -Meclis 

 Dünya meclistir (g. 162/4). 

 -Sahn-ı Zemîn, Sahn, Sahn-ı Mümin 

 Âşık yeryüzü sahnesinde ceylân sevgiliyi yakalamak için bir sürü tuzak 

kurmuştur (g. 244/3). 

 Dünya meydanında âşık, gam askeri ile savaşır (g. 140/5). 

 Dünyâ müminin sahnesidir (ter. 1/III1). 

 -Hayal-i zıll 

 Dünya gelip gitmelerin olduğu bir gölge oyunudur (g. 197/1). 
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 -Hayme 

 Dünya kimsenin karar eyleyemediği bir çadırdır (g. 197/1). 

 -Ferş 

 Dünyayı, göğü ve yıldızların manasını gözü açık olanlar anlamışlardır (ter. 

1/I-3). 

 -Pîze-i Dehr 

 Gönle dünyanın ağzına kendini vermek düşmez (g. 7/5). 

 -Hileci 

 Dünya hilecidir, bu yüzden gönül ona aldanmamalıdır (g. 250/2). 

 -Fânî 

 Dünyâ fânîdir, geçicidir (ter. 1/IV-7). 

 -Nakş 

 Dünyanın nakşı, süsü kalıcı değildir (müs. 2/3). 

 Yiğit olan dünya süsünün delisi olmaz (g. 7/5).  

 Dünyanın süsüne bakmamak gerekir (g. 227/1). 

 -Safha 

 Dünya bir sayfadır (g. 148/1). 

 -Yolu Kec-Togrı 

 Dünya yolu bazen doğru bazen eğri gider (g. 190/5). 

 -Çâh-ı Dünya 

 Yollar üzerindeki, dünya kuyusunun üzeri örtüktür (g. 190/2). 

 -Temelsiz 

 Dünya temelsizdir, yıkılacaktır (g. 247/5). 

 -İki Yüzlü 

 Kâinatta dünya gibi başka iki yüzlü yoktur (g. 248/1). 

 -Misafirhâne 

 Dünya mekanı bir misafirhânedir (müs. 4/1, müs. 4/2, müs. 4/3, müs. 4/4, 

müs. 4/5, müs. 4/6, müs. 4/7, müs. 4/8). 

 Dünyaya gelen sonunda göçecektir (müs. 4/2). 

 -Kâlâ-yı Cihân 

 Dünya kumaşının nakşına gönül verilmemelidir (g. 75/3). 
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 -Gülzâr 

 Dünya gül bahçesidir (g. 202/3). 

 -Zevk-i Dünya 

 Dünya zevki kimse için kalıcı değildir (g. 247/3). 

 4.4.1.5.2. Jüpiter (Müşterî) 

 Müşterî âşığın ders arkadaşıdır (g. 97/4). 

 4.4.1.5.3. Venüs (Zühre) 

 Sevgilinin yanağını gören Zühre parça parça olur (g. 108/2). 

 4.4.1.6. Ay (Ay, Mâh, Meh) 

 Kimileri aya tapmıştır (müs. 3/9). 

 Sevgili varken, felek kubbesinde aya ve güneşe yer yoktur (g. 16/2). 

 Yıldızı kutlu sevgili görününde yeni ay felekte kemik gibi kalmıştır (g. 55/1). 

 Şarap kadehi meclisin yeni ayıdır (g. 40/3). 

 Felekte görünen parlak aya sevgilinin kemâl yüzünü görenler bakmazlar (g. 

113/3). 

 Yeni ay sevgiliyi görünce başını eğerek, feleklerde rükû eder (g. 158/1). 

 Âşık sevgilisini gökteki parlak aya bile değişmez (g. 210/4). 

 4.4.1.7. Mehtâb 

 Gönül iki şeyle aydınlanır; biri mehtâbın, diğeri şarap kadehinin ışığı. (g. 

19/4). 

 4.4.1.8. Kırân 

 -Kırân-ı Sa‘d-ı Ekber  

 Büyük uğurlu kırân ancak binde bir görülür (g. 4/4). 

 -Kırân-ı Mihr ü Meh 

 Sevgili başına altınlı üsküf giyince; görenler ay ve güneş kırânı olmuş sanırlar 

(g. 10/3). 

 4.4.1.9. Ay u Güneş, Mihr ü Meh 

 Sevgilinin yüzü karşısında ay ve güneş geride kalır (g. 135/1). 

 Ay ve güneş sevgilinin yüzünün aydınlığı ödünç almışlardır (g. 145/3). 
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 4.4.1.10 Zulmet 

 Karanlık gece ile nurlu sabah, O’nda bir olmuştur (ter. 1/II-5). 

 Zulmet  âşığın üstüne, kadehin dibindeki tortu gibi çöker (g. 45/3). 

 4.4.1.11. Şimşek (Berk) 

 Sırat Köprüsü’nden geçerken göz kamaştırıcı şimşekler çakar (ter. 1/IV-2). 

 4.4.2. Zaman ve İlgili Kavramlar 

 4.4.2.1. Zaman (Eyyâm, Vakt, Devr) 

 -Devrin Hükmü 

 Bu zamanda bilgili olana değil cahil olana hürmet vardır (g. 66/5) 

 -Bahar 

 Baharlı günler gelince gönül feryada başlar (g. 8/3). 

 Bahar zamanı gelince sevgili lâleye benzer kadehi eline almıştır (g. 39/1). 

 -Safâ 

 Sefalı, eğlenceli günler gitmiştir (g. 19/1). 

 -Şebâb 

 Gençlik zamanı unutulmuştur (g. 19/1). 

 4.4.2.2. Sâl u Mâh (Yıl ve Ay) 

 Sevgili, rakiplerinin sözüne uyup âşığa aylarla yıllarla sürecek eziyete girişir 

(g. 235/5). 

 4.4.2.3. Mevsim (Fasl, Vakt, Zamân) 

 4.4.2.3.1. Bahar (Bahar, Mevsim-i Gül, Gül zamanı, Nevbahâr, 

Gül devri) 

 Baharlı günler gelince gönül feryada başlar (g. 8/3). 

 Gül mevsiminde insanın canı şarap çeker (g. 17/2). 

 Gönül eski baharların zevkini yeniden yaşamak ister (19/2). 

 Bahar zamanı gelince sevgili laleye benzer kadehi eline almıştır (g. 39/1). 

 Bahar gönüldeki dünya derdini gidermek için gelmiştir (g. 40/5). 

 Gül zamanı içki içilir (g. 80/1). 

 Bahar vakti içki içilir (g. 138/4, g. 196/1). 

 Kış gitmiş, ilkbahar gelmiştir (g. 91/2). 
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 Gül mevsimi geçmiş, lale bahçesi kurumuştur (g. 163/1). 

 Bahar, vücut nakitlerini sevgilinin ayağına saçmıştır (g. 207/3). 

 Bahar mevsimi, gül zamanı gelince bir servi boylu bulmak gerekir (g. 247/1). 

 4.4.2.3.2. Sonbahar (Hazân) 

 Sonbahar mevsimine benzeyen yaşlılık  gelmiştir (g. 19/1). 

 Aşk girdabından dönen sonbahar yaprağı değil, âşıktır (g. 133/3). 

 4.4.2.3.3. Kış (Şitâ, Şiddet-i Mihnet) 

 Kış mevsiminde de şarap içilebilir (g. 19/6). 

 Kış mevsime rastlayan bayram günü yağmurlu geçer (g. 52/1). 

 Sıkıntının çok olduğu (kış) mevsimi geçmiştir (g. 91/2). 

 4.4.2.4. Gün İle İlgili Kavramlar 

 4.4.2.4.1. Sabah (Seher, Subh, Sepide-dem, Çın Seher) 

 -Umûmî Olarak 

 Âşık geceden sabaha kadar feryat eder (g. 37/5). 

 Seher vakti sevgilinin yanakları gül gül olmuştur (g. 41/4). 

 Güzeller sultanı sevgili seher vakti evinden çıkar (g. 66/1). 

 Âşığın kabul kulağına sabah vakti sevgiliden haber ulaşır (g. 76/1). 

 Sevgili sabah vakti rakı içer (g. 76/3). 

 Seher vakti esen yel âşığa güzel kokular taşır (g. 98/5). 

 Sevgili tam seher vaktinde gelmiştir (g. 102/1). 

 Gönül tam seher vaktinde kurban olmuştur (g. 102/2). 

 Âşık sevgiliye durumunu yana yakıla tam seher vaktinde anlatmıştır (g. 

102/3). 

 Gönül sevgiliyi gece boyunca beklemiş; lakin onun gelmeyeceğini anlayınca 

tam seher vaktinde yakasını yırtmıştır (g. 102/4). 

 Âşık yolda kalmamak için sabah uykusunu terk etmelidir (g. 249/3). 

 Sevgili tam seher vaktinde gelmeyi alışkanlık edinseydi, Hulvî de onu sabaha 

dek uymadan beklerdi (g. 102/5). 

 Aşk sabahı, ezanı duyan bütün dertliler ayaklanırlar (g. 177/1). 

 -Seher-gâh 
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 Sabah vakti öten kuş, âşığın gönül feryadını kıskanır (g. 8/3). 

 -Ümid 

 Ümit sabahı olur diye, âşığın gözü uyku görmez (g. 32/2). 

 -Vasl 

 Âşık kavuşma sabahı arzusuyla, her gece sabaha kadar ağlar (g. 47/3). 

 -Sadık 

 Âşık sadık sabah rüzgarı gibi korkusuzdur (g. 120/2). 

 -Şafak 

 Şafak her zaman sevgilinin la‘l dudağının şevkiyle kırmızı kanlı sular döker 

(g. 47/4). 

 4.4.2.4.2. Gece (Gice, Şeb-i Deycûr) 

 Âşık geceden sabaha kadar feryat eder (g. 37/5). 

 Âşık kavuşma sabahı arzusuyla, her gece sabaha kadar ağlar (g. 47/3). 

 Âşık sevgiliye geceden kavuşacağını sanır (g. 102/4). 

 Geceleri âşığın eğlencesi sevgilinin saçıdır (g. 152/2). 

 Sevgili gece vakti âşığın hânesini aydınlatır (g. 157/3). 

 Kavuşma günü karanlık gece gibi görünür (g. 209/4). 

 4.4.2.4.3. Gece ve Gündüz (Subh u Şâm, Şâm u Seher, Şam u 

Seher-gâh, Şeb ü Rûz) 

 Sevgilinin kavuşma cenneti, gece ve gündüzün olmadığı bir alemdir (g. 62/5). 

 Hulvî gece ve gündüz sıkıntıdadır (g. 96/5). 

 Âşık gece gündüz, kavuşma fırsatı peşindedir (g. 119/1). 

 Âşığın ciğerini yakan ahları gece ve gündüz göze görünür olmuştur (g. 

122/1). 

 Hulvî gece gündüz sevgilinin saçını ve yanağını hayal eder (g. 143/5). 

 Âşık gece ve gündüz sevgilinin dudağının la‘line hasretlik çeker (g. 216/2). 

 4.4.3. Su ve İlgili Kavramlar 

 4.4.3.1. Su (Âb) 

 Hava sıcaklığı arttığında su aranır (g. 17/3). 

 Aşktan gönlü susayan âşığa, bir gün sevgi suyu verilecektir (g. 23/4). 
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 Âşıklar sevgilinin ayağına yüzü su gibi sürmelidir (g. 89/3). 

 Felek susamış gönüle bir kere bile su vermez (g. 46/2). 

 -Gülâb 

 Sevgilinin mahallesinde gül suyu akmaktadır (g. 151/2) 

 4.4.3.2. Yagmur, Bârân 

 Kış mevsime rastlayan bayram günü, yağmurlu geçer (g. 52/1). 

 Ümit rüzgar ve yağmurla baştan başa yeşillenen bir bâğdır (g. 52/2). 

 4.4.3.3. Deniz, Okyanus (Bahr, Deryâ, Ummân) 

 Âşık denize “bahrî” diye seslenir (g. 23/3). 

 Aşkın bulunmaz, nadir incisi denizde değil, âşığın gönlündedir (g. 23/3). 

 Rüzgar ile okyanus güç bakımından yarışamaz (g. 25/2). 

 -Ummân 

 Âşığın kanlı gözyaşı, Ummân Denizi’nden çıkan mercân pençesine benzer (g. 

65/1). 

 -Mecma‘u’l-bahreyn 

 Sevgilinin gurbet içindeki ayrılığı iki denizin birleşmesi gibidir (g. 248/4). 

 4.4.3.4. Akarsu (Cûy) 

 Âşık dünyayı sele verecek olanın gözyaşları mı, akarsular mı olduğunu 

bilemez (g. 98/3). 

 4.4.4. Hava ve İlgili Kavramlar 

 Hava sıcaklığı arttığında su aranır (g. 17/3). 

 Âşığın gönlü meyhanenin havasından hoşlanır (g. 150/3). 

 4.4.4.1. Rüzgar (Bâd, Sabâ, Rûzgâr, Nesîm) 

 Sabah rüzgarı gonca sevgiliye haber taşır (g. 7/1). 

 Rüzgar ile okyanus güç bakımından yarışamaz (g. 25/2). 

 Sabah rüzgarı çiçekler üzerine altın akçe saçar (g. 36/2). 

 Rüzgar bağda esip, nevruzun gelişini müjdelemiştir (g. 91/2). 

 Rüzgar âşığın vücut gemisini batırmıştır (g. 108/4). 

 Rüzgar Hz. Muhammed’in nesebinin kokusunun esintisini taşıyarak esmelidir 

(g. 125/3). 
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 Âşık sabah rüzgarının esip kederini dağıtmasını ister (g. 154/1). 

 Sabah rüzgarı gül bahçesinde eserek ölüleri diriltir (g. 247/2). 

 Ümit rüzgar ve yağmurla baştan başa yeşillenen bir bâğdır (g. 52/2). 

 Bahar rüzgarı sevgilinin güzelliğinin kokusunu haber verir (g. 267/5). 

 -Berîd 

 Rüzgar postacı, habercidir (g. 55/4). 

 -Seher 

 Seher yeli âşığa güzel kokular taşır (g. 98/5). 

 -Bâd-ı Semûm (Sam yeli) 

 Sam yelini kırmızı gül yanağı soldurur (g. 187/2). 

 -Bâd-ı Sarsar 

 Sırat köprüsünden geçerken sarsar rüzgarı eser (ter. 1/IV-2). 

 4.4.4.2. Fırtına (Furtına) 

 Gamın siyah denizinde hayret verici fırtınalar vardır (g. 108/3). 

 4.4.5. Yönler 

 -Megârib 

 Sevgilinin saçını gören sofu; güneş batıdan doğmuş sanıp, başka güzellere 

tövbe eder (g. 131/4). 

 -Şeş Cihet 

 Beş yönden Mesnevî’nin remizlerini anlamaya çalışmak gerekir (g. 194/1). 

 4.4.6. Hayvanlar 

 4.4.6.1. Kuşlar 

 Seher vakti öten kuşun nağmesi dikkat çeker (g. 74/5). 

 -Bülbül (Bülbül-i Gûyâ, Bülbül-i Şeydâ, Hezâr, Andelîb) 

 Bülbül gül bahçesindeyken feryat figan eder (müs. 3/2). 

 Saf bülbül dile gelse, elindeki ile yetindiğini söyler (g. 3/1). 

 Gülşeni dervişi Mesnevî okuyunca konuşan bülbül kesilir (g. 14/1). 

 Dünyanın gülünden, bülbülünden uzak olmak gerekir (g. 31/3). 

 Bülbül için güle kavuşmak kolay olsa da; dikenin eziyetine katlanmak zordur 

(g. 34/1). 
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 Bülbül güllerin yanında gördüğü ayrık otlarından incinir (g. 37/6). 

 Çılgın bülbül gül şarabından mest olunca, servi minaresine çıkıp kadeh 

salâsını okur (g. 40/2). 

 Bülbül durumu anlatmak için kıssa anlatıcılık yapar (g. 76/4). 

 Bülbülün isteği güldür (g. 99/1). 

 Gül bahçesinin bülbülü âşıkla arkadaş olamayacağından, bağdan kafesini 

terkederek kaçar (g. 128/1). 

 -Papağan( Tûtî) 

Sevgili sesi ve konuşması bakımından papağana benzetilir (g. 13/4, g. 15/3). 

 -Zâg u Zagan (Karga ve Çaylak) 

 Dünyanın gülünden bülbülünden uzak olmak, kargasından ve çaylağından 

geçmek gerekir (g. 33/3). 

 -Horûs 

 Ayrılık gecesinde işitilen horoz sesi, âşığa kabus gibi ağır gelir (g. 127/1). 

 -Anka 

 Kanaat sahipleri aşk Kâf’ının Ankasıdır (g. 151/4). 

 Âşık kanaat Kaf’ı içinde ankaya bedeldir (g. 268/2). 

 4.4.6.2. Dört Ayaklılar 

 -At (Esb, Semend) 

 Sevgili naz atının sürücüsüdür (müs. 1/5). 

 Sevgilinin atının nalının alevi âşığı küle çevirir(g. 111/1). 

 Sevgilinin atı âşığın sinesi gibi koşu toprağı ister (g. 111/1). 

 Sevgilinin atı rüzgar gibi koşar (g. 111/7). 

 Sevgilinin atının ayağının toprağı âşığın gözüne sürmedir (g. 229/5). 

 -Mâhî 

 Hulvî tabiatını balığa benzetir (g. 24/5). 

 -Semmûr 

 Kırım Hanı’nın tacında samur kürk bulunur (g. 29/4). 

 -Mûr 

 Âşık Süleymân kıssasındaki karıncaya benzetilir (g. 90/3). 

 -Seg, Kelb 
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 Köpek avlanma konusunda oldukça kavgacı, yağmacıdır (g. 106/4). 

 4.4.6.3. Böcekler, Sürüngenler 

 -Meges 

 Sinek sevgilinin la‘lini pisletmemesi söylenmelidir (g. 128/3). 

 -Ef ‘i (Yılan) 

 Süslü yılan, gösterişle görünür (g. 277/3). 

 4.4.7. Bitkiler 

 4.4.7.1. Ağaçlar 

 4.4.7.1.1. Genel Olarak Ağaç ve Fidan (Dıraht, Nahl) 

 Çınar dalı, her ağacın başının üstünde esen kavak yelini görünce elini çeker 

(g. 3/2). 

 -Nahl-ı Nihâl 

 Körpe fidan nahılı sevgilinin boyuna henüz yetişebilmiştir (g. 134/4). 

 4.4.7.1.2. Ağaç Türleri 

 -Servi (Serv) 

 Servi ve çınar boyca sevgiliye benzer (müs. 5/5). 

 Servi ağacı tâlibi simgeler (g. 3/2). 

 Sevgilinin boyu bir kuru serviye benzetilemez (g. 55/3).  

 Çılgın bülbül gül şarabından mest olunca, servi minaresine çıkıp kadeh 

salâsını okur (g. 40/2). 

 Sevgilinin düzgün boyunu gören servi ve şimşir hayrete düşer (g. 58/2). 

 Servi ve çınar sevgilinin boyunu görünce hayrete düşerler (g. 72/2). 

 Servi fidanı sevgilinin boyunun yanında alelâde kalır (g. 95/2). 

 -Çınar (Çenâr) 

 Servi ve çınar boyca sevgiliye benzer (müs. 5/5). 

 Çınar ağacı mürşidi simgeler  (g. 3/2). 

 Servi ve çınar sevgilinin boyunu görünce hayrete düşerler (g. 72/2). 

 -Sanavber (Fıstık Çamı) 

 Güzellik bağında servi boylu sevgili ile fıstık çamı komşu olamaz (g. 16/3). 
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 -Şimşâd (Şimşir) 

 Sevgilinin düzgün boyunu gören servi ve şimşir hayrete düşer (g. 58/2). 

 4.4.7.2. Çiçekler 

 -Gül (Gül, Gonce-i Hamrâ, Gonce-i Gül, Verd-i Al, Gonce) 

 Aşk korlarının her biri bir güle dönüşür (g. 6/1). 

 Gül gören çılgın bülbül gibi âşık olur (g. 13/2). 

 Sevgiliyi gören güllerin yüzü utançtan sararır (g. 15/1). 

 Yeşil tülbent sarılmış sarığı görenler; gül bahçesi içinde kırmızı gonca yarı 

açılmış sanır (g. 15/2). 

 Dünyanın gülünden, bülbülünden uzak olmak gerekir (g. 31/3). 

 Sabah rüzgarı bâğ içindeki yasemin ile güllere altın akçe saçar (g. 36/2). 

 Gül bahçesinin gül goncası, sevgiliyi görünce nazlanarak açılır (g. 76/2). 

 Âşığın meyli kırmızı güle değildir (g. 81/1). 

 Gül bülbülün isteğidir (g. 99/1). 

 Bâğ içinde goncanın yanından diken eksik olmaz (g. 107/3). 

 Sevgilinin mahallesinin gülü âşığın kılavuzu, rehberidir (g. 119/3). 

 Gonca çocuğuna çiy tanesinin küpe olması yakışır (g. 133/2). 

 Gül, sevgilinin yanağı ile yarıştığından utanıp, kızarmıştır (g. 134/3). 

 -Yasemen 

 Sabah rüzgarı bâğ içindeki yasemin ile güllere altın akçe saçar (g. 36/2). 

 Sevgilinin göğsü yasemindir, beyazdır (g. 73/2). 

 Sevgilinin billur göğsü yasemin denemeyecek kadar değerlidir (g. 107/1). 

 -Nilûfer 

 Âşık yüzünü nilüfer çiçeğine benzetir (g. 73/2). 

 -Lâle, Lâle-i Ter 

 Kadeh lâleye benzer (g. 39/1). 

 Suya kanmış, taze lâleler sevgilinin yanağını çekemediklerinden kızarırlar (g. 

47/1). 

 Lâlelerin yüreğini yakan, sevgilinin yüzünü süsleyen benlerdir (g. 72/3). 

 Lâle eline çiy kadehini alıp gelir (g. 76/3). 

 Lâleyi  çimende nazla ter tutar (g. 78/4). 
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 Taze lâle sevgilinin yanaklarına özenir (g. 222/4). 

 4.4.7.3. Meyve (Mîve) 

 Yârin vefâsı ve sevgisi meyveye benzer (g. 55/3). 

 4.4.7.4. Diken (Hâr) 

 Bülbül taze goncanın dikeninden çekinmez (g. 3/1). 

 Bâğ içinde goncanın yanından diken eksik olmaz (g. 107/3). 

 Sevgilinin mahallesindeki  diken Âşık için mil, tozu ise sürmedir (g. 203/2). 

 4.4.7.5.  Ot (Ayrık) 

 Bahçıvan güllerin yanında biten ayrık otlarını temizlemelidir (g. 37/6). 

 4.4.7.6. Dal (Şah) 

 Çınar dalı ağaçlardan elini çekmiştir (g. 3/2). 

 4.4.7.7. Yaprak (Berg, Varak) 

 Sararmış yanağı ile hazan yaprağı sevgiliye âşıktır (g. 75/1). 

 Bâğ içinde yaprak yokluk rüzgarı ile savrulur (g. 75/4). 

 Gam girdabında dönüp duranlar sonbahar yaprağı değil, âşıktır (g. 133/3). 

 4.4.8. Bâğ, Bahçe 

 4.4.8.1. Bâğ 

 Sevgilinin gül yanağıyla bağ süslenir (müs. 5/5). 

 Âşık sevgili ile bağ kenarında gezmeye çıksa, sevgiliyi gören güller sararıp, 

utanırlar (g. 15/1). 

 Sabah rüzgarı bâğ içindeki yasemin ile güllere altın akçe saçar (g. 36/2). 

 -Bâğ u dâğ 

 Sevgilinin mahallesini gören bağ ve dağ gezintisi yapmak istemez (g. 161/4). 

 4.4.8.2. Çemen 

 Çimenlik bahçelerinin gezintisi gamı defeder (g. 255/1). 

 4.4.8.3. Gülşen, Gülzâr, Gülistân 

 Bülbül gül bahçesinde feryat figân eder (müs. 3/2). 

 Çılgın gönül, gül bahçesinde bülbül gibi feryat eder (g. 5/1). 
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 Yeşil tülbent sarılmış sarığı görenler; gül bahçesi içinde kırmızı gonca yarı 

açılmış sanır (g. 15/2). 

 Gül bahçesinin gül goncası, sevgiliyi görünce nazlanarak açılır (g. 76/2). 

 Sevgilinin kırmızı yanağı, gül bahçesine hürmet bırakmamıştır (g. 265/4) 

 4.4.8.4. Lâlezâr 

 Âşık bir an için bile olsa lâleli bahçelerde dolaşmak ister (g. 107/5). 

 Bahar  bitince yazık ki lâle bahçeleri de solar, kalmaz (g. 163/1). 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 

DİVANIN ŞEKİL YÖNÜNDEN İNCELENMESİ 
 

 5.1. NAZIM ŞEKİLLERİ 

 Cemaleddin  Mahmud Hulvî Efendi’nin Divan’ının şimdiki bilgilerimize göre 

elde bulunan tek nüshası; 

 

 Başladı ismüñle Hulvî iy Kerîm 

 Didi Bismi'llâhi'r-rahmâni'r-rahîm 

       (müf. 1) 

beyti ile başlamaktadır. Bu müfred sıralamada yine en başta bırakılıp  “1” olarak 

numaralandırılmıştır. Ardından “İbtidâen Gazeliyyât-ı Derviş Hulvî eş-Şehîr be 

Helvâcızâde” başlığı ile yani “Öncelikle Helvacıoğlu olarak bilinen Derviş Hulvî’nin 

Gazel Tarzındaki Şiirleri” yer almaktadır. Gazellerin Arap alfabesine uygun 

sıralanışı 15b numaralı varağa kadar düzgün seyrederken, daha sonra tertip 

bozulmuş, şâir bu duruma “min gayr-ı tertîb vakî olanlardır” yani “tertip dışı 

yazılanların başlangıcıdır” diyerek not düşmüştür. Bu nottan sonra diğer nazım 

şekilleri de Divan’da düzensiz bir şekilde yer almaktadır. Tezde ise tüm şiirler nazım 

türleri ve klasik divan tertibine göre sıralanmış ancak şâirin halk edebiyatı nazım 

şekli ilâhîyi de kullanması sebebiyle bu tür divanda mısra sayısı dikkate alınarak 

bulunduğu bölüme konulmuştur. 

 Divan’daki şiirlerin 1’i kaside, 1’i terci’-i bend, 8’i müseddes, 3’si 

muhammes, 1’i tahmis, 1’i kıt‘a, 2’si beyit, 2’si mısra, 2’si ilâhî, 280’i gazel nazım 

şekli ile yazılmıştır. 

 5.1.1. Kaside 

 Hulvî Divan’ında kaside nazım şekli formunda yazılan ve tezin Kasideler 

bölümünde yer alan bir silsilename bulunmaktadır. Bu kaside Fe‘ilâtün Mefâ‘ilün 

Fe‘ilün vezni ve  zengin kafiye kullanılarak yazılmış olup, 31 beyittir. 

 Divan’daki bu methiye, Halvetiyye tarikatinde kutup sayılan âriflerin 

övgüsünü,  Zikrullah’ı ve âriflerin silsilesini anlatmaktadır. Kasidenin 30 ve 31. 

beyitlerinde şâir iki kez mahlasını söylemiştir. Ancak bu kaside bitmiş değildir. Şâir 
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belki de daha sonra tamamlamak, uygun kelimeleri yerleştirebilmek amacıyla 

mısraları boş bırakmıştır. Kasidede bu yerler (…?) şeklinde gösterilmiştir. 

 5.1.2. Tercî-i Bend 

 Divan’da bir adet tercî-i bend bulunmaktadır. İlk 6 bend 10’ar beyit, son 

bendi yani yedinci bend ise 7 beyitten oluşmaktadır. Son bendde eksiklik bulunması 

normal bir durumdur. Zirâ, edebiyatımızda “bendleri eşit sayıda mısralardan 

oluşanlar daha fazla olmasına rağmen birbirine göre eksik veya fazla beyitten oluşan 

tercî-i bendler de vardır.”
1
 Tercî-i Bend kafiyeli olup Fe‘ilâtün Mefâ‘ilün Fe‘ilün 

vezniyle yazılmıştır. 

 5.1.3. Gazel 

 Cemaleddin Mahmud Hulvî Divanı’nda 280 gazel bulunmaktadır. Bu 

gazellerden iki yüz elli ikisi 5 beyit, on biri 7 beyit, altı tanesi 6 beyit, ikisi 8 beyittir. 

Geriye kalan 9 gazelde ise farklı bir durum söz konusudur. Bir kısmının sayfa 

kopukluğu, bazılarının şâirin tasarrufu sebebiyle yarım kaldığını düşündüğümüz bu 

gazeller hakkındaki tespitlerimiz şunlardır: 

 Divan’da 4 beyitten oluşan bir gazel bulunmaktadır. Tezin gazeller 

bölümünün 103. sırasında, Divan’ın ise 24b numaralı varağında en sonundaki bu 

gazel eksiktir. Sayfa sonunda reddâde bulunmamakla birlikte ardından gelen 

sayfanın kopuk olması muhtemeldir.  

 Divan’da 3 beyitten oluşan dört eksik gazel bulunmaktadır. Bunlardan ilki 

tezin gazeller bölümünün 53. sırasında, Divan’da ise 11b numaralı varağın sonunda 

yer almaktadır. Reddâde bulunmayan sayfanın devamının kopuk olması 

muhtemeldir. İkincisi, gazeller bölümünün 113. sırasında, Divan’da ise 46b varağın 

ortasında yer almaktadır. Şâir tarafından eksik bırakılmıştır. Üçüncüsü 190. sırada, 

Divân’da ise 50a varağın ortasında bulunmaktadır. Şâir tarafından müsvedde 

şeklinde çalışılmış ve eksik bırakılmıştır. Dördüncüsü 256. sırada, Divan’da 26a 

varakta en başta yer almaktadır. Önceki varağın kopuk olması muhtemeldir. Ayrıca 

                                                     
1
 M. A. Yekta Saraç, Klâsik Edebiyat Bilgisi/Biçim-Ölçü-Kafiye,İstanbul,Gökkubbe Yayınları, 

2010, s. 189. 



 

377 
 

g. 59, g. 137, g. 200, g. 270 olarak numaralandırdığımız 2 beyitten oluşan 4 adet 

eksik gazel bulunmaktadır.   

 Hulvî Divan’da 243. sırada yer alan gazelin 2.3.4. beyitlerinin ilk mısralarını 

ihtimal ki daha sonra tamamlamak üzere eksik bırakmıştır. Ayrıca tezde 92. sırada 

yer alan gazel, Divan’ın 23a/23b; 44b varaklarında iki kez yazılmıştır. 

 Divanda şâirin mahlasının yer almadığı gazeller:  g. 53, g. 103, g. 113, g. 137, 

g. 191, g. 198, g. 219, g. 270’dir. Yedi beyitten oluşan g. 35’te Hulvî mahlasını 

beşinci beyitte vermiştir. Şâir; g. 107, g.112, g.140, g. 235’de mahlasını hüsn-i 

maktada vermiştir. g. 57 ve g. 141’de iki defa mahlas kullanılmıştır.  

 5.1.4. Müseddes 

 Divanda sekiz adet müseddes bulunmaktadır. Bunlardan biri müzdevic 

diğerleri mütekerrirdir. Müzdevic müseddes 5 bend olup mütekerrir müseddeslerden 

üçü beş bend, biri yedi bend, biri 9 bend, biri de 12 bendden meydana gelmektedir. 

Sonuncu müseddeste “Yazıcızâde” ismi geçmekle birlikte “Gönül bulmasa yârinden 

tecellî/ Hayâliyle bulur mu ol tesellî” beyti tespit edilemediğinden tesdîs denmeyip 

müseddeler içinde ele alındı. Bu müseddes de dokuz bendden meydana gelmekte 

olup mütekerrirdir. 

 5.1.5. Muhammes 

 Divan’da iki adet muhammes yer almaktadır. Bu iki muhammes de 5 bend 

olup, müzdevicedir. 

 5.1.6. Tahmis 

 Divan’da bir adet bulunmakta olup Bahtî mahlası ile şiirler yazmış olan 

Sultan I. Ahmed’in “Ey uranlar kılıcı gayret-ile küffâra/ Cân u dilden sizi ısmarladım 

ol Settâr’a”
2
 matlalı gazelinin tahmisidir. Yedi bent olan bu tahmisin başka bir 

özelliği daha vardır. Hulvî’nin Uyvar Seferi’ne katılmadığı için zeâmetinin elinden 

alındığına hayatını incelediğimiz bölümde değinmiştik. İçeriğinde seferin yer aldığı 

                                                     
2
 İsa Kayaalp, Sultan Ahmed ve Divanı, İstanbul, Hazreti Akşemseddin Vakfı Yayınları, 1994, s. 

136. 
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ve şâirin pâdişâha ve İslâm askerine hayır duada bulunduğu bu tahmis Hulvî’nin 

sultanla arasını düzeltmek için kurduğu bir köprü hükmündedir diyebiliriz.  

 5.1.7. İlâhî 

 Divan’da aruz vezni kullanılarak yazılmış iki adet ilahi bulunmaktadır. İkisi 

de beşer kıta olup, “Müstef‘ilün Müstef‘ilün” veznindedirler. İlâhîler, seyr ü sülûk, 

zikir ve Allâh’a duyulan samimi aşkın tezâhürlerini anlatmaktadır. Hulvî’nin 

Halvetîliğin Gülşeniyye koluna da mensup olduğunu bildiğimizden bu iki ilâhîyi 

“Tapuğ” olarak da isimlendirebiliriz. Ayrıca şiirlerin vezinleri 4+4 duraklı 8’li hece 

veznine de uymaktadır. 

 5.1.8. Kıta 

 Divanda bir adet kıta yer alır. Bu kıt‘a Hulvî’nin tekkesinin yapımına düştüğü 

tarihtir. H.1035/M.1625 tarihini veren kıt‘a “Fe‘ilâtün Fe‘îlâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilün” 

veznindedir. 

 5.1.9. Beyit 

 Divanda beyit nazım şekliyle yazılmış iki şiir bulunmaktadır. Divan’ın ve 

tezdeki Latin harflerine çevrilmiş metnin baş tarafında yer alan ilk beyit, “Fâ‘ilâtün 

Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün” veznindedir. Tezde “1” olarak numaralandırılmıştır. Tezin 

“müfred” bölümünde ise “2” olarak numaralandırılan, Divan’da 30b varağın sonuna 

yazılmış tek bir beyit bulunmaktadır. Sayfa sonunda reddade bulunmasından 

sayfanın kopuk olması muhtemeldir diyebiliriz. Bu beyit 228. sırada yer alan gazelin 

ilk beyti ile benzemekte olup vezni “Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün”dür. 

 5.1.10. Bağımsız Mısralar 

 Divanda, bağımsız bir şekilde bulunan iki adet mısra bulunmaktadır. 

Bunlardan biri Divan’ın 12a varağında yer alan mısra olup önceki sayfada bulunan 

reddâde sayfanın kopuk olduğunu göstermektedir. Bu mısra “Mefâ‘îlün  Mefâ‘îlün 

Mefâ‘îlün  Mefâ‘îlün”  veznindedir. Diğer mısra ise Divan’ın 28b varağında sağ üst 
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köşede şâirin belki de başka bir şiire eklemek üzere yazdığı bir mısra hüviyetindedir. 

Bu mısranın vezni ise “Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilün” veznindedir. 

 5.2. VEZİN 

Hulvî Divânı’nda da her şâirde görülebileceği üzere aruz kusurları 

bulunmaktadır. Bu kusurlu mısralar tezin transkripsiyon bölümünde dipnotlarla 

gösterilmiştir. Vezinler için yaptığımız tasnife göre, şâir 17 çeşit vezin kullanmış ve 

en çok tercih ettiği Remel bahrinin Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün kalıbı 

olmuştur. İkinci sırayı yine aynı bahrin Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilün vezni 

alırken, üçüncü olarak Hezec bahrinin Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün 

kalıbının kullanıldığını görürüz. Kalıplar için oluşturduğumuz tablo ile şâirin vezin 

tercihlerini ayrıntılı olarak göstermiş bulunuyoruz (bkz. tablo 1). 

Tekke edebiyatı mahsülleri vezin ve şekil bakımından Saz şiiri ve Divan şiiri 

ile ortaktır. Yani bu şiirlerde hem hece, hem de aruz vezni  kullanılmıştır.
3
 Bir Tekke 

şâiri olan Hulvî, sadece aruz vezni kullanmış olmakla beraber, Divan’da bulunan iki 

ilâhînin “Müstef‘ilün Müstef‘ilün” kalıbı, hece vezninin 4+4 duraklı “sekizli” hece 

veznine; az kullanılan 4+4+4+4 “ondörtlü” hece vezni de 244 numaralı gazel 

“Müstef‘ilün Müstef‘ilün Müstef‘ilün Müstef‘ilün” aruz kalıbına uymaktadır. 

Bahsettiğimiz bu gazel içerik olarak da ilâhî nazım şekli ile uygunluk 

göstermektedir. 244 ve 63 numaralı gazellerin “4 x Müstef‘ilün” kalıbı ayrıca 

“Müfte‘ilâtün Fâ‘ilün Müfte‘ilâtün Fâ‘ilün” şeklinde  de taktî edilebilir. Yine terci‘i-i 

bendin vezni olan “Müstef‘ilâtün Müstef‘ilâtün” vezni “Fa‘lün Fa‘ûlün Fa‘lün 

Fa‘ûlün” olarak da alınabilir. 

17. yüzyıl aruz kalıplarının artık en iyi biçimde ve kolaylıkla kullanıldığı bir 

devir
4
 olarak görülür. Yine de şâirlerin çoğunda aruz kusurlarına rastlanabilmektedir. 

Hulvî’de ise bu kusurların fazlaca yer aldığını söyleyebiliriz. Ancak Divan’ın eldeki 

                                                     
3
 Abdurrahman Güzel, Türk Dili-Türk Şiiri Özel Sayısı III (Halk Şiiri), Tekke Şiiri,Sayı 445-

450/Ocak-Haziran, Ankara, TDK, 1989, s. 275. 
4
 Haluk İpekten, Eski Türk Edebiyatı-Nazım Şekilleri ve Aruz, İstanbul, Dergâh Yayınları, 2001, s. 

141. 
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tek nüsha oluşu,  bu nüshanın da bir tür müsvedde gibi kullanılması ve şâirin sayfa 

kenarlarında çeşitli kelime ve vezin denemeleri yapmış olması; ileride başka, tam bir 

nüshanın bulunması halinde bu durumu değiştirecektir. 

Divan’da bazı yerlerde vezni tamamlamak için tarafımızca, gerekli  bağlaçlar 

getirilmiş, bunlar köşeli parantez ile gösterilmiştir. Örneğin Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün 

Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün vezinli aşağıdaki beyitte bağlaçlar eklenmiştir: 

Görüp leylâ-yı zülfüñ kûh [u] sahra seyri şîrîndür 

N’ola Ferhâd [u] Mecnûn Hulvi’nüñ olursa yoldaşı 

          (g. 253/5) 

 

Giceler tâ subha dek efgânım[ı] ta‘n itmegör 

Var-iken dilde gam [u] âlâm-ı hicri hande güç 

        (g. 37/5) 

 

Zihaflara özellikle şâirin mahlasının geçtiği son beyitte rastlanılır. Hulvî 

mahlasının nispet i (î)’si genelde açık okunmuştur: 

 

Cevr idüp saña Hulvi her demde 

Ellere dilberüm vefâ eyler 

   (g. 110/5) 

 

Hançerler urup itmiş-iken Hulvini mecrûh 

Hikmet bu ki olmuş yine müjgânları dil-dûz 

    (g. 122/5) 

 

Ehl-i irfâna-durur cânla meylüm her dem 

Hulviyâ sûfî-i bed-haslete mâyil degülüm 

    (g. 204/5) 
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Aşağıdaki beyit Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün vezninde yazılmış olup, 

Türkçe kelimelerde de imâle yapılmasına örnek vardır: 

Rûy-ı zerd ile müyesser olsa vasl-ı dilrübâ 

Kûyına hasta olanlar varalar yalvaralar 

  (g. 79/3) 

Vezin gereği kimi beyitlerde kaynaştırma yapıldığı da görülür: 

Bir şâh-ı hüsne n'ola kim itsem şikâyeti 

Diñlenmeyüp kalur mı k'ide şehriyâr hayf 

(g. 163/4) 

 

Şiirde medli okumalar da yaygındır: 

Kıl tavâf-ı kûy-ı yâri leblerin yâd eyleyüp 

Ka‘beye varsañ dilâ mesnûndur hurmâ yinür 

(g.82/3) 
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Tablo 1: Divan’da Kullanılan Vezinler 

Bahir Vezin k. ter. müs. muh. tah. i. g. kt. b. m Top. 

Hezec 
Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün 

Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün 
- - 1 - - - 54 - - 1 56 

Hezec 
Mef‘ûlü Mefâ‘îlü 

Mefâ‘îlü Fe‘ûlün 
- - 1 - - - 24 - - - 26 

Hezec 
Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün 

Fe‘ûlün 
- - 1 1 - - 4 - - - 6 

Hezec 
Mef‘ûlü Mefâ‘îlün 

Mef‘ûlü Mefâ‘îlün 
- - - - - - 2 - - - 2 

Recez Müstef‘ilün Müstef‘ilün - - - - - 2 - - - - 2 

Recez 
Müstef‘ilünMüstef‘ilün 

Müstef‘ilünMüstef‘ilün 
- - - - -  3 - - - 2 

Recez 
Müfte‘ilün Mefâ‘ilün 

Müfte‘ilün Mefâ‘ilün 
- - - - - - 1 - - - 1 

Recez 
Müstef‘ilâtün 

Müstef‘ilâtün 
- 1 - - - - - - - - 1 

Remel 
Fâ‘ilâtün  Fâ‘ilâtün 

Fâ‘ilün 
- - 1 - - - 3 - - 1 5 

Remel 
Fâ‘ilâtün  Fâ‘ilâtün 

Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
- - 1 1 - - 89 - 2 - 93 

Remel 
Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün 

Fe‘ilün 
- - - - - - 1 - - - 1 

Remel 
Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün 

Fe‘ilâtün Fe‘ilün 
- - 2 - 1 - 58 1 - - 62 

Muzarî 
Mef‘ûlü Fâ‘ilâtün 

Mef‘ûlü Fâ‘ilâtün 
- - - - - - 5 - - - 5 

Muzarî 
Mef‘ûlü Fâ‘ilâtü 

Mefâ‘îlü Fâ‘ilün 
- - - - - - 23 - - - 22 

Müctes 
Mefâ‘ilün Fe‘ilâtün 

Mefâ‘ilün Fe‘ilün 
- - 1 - - - 5 - - - 6 

Hafîf 
Fe‘ilâtün Mefâ‘ilün 

Fe‘ilün 
1 - - - - - 7 - - - 8 

 Toplam 1 1 8 2 1 2 280 1 1 2  

 

 5.3. KAFİYE ve REDİF 

 Cemaleddin Mahmud Hulvî Divanı’nda sad harfi hariç her harf ile yazılmış 

gazel bulunmaktadır. Elif harfiyle 16, be/pe harfiyle 5, te harfiyle 3, se ile 4, cim/çim 

harfi ile 10, ha ile 7, hı harfi ile 6, dal harfi ile 7, zel ile 3, re harfi ile 56, ze ve sin 

harfleri ile 6, şın ile 12, dad ile 4, tı harfi ile 3, zı ile 4, ayn harfi ile 6, gayn ile 3, fe 

harfi ile 7, kaf harfi ile 9, kâf ile 15, lam harfi ile 7, mim harfi ile 16, nun harfi ile 15, 

vav ile 2, he ile 12 ve ye harfi ile 36 gazel vardır. En fazla re, ikinci olarak ye harfi 

ile gazel yazılmış olup en az vav harfi tercih edilmiştir olduğu görülebilmektedir. 
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 Gazel nazım şekli ile yazılmış 280 şiirin 93’ünde kafiye, 49’unda redif, 138 

tanesinde kafiye ve redif kullanılmıştır. Rediflerin çoğunluğu Türkçe kelimelerle 

yapılmıştır. 

 Her şâir gibi Hulvî’de de kafiye kusurlarına rastlanılmaktadır. 

 İkfâ, revî harfinin mahreç yakınlığı olan bir başka harfe dönüşmesidir.
5
 

Aşagıdaki örnekte Hulvî, cim ve çim harfleri ile kafiye yapması bu tarz bir kusurdur: 

 Tutuşmak istedi yâr ile âftâb pençe 

 Tasarruf-ile tutup câmı âftâb pençe 

 

 (..?) Hulvî ki hâli degül ikisi dahi 

 Hayâli gözde göñülde visâli eglence 

    (g. 242/1-5) 

 Bu hataya g. 38’de de rastlanmaktadır. 

 Datif eki -e, -a almış bir kelime ile, bu sesi aslî olarak içinde barındıran 

kelimelerin birbiriyle kafiye yapıldığına da rastlamaktayız: 

 

 Figâna başlasa gülşende bülbül-veş dil-i şeydâ 

 O gül-ruhsâr-ı dilberde olur ol dem eser peydâ 

 

 Mücellâ olıcak aksi tokınsa rûy-ı dildâruñ 

 Göñül âyînesi de gösterür aynın anuñ câna 

     (g. 5/1-2) 

 

 Bu hata 224. gazelde 4. beyitte, 244. gazelde 3. beyitte, 265. gazelde de 

tekrarlanmıştır. 

 Îtâ-yı celî aynı kafiyenin birden fazla kullanıldığının, yani tekrarlandığının 

açık olduğu durumdur. Kafiye tekrarı, ancak aralarında birkaç beyit bulunması 

şartıyla kasidede hoş görülebilir. Ancak gazelde bu asla hoş görülmez.
6
 Aşağıdaki 

örnekte bu kusur görülmektedir: 

 

                                                     
5
 Yekta Saraç, a.g.e., s. 274. 

6
 A.e., a.y. 
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 Âteş-i ‘aşkuñla yakdum bu dil-i sûzâna dâg 

 Yakdı şevk-i şem‘-ile san cismine bir dâne dâg 

 

 Dünki gün seyrâna vardum yâr-ile biñ yaşadum 

 Şerha çekdüm sîneme yakdum o dem üç dâne dâg 

           (g. 159/ 1-2)  

 

 Îtâ-yı celî kusurlarına verebileceğimiz diğer örnekler ise 239. gazelde “yâr” 

ve 277. gazelde “def‘”  kelimelerinin ikişer kere kullanılmasıdır. 

 İmlâ harfinin, med harfi yerine geçmesi de bir kusurdur.
7
 

 Aksine dönmekdedür eflâküñ işi dilerüm 

 Bozılup bendi ola alan hem talan çarh 

 

 Şems-i vechüñ göricek zerre misâli Hulviyâ 

 Şevke gelsün âşık-ı şeydâ idüp her ān çarh 

     (g. 50/4-5) 

 

 Müjgân-ı tîr dildeki ‘azmin ‘ıyân ider 

 Dâg-ı derûnı şevk-ile âşık nişân ider 

 

 Vasf-ı miyân-ı yâra olur nice kıyl u kâl 

 Korkum odur ki hançer-i hûn-rîzi kan ider 

     (g. 67/1-2) 

 

 Bu hata 76. gazelin birinci ve dördüncü beytinde,  107. gazelin birinci 

beytinde, 133. gazelin 4. beytinde, 149. gazelin 5. beyti, 152. gazelin 3. ve 4. 

beyitleri, 165. gazelin 4. beyti, 222. gazelin 4. beyti, 229. gazelin 6. beyti, 233. 

gazelin birinci beytinde yer almaktadır. 

 Yekta Saraç’ın “Uyûb-ı gayr-ı mülekkaba-i kâfiye” dediği adı konulmamış 

kafiye kusurlarından olan revi harfinin bir yerde harekeli bir yerde sakin olması 

sorunu gazellerde karşımıza çıkmaktadır. Bu soruna 36. gazelde, 47. gazelde, 50. 

gazelde rastlamaktayız. 

 “Rengîn eylemiş, halk eylemiş, kîn eylemiş, teskîn eylemiş, tahsîn eylemiş” 

şeklinde “-în”in kafiye ve “eylemiş”in redif olduğu 130. gazelin verdiğimiz altı çizili 

ikinci beytinde kafiyenin bozulduğunu görmekteyiz. 

                                                     
7
  Yekta Saraç, a.g.e., s. 277. 
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 Divan’da yaygın olarak görülen bir kafiye kusuru da “itâ”dır. Özellikle Farsça 

–ân eki çoğu şiirde art arda kullanılmıştır. 

 5.4. DİVANDA DİL VE İMLÂ HUSUSİYETLERİ 

 Cemaleddin Mahmud Hulvî Divanı XVII. yüzyıla ait bir eserdir. Klişe imlâ 

sebebi ile olması muhtemel, yer yer Eski Anadolu Türkçesi dil özellikleri de 

görülmektedir. Ancak eserin tek nüsha ve eldeki metnin de harekesiz oluşu bize 

imlası hakkında fikir veremediğinden metni kurma aşamasında; Evliyâ Çelebi’nin 

Seyahatname

’si; Hazaî


 ve Meninski


’den faydalanılmıştır. XVII. yüzyılda bir kısım 

eklerin uyuma girdiği görülmekle birlikte, dil özelliklerinin yansıtılabilmesi için 

metnin genel yapısına bağlı kalındı.  

 Divan’da ilk dikkat çeken husus şâirin özellikle tekrar mısralarında ve kafiye 

kelimelerinde yaptığı tasarruftur. Hulvî bu tekrarları yeniden yazmayıp boş bırakmış, 

bazen de olmaları gereken yerlere birkaç harf veye kelimeyi tıpkı “denden” gibi 

bırakmıştır. 

  

 Harflerin noktalarının konmayışı da Divan’da görülen bir diğer eksikliktir. 

Harf tercihinde yapılan hataları ise metinde düzeltmiş bulunmaktayız. Örneğin; 

metinde hı ile olup ha yaptığımız kelimeler: melih g. 41/1, halk g. 89/1; metinde n ile 

yazılmış lakin bizim ñ olarak düzelttiğimiz kelimelerden bazıları: müs. 1/3 hattuñ, 

müs. 1/5 işüñ, i. 2/5 sözüñ, g. 1/3 yârüñ, g. 1/4 ruhsâruñdan, g. 12/2 ‘aşkuñda, g. 15/4 

femüñ, g. 17/2 ruhuñı, g. 18/2 rez-duhterüñ, g. 127/2 zülfüñi, g. 130/3 dehanuñ, g. 

233/2 zülfüñi, g. 237/6 visalüñ, g. 280/4 cemâlüñ; metinde ñ yazılıp bizim n olarak 

düzelttiklerimizden birkaçı: g. 233/3 dilberin, g. 21/1 yanında, g. 4/3 oldugun. 

 Metinde Arapça, hemzeli kelimelerin kaynaştırıcı ünsüz “y” almış şekli ile 

kullanıldığını görmekteyiz: k. 1/23 dâyire, zâyir ter. 1/II-8, kâyim ter. 1/IV-6; kâyil 

                                                     

 Musa Duman, Evliya Çelebi Seyahatnamesine Göre 17. yüzyılda ses değişmeleri, Ankara, TDK 

Yayınları, 1995; Hayati Develi, Evliya Çelebi Seyahatnamesine Göre 17. Yüzyıl Osmanlı 

Türkçesinde Ses Benzeşmeleri ve Uyumlar, Ankara, TDK Yayınları, 1995. 

G. Hazai, Das Osmanısch-Türkıshce Im XVII. Jahrhundert Untersuchungen An Den 

Transkriptıonstexten Von Jagab Nagy De Harsany, Budapest, Akademıaı Kıado, 1973. 

 F. Mesgnien Meninski, Thesaurus Lingarum Orientalium Turcice-Arabicae-Persicae Lexion 

Turcico-Arabico-Persicum, haz.: Mehmet Ölmez, İstanbul, Simurg Yayınevi, 2000. 
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ter. 1/V-1, g. 88/1; dâyim müs. 1/1, zâyil müs. 2/1, sâyir g. 27/5; hâyil g. 88/, mâyil 

g. 75/2, g. 121/5, g. 241/2; g. 128/2 dâyimâ 

 

 Yazımında hata bulunup bizim düzelttiğimiz kelimeler şunlardır: Sühan 

>Sahn/ ter. 1/III-1; g. 256/2 yekteñe > yektene; müs. 2/4 münķer > münker; g. 24/5 

şaŝt > şest; g. 144/4 sorup > ŝorup; g. 15/2 śerpûş > serpûş  

 Şâirin Divan’da yaygın olarak kaynaştırma yaptığını görmekteyiz. Bunlara 

örnek olarak; n’eydügin ter. 1-VI-4, g. 226/1; n’eyleyeyin g. 135/4; n’eyler g. 87/1; 

n’eylenür 170/1; k’ola g. 197/4 verilebilir. 

 Klişe imla gereği giçe > gice; niçe > nice; olıçak > olıcak; yakaçak > 

yakacak; oçak > ocak olarak teze dâhil edilmiştir. 

 Metinde arkaik kelimeler de bulunmaktadır: yaraġ (müs. 4/1 vd.); aŝŝı itmek 

müs. 5/1-9; iltmek müs. 7/4; iġmaz g. 64/1; beñdeş g. 131/5; iñende g. 7/1; šapratmak 

g. 60/4; bigin g. 29/3. Bu bakımdan şâirimizin dilinde Eski Anadolu Türkçesi 

özellikleri görülmektedir diyebiliriz. 

 Vezin gereği düzelttiğimiz kelimelere ise: egerçi > gerçi g. 88/3; lutf-ıla > 

lutfıña; g. 146/1 aklamış > aklar; g. 147/4 iltifâtı > iltifat; g. 26/5 ola > ol örnek 

olarak verilebilir. 

 Kelime başında š yahut d kullanımı konusunda da ikilik vardır. Örneğin “tat-” 

fiilinin geçtiği kelimeler bazen š (g. 59/1; g. 60/5; g. 105/2; g. 116/5) bazen de d (g. 

57/2; g. 226/5; g. 253/3) olarak yazılmış olup metinde her iki kullanımda da geçerli 

sayılmıştır.  

 

 Metinde ikili üçlü tamlamalar sıklıkla kullanılmış olup; sayıca üçten fazla 

olanlar ise daha az yer tutar: “kitâb-ı vech-i pak-i dilrübâ (g. 28/5)” ve nagme-ser-

âyende-i meyhâne-i aşkuz, bahşende-i şevk-i dil-i mestâne-i aşkuz (g. 121/1)” buna 

örnek verilebilir. 

 Şâirin bazen kısaltmalar yaptığına da şahit oluruz: g. 10/1 mürvarid > mürvā 

gibi. 
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 Ayrıca şâir tarikat geleneğine uyarak şiirlerinde Arapça ve Farsça kelimelere 

daha çok yer vermiştir.
 

 5.5. EDEBÎ SANATLAR 

 Bu bölümde Hulvî Divanı’ında geçen belli başlı sanatlar birkaç örnekle 

gösterilerek, şâirin bu malzemeye nasıl yaklaştığı kısaca belirtilmeye çalışılacaktır. 

Edebî sanatlar için kaynak eser olarak M. A. Yekta Saraç’ın “Klâsik Edebiyat 

Bilgisi-Belâgat” isimli kitabı kullanılmıştır.
8
 

 

 -Mecaz-ı Mürsel 

 Mecaz, bir kelimenin temel yani sözlük anlamı dışında, başka bir anlam için 

kullanılmasıdır. Edebî sanatlar bahsinde ilk sırada örneklendireceğimiz mecaz-ı 

mürsel ise mutlak anlamda mecazdır. Bir kelimenin kendi gerçek anlamı dışında 

kullanılmasını sağlayan ilgi, benzerlik dışında bir alâka ise o mecaz-ı mürsel adını 

alır. 

 Aşağıdaki beyitte felek üzerinde sanki mehterler çalınmakta ve sesleriyle bu 

dünyaya gelenlerin göçüp gittiğini ve yokluk kadehini içtiğini anlatmaktadırlar. Câm 

(kadeh) ile mecaz-ı mürsel yapılmış, kadeh içilemeyeceğinden, içerisindeki şarap 

kastedilmiştir: 

 

 Hulviyâ bâm-ı felekde çalınur nevbetler 

 Dir gelen geçti gelen itdi fenâ câmını nûş 

    (g. 133/5) 

 - İstiâre 

 İstiâre bir kelimeye aralarındaki benzerlik alâkası dolayısıyla lügat/temel 

anlamı dışında yeni bir anlam vermektir. İstiârenin temeli teşbihtir.  Teşbihin iki 

temel unsuru olan benzeyen ve kendisine benzetilenden sadece birisinin -doğrudan 

veya dolaylı- söylenilerek söylenilmeyen, kaldırılan kısmının kastedilmesi ile istiâre 

meydana gelir. Tek bir kelimede meydana gelen istiâreler  açık ve kapalı olmak 

üzere ikiye ayrılır. Açık istiare benzeyeni düşürülen teşbih; kapalı istiare ise 

                                                     
8
 M. A. Yekta Saraç, Klâsik Edebiyat Bilgisi-Belâgat, İstanbul, Gökkubbe Yayınları, 2006. 
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kendisine benzetilenin açıkça bulunmadığı sadece onu hatırlatan, onunla ilgili bir 

unsurun bulunduğu istiâredir. 

 

 Aşağıdaki beyitte “mâh” lügat anlamının dışında kullanılıp, sevgili 

kastedilmiş ve açık istiare yapılmıştır: 

 

  Gûşe-i çeşmi-ile bakdı bugün ol mâh baña 

 Ben de bildüm ki nazar eyledi Allâh baña 

   (müs. 7/1 (5 ve 6. mısralar) 

 

 Şâirin sadece “nihâl” diyerek yeni yetişmekte olan sevgilisini anlattığı şu 

beyit de açık istiâreye örnektir: 

 

 Bâğbân ol nihâl tâze biter 

 Serv olursa da gayrıdan eli kes 

            (g. 125/2) 

 Aşağıdaki beyitte kendisine benzetilen unsurlar açıkça verilmeyerek kapalı 

istiâre yapılmıştır. Öyle ki, “her dıraht”/”ağaçlar” ile müritler; “şâh-ı çenâr”/ “çınar 

dalı” ile mürşit; “kavak yeli”/ “mâsivâ” kastedilmiştir.  

 

 Her dırahtıñ başı üstinde kavak yeli görüp 

 Çeker el şāh-ı çenār serve düşer istiġnā 

     (g. 3/2) 

 -Teşbih 

 Sözü daha etkili hale getirmek için aralarında bir veya birden fazla nitelikte 

benzerlik bulunan iki şeyin birini diğerine benzetmektir. Teşbihte; benzeyen, 

kendisine benzetilen aslî iki unsur olmak üzere benzetme yönü,benzetme edatı”  

bulunur. Beliğ, mürsel, temsilî teşbih, mücmel, mürsel gibi bölümlere ayrılan 

teşbihin bu ayrımında saydığımız dört unsur rol oynar. 

  

 Aşağıdaki beyitte âşık üstüne düşen “zulmet” yani karanlığı kadehin dibine 

çöken tortuya benzetmiştir. Bu sebeple teşbîh yapılmıştır. Burada benzeyen 
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“zulmet”, kendisine benzetilen mestlik bozan şarabın “câm içre cür‘â”sı ve benzetme 

edatı, “gibi”, benzetme yönü ise “çökme”dir. Ayrıca “zulmet” ile kastedilen “keder” 

de renk bakımından güçlü unsur kullanıldığı için açık istiâredir: 

 

 Câm içre cür‘a gibi çöker zulmet üstime 

 Def‘-i gam içün alsam ele bâde-i sabûh 

     (g. 45/3) 

 Teşbih-i beliğ ise sadece benzeyen ve kendisine benzetilenin kullanıldığı 

teşbih türüdür. Beyittte “murg-ı dil” yani “gönül kuşu” ile yapılan bu tarz bir 

teşbihtir: 

 

 Murġ-ı dil dāne-i hāline giriftār olmaz 

 Ol yuvadan uçalı hayli zamāndur ol kuş 

     (g. 133/4) 

 Ayrıca ikinci dizede istiârenin kendisine benzetilen unsurları verilerek bir 

sanat daha yapıldığını görmekteyiz. Yani “yuva” ile “beden”; “kuş” ile aslında “cân” 

kastedildiğinden kapalı istiâre yapılmıştır. 

 

 Aşağıdaki beyitte ise üç adet teşbih yer alır:  

 Bitdi giyâh-ı derd ü elem bâġ-ı dilde hem 

 Bârân yirine yaġdı meger kim kazâ-yı çerh 

     (g. 51/2) 

 - Cinas 

 Cinas manzum veya düzyazı bir metinde anlamları farklı lafızlar arasındaki 

yazılış ve söyleyiş benzerliğidir. Genel olarak tam ve tam olmayan cinas olmak üzere 

ikiye ayrılır. Tam cinas şartının sağlanması için “harflerin aynılığı, sırası, sayısı ve 

harekelenişi”  olarak belirlenen dört unsurun hepsinin kelimelerde bulunması gerekir. 

Tam cinas da kendi içerisinde, cinası oluşturan kelimeler tek kelime ise basit; birden 

fazla kelime ise mürekkeb cinas olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. 
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 Görüp âyîne-i tab‘ımda hayâl-i yâri 

 Ol safâ-y-ıla n’ola alsam ele câm-ı Cem’i 

     (g. 255/3) 

 Beyitte “câm” ve “Cem” kelimeleri arasında dört uygunluk açısından cim ve 

mim harflerinin aynılığı, ve sayısı açısından benzerlik bulunduğundan yarım cinas 

vardır. 

 - Tevriye 

 Tevriye şiir ve düzyazıda yakın ve uzak iki anlamı bulunan bir lafzın zihne 

hemen gelen yakın anlamını değil uzak anlamını kastetmektir. 

 Şâirin beyitte şarap küpü gibi çöküp, oturduğunu ve sırlara düşerek hayranlık 

kazandığını anlattığı; 

 Mey humı gibi oturup çökdüm 

 Esrâra düşdüm hayrânlık aldum 

   (ter. 1/VI-3) 

 

bu dizelerde şâir aslında “esrâr” ve “hayrân” kelimelerini birlikte kullanarak onların 

ikinci manasını da vermektedir. Esrâr hem sırlar hem de afyon; hayrân ise şaşkın ve 

afyon sarhoşunu karşılamaktadır.  

 - Kinaye 

 Gerçek ve mecaz anlamı bulunan bir kelimeyi ve ibareyi gerçek anlamını 

anlamayı engellemeyecek şekilde mecaz anlamı kastederek kullanma sanatıdır. 

Mecazdan farkı şudur: Mecazda -kinayenin aksine- sözün gerçek anlamı ile 

anlaşılmasının aklen mümkün olmadığını gösteren bir ipucu vardır, kinayede ise 

böyle bir unsur bulunmaz. 

 Kûy-ı yâri terk idüp varmış işitdüm mescide 

 Ol rakîb-i rû-siyehin lâyıkıdur irtidâd 

     (g. 56/2) 

 Rakîb-i rû-siyeh yani “Yüzü kara rakip” ile şâir, rakibinin utanmaz oluşunu 

vurgular. Ancak rakibin ten renginin de esmer, kara olduğunu anlamayı engelleyecek 

bir durum olmadığından şâir kinaye sanatını kullanmıştır. 
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 - Teşhis 

 Teşhis, insan dışındaki varlıklara insan özellikleri vererek kişileştirme 

sanatıdır. Aşağıdaki beyitte şâir gammazcılık “ispiyonculuk”, gamz etmek “kaş-göz 

işareti ile anlatmak” ve eğilip, söylemek gibi insana ait özellikleri sevgilinin yan 

bakışına ve saçına yüklemiştir.  

 Ġamzeler ġammāzdır ġamz itse n'ola āşıķı 

 Gūşına söyler egilmiş gördüm ol dildāra zülf 

      (g. 168/3) 

 - İntak 

 İntak, insan dışındaki varlıklara kişilik verilip, aynı zamanda da 

konuşturulması sanatıdır. 

 Çün hatuñ tahsîle çıkmış defter istedüm didi 

 Bakı çekdük ismüñe nakd-i dilüñ tam almadık 

     (g. 175/3) 

 Yukarıdaki beyitte, sevgilinin hatları tahsile çıkmış bir memur gibi 

düşünülmüştür. Şâirin istediği bu defter memurların vergi kaydını tuttukları defter 

olmalıdır. Sevgilinin hatları bu istek karşısında dile gelir “Adına yaptığımız 

denetlemede, senin gönül nakitlerini tam almamışız” der. Bu konuşma, intak 

sanatıdır. Bakı çekmek, denetlemek demektir.  

 

 - Telmih 

 Şiirde veya düzyazıda, söz arasında bir kıssaya, çoğunluğun bildiği bir 

hadiseye, bir tarihi olaya yahut inanışa işaret etme sanatıdır. 

 Sūzān-ı ‘aşķ olursa dil bülbüli ne pervā 

 Her ahkerinde anuñ bir gül ola hüveydā 

     (g. 6/1) 

 Gönül bülbülünün aşktan yanmaktan korkmamasının sebebi, o ateşin her bir 

korunda gül açığa çıkacağı içindir. Burada Hz. İbrahim’in ateşe atılma ve atıldıktan 

sonra ateşin güle dönmesi hadisesine telmih vardır. 

 

 Hased idüp görenler dilrübâ-y-ıla beni derler 
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 Şu bir mūr-ı za‘îf iken Süleymân hem-zebân eyler 

      (g. 90/3) 

 Yukarıdaki beyitte ise âşığın sevgili ile sohbette olduğunu görenlerin, bu 

durumu çekemeyip de âşığı zayıf bir karıncaya, sevgiliyi ise Süleymân peygambere 

benzettikleri ile ilgili bir yorum geliştirilmiştir. Kur’an’da Neml Suresi’nin 18 ve 19. 

ayetlerinde geçen Süleymân Peygamber ile karınca kıssasına bir telmih yapıldığı 

açıktır. 

 - Hüsn-i Ta‘lîl 

 Hüsn-i Ta‘lîl, gerçek sebebi bilinen bir olayın, hususun nükte yapmak 

maksadıyla şâirâne ve olduğundan farklı bir sebebe bağlanmasıdır. 

 

 Baş üzre götürür oldı Kırīm'uñ Hān'ı 

 Kākül-i dilber[e] beñzer dineli semmūr-tāc 

     (g. 29/4) 

 Kırım’ın Hanı’ın samur kürklü taç takmasının sebebi olarak, o tacın 

sevgilinin kâkülüne benzemesinin gösterilmesi hüsn-i ta‘lîldir. 

 

 - Leff ü Neşr 

 Şiirde yahut nesirde birinci mısrada söylenmiş birden fazla kavramın, ikinci 

mısrada onlara karşılık gelebilecek kelimelerle kullanma sanatıdır. Birinci mısradaki 

kavramların, ikinci mısradakilerle eşlenmesinde aynı sıralama varsa müretteb; düzen 

yoksa müşevveş leff ü neşr yapılmış olur.  

 Yanmış yüregüm hicr-ile hem eşk-i revānum 

Getürse n'ola bezme şarāb-ıla kebābı 

    (g. 263/3) 

Koyu harflerle gösterilen kelimeler birbirini karşılamaktadır. Ancak yürek-

kebâb; şarâb-eşk-i revân yerleşmesinde sıra bakımından düzen olmadığından 

“müşevveş leff ü neşr” yapılmıştır.  

 

 Şikāyet kākülindendür komaz ruhsārı seyrāna 

 Düşüp üstine ebr-āsā olur şems nūrına māni‘ 
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      (g. 155/3) 

 Kâkül-bulut; şems-ruhsâr sıralaması aynı olduğundan müretteb leff ü neşr 

yapılmıştır. 

 - İrsâl-i Mesel 

 Bir fikri ispatlamak ve kuvvetlendirmek için söz arasında atasözü veya vecize 

kullanma sanatıdır. 

 Beyitte şâir üzüm kızı yani şarabın yanağını araya kadeh koyarak 

göstermesinin sebebini “Yeni gelin duvaksız olmaz” atasözüyle açıklamaktadır: 

 

 Câmdan gösterdi ruhsârın dime rez-duhterüñ 

 Bu meseldür nev-‘arûs olmaz hemîşe bî-nikâb 

      (g. 18/2) 

 - İktibâs 

 Söz arasında çoğunlukla bir fikri ispatlamak ve kuvvetlendirmek için ayet ve 

hadis  söyleme sanatıdır: 

  

 Kimi zülfün elleyüp kimi ayagına düşer 

 Dil miyân-ı yârda lâ-hayrâ illâ fi’l-vasat 

     (g. 148/4) 

 - Mübâlağa 

 Mübâlağa şâirin heyecanın tesiri ile bir şeyi veya bir olayı olduğundan büyük 

veya küçük, abartılı olarak anlatması sanatına verilen isimdir.  

 Seçtiğimiz beyitte Hulvî yanan vücudundan çıkan âh dumanlarının göğü 

boyadığını söylemekte ve mübâlağa yapmaktadır: 

 

 Âteş-i hicrâna düşmüş yanmada her dem vücūd 

 Âsmânı boyadı âh itdügimce çıkdı dūd 

     (g. 53/1) 
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 - İştikâk 

 Şiirde aynı kökten gelen kelimeleri kullanma sanatına iştikâk denilir. Bu 

sanatın genellikle Arapça kelimelerde kullanıldığını görmekteyiz. 

 Şâirin mahlası olan Hulvî “hulv” ile “halâvet” aynı kökten geldikleri için 

iştikâk sanatı kullanılmıştır: 

 Şi‘r-i şîrîn-ile Hulvî vasf-ı la‘lüñ itmese 

 Agzı dadın bulmayup bilmez halâvet n’eydügin 

     (g. 226/5) 

 - Tenâsüp 

 Şiirde anlamca birbiriyle ilgili kelimeler kullanma sanatına tenâsüp denilir. 

Aşağıdaki beyitte şâir satranç ve satranca ait terimleri, beyitte bir arada verdiği için 

tenâsüp sanatını kullanmıştır: 

 

 Nat‘-ı hüsn içre benüm diyenleri mât etmege 

 Atuñı sür pâdişâhum oldı hoş meydān-ı ruh 

      (g. 49/4)  

  - İstifhâm 

 Heyecanın tesiri ile sözü kuvvetlendirmek için onu soru şekline sokarak 

cevap  beklemeksizin ifade etme sanatıdır. 

 Seçtiğimiz beyitte Hulvî gönlünden bir türlü gitmek bilmeyen ayrılık 

gamından oluşan yarası hakkında, ona merhem sürülüp sürülemeyeceğini, 

iyileştirilip iyileştirilemeyeceğini sormaktadır: 

 

 Göñülden gitmedi hicrân gamı bâ‘is nedür bilmem 

 Oñulmaz mı şerha-i sînem urılmaz mı aña merhem 

      (g. 202/1) 
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ALTINCI BÖLÜM 

Açıklamalı Tasavvuf Terimleri Dizini 

 

A 

abdāl: Dünayadan habersiz kalacak kadar kendini ahirete, gönlünü Allah'a veren saf 

derun insanlar, ermişler.  85 

āġāze-i zikr: Tekkelerde okunan zikir ve ilahilere giriş. 90 

ahmediyye, 10 

ālem-i ‘uķbā, 210 

ālem-i ma‘nā: Rüya alemi, bazen gayb ve misal alemi. Misal ruhaniler alemi mana 

alemidir; gözle görülen şekillerin teşkil ettiği alem ise suri alemdir.  210 

alevî, 17 

alevî-Bektâşî, 17 

ārif: Allah'ın kendi zatını, sıfatlarını, isimlerini ve fiilerini müşahede ettirdiği kimse. 

Müşahede ve temaşadan hasıl olan bilgiye marifet, bu bilgiye sahip olan şahsa da 

arif denir. 36, 68, 69, 125, 148, 175, 184, 189, 206 

 Ayrıca bkz.: Ârif, Akıl, Ehl-i İrfân, Ehl-i Dil, Arif-i Cân, 259 

âsitân: Büyük tekke.  22, 23, 26, 233 

āyín: 1. Tarikat ehlinin kendi aralarında belli bir usul ve düzene göre topluca icra 

ettiği zikir, dini merasim, sema.  2. Farklı din mensuplarının da ibadethanelerinde 

düzenledikleri dini tören. 27, 222 

azîz, 263 

B 

bāšıl: Asılsız, temelsiz yokukta bulunma. 104, 163, 260 

basiret: Kudsiyet nuru ile aydınlanmış kalbin bir gücüdür ve onun sayesinde 

nesnelerin hakikati ve iç yüzü görülür. 59 

bayrâmîlik, 13 

bayramî-Melâmîlik, 13 

bayrâmiyye, 13, 16 

bekâ, 168, 262 

C 

cehrî zikir: Yüksek sesle yapılan zikir. 33, 55 
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celāl: Maşukun aşıka asla muhtaç olmadığını göstermesi için ululuğunu izhar etmesi, 

aşıkın gururunu kırarak kendisi karşısında ne kadar çaresiz olduğunu ona 

ispatlaması.  25, 71, 81, 96, 113, 147, 221 

celî zikir: Açıkça yapılan zikir, cehrî zikir.  33, 34, 81, 82 

celvetiyye, 14, 16 

cem ile fark: Cem, Hakk'ı halksız temaşa etme, halkı değil yalnızca Hakk'ı seyretme, 

bütün eşya ve varlıkların Allah sayesinde mevcut olduklarını görme, Her şeyi 

Allah'ta görme. 61 

cemāl: Aşıkın ısrarlı istek ve arzusu üzerine maşukun kemalleri izhar etmesi. 71, 78, 

113, 126, 131, 147, 153, 221 

cemaliyye, 10 

D 

dal-i tac: Tarikat mensuplarının taktığı bir tür taç.  56 

dayire: Zikir halkası.  57 

devr eyle-: Dönerek yapılan ayin ve sema.  237 

devrān: Kadiriyye, Rifaiyye, Halvetiyye ve Mevleviyye gibi zikr-i cehriyi esas aln 

tarikatların yaptıkları zikir, sema, tarikat ayini.  9, 10, 34, 106, 237, 261 

devrân-ı mukâbele: Tarikat ehlince toplu olarak icra edilen zikir merasimi.  27 

E 

ef‘āl, 76 

elest, 95 

enfüs: Nefisler., 220 

esmā: 1. Allah'ın isimleri. 2. Salikin Hakk'ta ve Hakk'a erdiği noktada, "Benim 

Allah'la öyle bir vaktim var ki, o vakitteyken ne bir Resul ne de bir melekle 

ilgilenebilirim." sözünün hükmü ile erimesi.,  25, 76, 210 

 

F 

fenā: Kulun fiilini görmemesi hali.,  25, 34, 60, 99, 125, 167, 182, 210, 214, 224, 

227, 262 
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fetva: Kalbin  fetvası onun hükmü, vicdanın sesi, ilham, keşf. Tasavvufa göre fetvayı 

kalpte aramak gerekir., 58, 261 

fí-sebíli’llāh: Allah rızası için., 94 

G 

gaflet, 78, 86 

gülşení, 23, 24, 26, 27, 52, 80, 89, 90, 211, 239, 240 

gülşenîlik, 23, 263 

H 

hâfî/ahfa zikir: Sessiz, gizlice, kalpten geçirmek suretiyle yapılan zikir.,  33 

halife: Şeyhin belli bir bölgedeki müritlerine bakma, onları terbiye etme ve kendisi 

ile onlar arasındaki irtibatı sağlama.,  11, 19, 33 

halvet: Masivadan ilgiyi kesip tamamen Allh'a yönelmek ve kendini ibadete 

vermek.,  10, 21, 29, 30, 126, 197, 261 

halvethâne: Salikin tek başına ibadet ettiği yer.,  10 

halvetî, 10, 11, 12, 26, 50 

halvetîlik, 10, 22, 24, 33, 50 

halvetiyye, 10, 11, 12, 13, 16, 24, 50, 375 

hevā, 62, 68, 136, 185, 194, 211, 221, 240 

heves, 75 

hırka, 13, 34, 214 

hilâfetnâme: Şeyhin halife tayin ettiği müridine verdiği belge.,  26 

himmet, 263 

İ 

ibret, 66 

ifnā’-yı vücūd: (bk.: fena)  230 

ilm-i ledün, 181, 262 

imâme: Sarık.,  22 

insan ve İlgili Sıfatlar, 289 

inzivâ: Süfli ve hevesi işleri bırakıp Kuran'la ve imanla, ibadet ve taatla vakit 

geçirmek; bu yolda çalışmak.,  13 

irfan, 21, 57, 58, 61, 70, 71, 72, 180, 197, 223, 260 

irşâd: Hak ve hakikati arayan kimselere bir mürşitin hak ve hakikati talim ve tedris 

ettirmesi, İslamiyeti tanıtması.  
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istiġnā: Salikin Allah'ın kendisine yeter olduğuna inanarak, ondan başkasına ihtiyaç 

duymaması ve tenezzül etmemesi.,  167, 233,262 

K 

 

kalp, dil, gönül, cân, 260 

kesret: Bir olan Hakk'ın isim ve sıfatları ile tecelli edip, çokluk halinde 

görünmesidir. Vahdetin zıttıdır.,  29, 30, 84, 197, 256 

keşf, 184, 262 

ķušb: En büyük veli.,  55, 264 

künc-i istiġnā: İstiğna köşesi. (bk.: istiğna), 223 

L 

lāhūtí: Sır alemi.,  63 

levh, 58 

lūt u put:  Yeme ve içme.,  147 

M 

māsivā: Allah'tan başka her şey.,  30, 35, 59, 70, 75, 77, 100, 167, 259 

mecāz/ mecazi aşk: Fani, dünya. İlahi  güzellikten varlıklara yansıyan güzelliklere 

duyulan aşk.,  147, 194, 263 

melāmet: Kınama, selameti terk etme. Kınayanlardan çekinmeden, doğru yolda 

yürümektir., 122, 130, 141, 187, 214, 224, 262 

melâmiyye, 14 

mevlevî, 4, 5, 9, 12, 13 

mezheb, 263 

mutasavvıf, 1, 11, 16, 20, 29, 35, 401 

mutasavvıflar, 254 

mücāhid, 94 

mülhime: Kalbe feyiz veren, ilham eden Allah., 181, 262 

münzeví, 237 

mürit: İradesi olmayan, iradesinden soyutlanan talipli.,  10, 32, 112 

mürşit/ mürşid-i kâmil  32, 34, 57, 63, 69, 81, 182, 210 

müzellef: Hristiyan kıyafeti.  156 
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N 

nažar: Şeyhlerin ve ermişlerin müritlere ve taliplere bakışı. Bu bakış, onların ruhunu 

olgunlaştırır.,  64, 65, 71, 72, 73, 74, 86, 91, 96, 97, 102, 104, 112, 113, 124, 126, 

151, 165, 202, 207, 212, 223, 238, 240 

nefs: Kulun kötü huyları ve vasıfları.  62, 264 

P 

pír : mürşit., 80, 216 

R 

rişte-i tevģíd: Tevhit ipi.,  210 

riyâzet: Çekici ama zararlı şeylerden uzak kalmak, zor ama faydalı şeyler yapmaya 

kendini alıştırmak. 261 

rūşení, 211 

rûşeniyye, 10 

S 

saġraķ-ı vaģdet, 220 

sālik: Allah'a giden yolu tutana seyr halinde bulunduğu sürece müridle mühtedi 

arasında ortada yer alana denir., 182, 213, 258 

seb‘a-i mesāní: 1. Fatiha Suresi. 2. Ayn ve ilim mertebelerindeki yedi çeşit zuhuru 

itibarıyla Allah'ın zatı.,  58 

semâ: Dinlenen dini musikinin tesiri ile coşup dönme, devran etme.,  9, 10, 34, 192 

semâhâne,  26 

seyr ü sülûk: Allah'a ermek için bir rehberin öncülüğünde ve denetiminde çıkılan 

manevi ve ruhani yolculuk.,  23,24,  32, 80 

sıfat, 30,76 

sivā (bk.: masiva)  62, 68, 210 

ŝubģa-i mercān: Mercan tespih. Metinde riya alametlerinden sayılmıştır.,  67 

sûfî: Gönlü saf kişi.  19, 56, 98, 121, 126, 128, 156, 197, 258 

sünbülî, 22, 23, 27, 239 

sünbülîlik, 263 

sünbüliyye, 22 
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Ş 

şemsiyye, 10, 13, 24 

şey’li’llâh: Aslı "şey'en-lillah" olup Allah rızası için bir şey demektir. Derviş nefsini 

aşağılayarak ve onu ayağının altına alıp ezmek için eline keşkül alıp dilenir. 

Dilenirken "şey'en-lillah" der. Buna "selmana çıkmak" da denilir. Derviş 

topladıklarını tekkeye ya da dergaha getirir., 132,  263 

T 

tāc: Tarikat şeyhlerinin, ruhani saltanat ve manevi devlet simgesi olarak giydikleri 

külah.,  34, 90, 197, 224 

takva: Allah'a boyun eğerek azabından sakınmak, cezayı gerektiren davranışlardan 

nefsi uzaklaştırma sureti ile korunmak. Takva insanın, kendisini Allah'tan 

uzaklaştıran şeylerden uzak durmasıdır.,  58, 182, 261 

tālib, 63, 80, 81, 149, 190 

taríķ-ı faķr, 224 

tasavvuf, 1, 2, 5, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 23, 29, 35, 38, 50, 401, 402 

tecellí: Gaipten gelen ve kalpte zahir olan nurlar. Görünmeyenin kalpte görünür hale 

gelmesi.,  31, 66, 67, 68, 75, 76, 169, 262 

tecríd: Salikin zahirini mal ve mülkten, batınını karşılık bekleme anlayışından 

arındırması, yaptığı her şeyi sırf Allah rızası için yapması, makam ve hal sahibi 

olma düşüncesini hatır ve hayalinden dahi geçirmemesidir.,  106 

tennûre: Mevlevi hırkası.,  13 

terklü tac: Dilimli tarikat tacı., 85 

tevhid: Allah'ın zatının, aklen tasavvur edilen ve zihnen tahayyül edilen her şeyden 

tecrid etmek. Allah'ın birliğine inanmak.,  29, 55, 57,256 

tügme: Tarikat tacları ve başlıklarının üzerinde yer alan uç, düğme.,  85, 224 

U 

uzlet, 21, 29, 67, 83, 197 

V 

vahdet: Birlik. (bk. Tevhid) 11, 14, 21, 29, 30, 31, 100, 149, 190, 197, 256, 402 

vahdet-i vücûd: Bir bilme, Allah'tan başka varlık olmadığının idrak ve şuuruna 

sahip olmak. Salik gerçek varlığın bir tane olduğunu bunun da Allah'ın varlığından 
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ibaret bulunduğunu Allah ve onun tecellilerinden başka hiçbir şeyin hakiki 

olmadığını bilirf. Bu bilgiye yaşayarak ve manevi tecrübe ile ulaşılır.,  11, 14, 29 

vird: Günlük dualar, düzenli ve belirli zamanlarda yapılan zikirler.,  27 

Z 

zāhid: 1. Kendini bütünüyle ahirete ve Allah'a veren, mala, mülke, makama ve 

şöhrete değer vermeyen, dünya ile ahiret arasında tercih yapmak gerektiği zaman 

ağırlığını daima ahiretten yana koyan. 2. Ham sofu, ham ruhlu, pişmemiş, 

olgunlaşmamış, dinin özünden habersiz, şekilci ve zahirci kişi.,  34, 56, 104, 114, 

117, 122, 140, 141, 148, 150, 192, 197, 227, 258 

zâkir: Zikreden.,  27, 60, 263 

zikir: Allah'ı anmak ve hatırlamak, onu unutmamak ve gaflet halinde olmamak. 

Allah kelimesini ve lailaheillallah cümlesini söylemek ve tekrarlamak. İlkine lafza-

i celal, ikincisine kelime-i tevhid denir. Her tarikatın farklı bir zikir üslubu vardır., 

10, 26, 27, 33, 54, 55, 56, 57, 59, 89 255, 257, 377, 257 

zikrullâh: Allah'ı anmak, onun esma-ı hüsnasını sıkça tekrar etmek.,  33, 59, 67 

zühd: Ahirete ve Allah'a yönelmek için dünyadan el etek çekmek. Mevcut olsa bile 

gönülde mal ve mülk sevgisine yer vermemek.,  93, 182, 199, 238, 260
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SONUÇ 

 Cemaleddin Mahmud Hulvî, 17. yüzyılın mutasavvıf şâirlerindendir. Türk 

tasavvuf edebiyatı ekolünde şiirler kaleme almış Hulvî’nin şiirlerinde hem tekke hem 

de divan edebiyatı özellikleri görülür. Kaside, terci-i bend, müseddes ve ilâhîlerinde 

vahdet-i vücud nazariyesi, tarikat ve tarikat esasları saf ama coşkun bir dille yer 

almaktadır. Gazelleri ise bir divan şâiri edâsıyla söylenmiş âşıkâne şiirlerdir. Şâir 

halvetîlik silsilesini içeren kasidesi ve sonrasında gelen şiirleri ile ilâhî aşka dair 

hissettiklerini sade ve anlaşılır bir dille vermiştir.  

 Hulvî’nin Divan’ının gerek tüm özellikleri ile bir kasidenin bulunmayışı 

gerekse şiir sayısındaki azlık sebebi ile bir Divançe hükmünde olduğunu 

söyleyebiliriz.  Şiirlerinde bazı teknik da aksaklıklar görülür. Ancak bu durum hoş 

karşılanmalıdır. Çünkü sanat yapmak sûfî şâirler için hiçbir zaman öncelikli amaç 

değildir. Bu sebeple, diğer tekke şâirleri gibi Hulvî de şiirlerini, tasavvufî görüşlerini 

halka yaymak ve doğru bildiğini anlatmak maksadıyla kaleme almıştır. Şâir şiirinde 

çoğu kez didaktik bir üslûp kullanarak, atasözlerine yer vermiştir. Tarikat hayatına ve 

tasavvufî terminolojiye ait kelimeler içermesi,  17. yüzyıl Osmanlı hayatına dair bazı 

küçük detayları ile Divan yüzyılın önemli sufistik eserlerindendir. Hulvî’nin yer yer 

Eski Anadolu Türkçesine ait kelimeleri kullanılması, halk söyleyişlerine yer vermesi 

de Divan’ı farklı kılar. Ayrıca Hulvî, otobiyografisini kaleme alması ise tarih 

bilincine sahip olduğunu gösteren bir şahsiyettir. 

 Araştırmamızda öncelikle 17 yüzyılın tarihî ve edebî durumu hakkında bilgi 

verilmiş; ardından Hulvî’nin hayatı çeşitli kaynak eserler ve Lemezât’ta yer alan 

otobiyografisinden faydalanılmak suretiyle anlatılarak, şâirin edebî ve tasavvufî 

görüşleri yansıtılmaya çalışılmıştır. Sonrasında şimdiki bilgilerimize göre tek nüsha 

olan Divan’ı çeviriyazı sistemi ile Latin harflerine aktarılmıştır. Metnin muhtevâ 

yönünden tahliline ve şekil özelliklerine de yer verdiğimiz çalışmamızın son 

bölümünü tasavvuf terimleri dizini oluşturdu.  

 Edebiyat ve tasavvuf tarihlerinde daha çok Lemezât isimli eseri ile anılan 

ancak Divan’ı üzerinde hiçbir çalışmanın yapılmadığı Hulvî ile günümüz 

okuyucusunu buluşturabilmek bu araştırmanın öncelikli hedefi olmuştur. 
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