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YEMİN METNİ 

 

Yüksek lisans tezi olarak sunduğum Mecmûʽa-i Eşʽâr ve Fevâid İnceleme 

Tıpkıbasım (45 Hk 8434) başlıklı bu çalışmanın, bilimsel ve akademik kurallar 

çerçevesinde tez yazım kılavuzuna uygun olarak tarafımdan yazıldığını, 

yararlandığım eserlerin tamamının kaynaklarda gösterildiğini ve çalışmamın içinde 

kullanıldıkları her yerde bunlara atıf yapıldığını belirtir ve bunu onurumla doğrularım. 
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ÖN SÖZ 

Yaklaşık altı asır boyunca hem beslendiği kaynaklar hem de kendine özgü 

kurallarıyla bir gelenek oluşturan divan edebiyatı, oldukça zengin bir birikime ve 

kültüre sahiptir. Türk, Arap ve İran toplumlarının kültür ve irfanının zarif bir 

yansıması olan divan edebiyatının kaynakları üzerinde pek çok çalışma yapılmıştır.  

Şiir mecmūʽaları, yazıldıkları dönemde çok ilgi görmüş şiirleri ihtiva etmesi 

ve bu sayede mecmūʽanın kaleme alındığı dönemin edebi ve estetik eğilimini 

yansıtması açısından oldukça önemli kaynaklardır. Ayrıca mecmūʽalar, şairlerin 

divanlarına girmemiş, bilinmeyen şiirlerin ve adı tarihin tozlu raflarındaki yerini almış 

olan şairlerin isimlerini yeniden bilim âleminin hizmetine sunması açısından da yine 

dikkatle irdelenmesi gereken eserlerdir.   

Bu çalışmada Manisa İl Halk Kütüphanesinde “45 Hk 8434” numarada kayıtlı 

“Mecmûʽa-i Eşʽâr ve Fevâid” isimli şiir mecmūʽasının tanıtımı ve metin neşri 

yapılmıştır. Mecmūʽa 63 varaktan oluşmaktadır. Mecmua birinci varaktan 

başyarak(1b den başlayarak) 64 varaka kadar tarafımızdan numaralandırılmıştır. 

Metin içindeki varak numaraları tarafımızdan verilen numaraları ifade etmektedir. 

Çalışmamız giriş ve metin bölümünden oluşmaktadır. Giriş bölümünde 

mecmularla ilgili genel bir bilgi verilmiştir. Mecmuada çok fazla sayıda Arapça ve 

Farsça şiir olduğundan nazım şekilleri ve şairleri hakkında tasnif yapılamamıştır. 

Ancak mecmuanın şekil ve muhteva özellikleri belirtilmiştir. Muhteva özelliklerinde 

yer alan şairler varak numaralarıyla verilmiştir. Metinde yer alan Arapça ve Farsça 

şiirler de orijinal halleri ile metin içinde belirtilmiştir.  

Bu zorlu süreçte yardımlarını esirgemeyen Prof. Dr. Ziya AVŞAR’a,Farsça 

beyitler üzerinde yardımlarıyla destek olan Azarmidokht FARZAN’a teşekkür 

ederim. 

Çalışmanın ortaya çıkmasında görüş, öneri, destek ve bilgi birikimini benimle 

paylaşan, danışman hocam Sayın Prof. Dr. Bekir ÇINAR’a ve maddi manevi 

destekleriyle her zaman yanımda olan sevgili aileme teşekkürlerimi sunarım. 

İrem Ayşe KILIÇ 

Niğde 2021 
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ÖZET 

YÜKSEK LİSANS TEZİ 

 

"MECMÛʿA-İ EŞʿÂR VE FEVÂİD (45 Hk 8434) 

İNCELEME TIPKIBASIM" 

 

KILIÇ, İrem Ayşe 

Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı 

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Bekir ÇINAR 

Aralık 2021, 196 Sayfa 

 

Farklı tür ve şekillerde şiirleri ihtiva edebilen eserler olan şiir mecmūʽaları, 

divan edebiyatı çalışmaları için dönemin edebi eğilimi ve yazarın kişisel zevkini 

içeren önemli kaynaklardır. Bu şiir mecmūʽaları sayesinde hem bazı şairlerin 

divanlarına giremeyen şiirleri tespit edilebilmekte hem de ilim âlemine bilimsel 

araştırmalar adına yeni bilgiler kazandırılmaktadır.  

Bu çalışmada Manisa İl Halk Kütüphane’sinde “45 Hk 8434” numarada 

kayıtlı “Mecmûʽa-i Eşʽâr ve Fevâid” adlı mecmūʽanın incelemesi ve metin kısmı 

tıpkıbasımı ile birlikte ortaya konulmuştur. İlk olarak mecmūʽalar hakkında genel bir 

bilgi verildikten sonra söz konusu mecmūʽanın tanıtımı yapılmıştır. Mecmua şekil ve 

muhteva açısından kısaca değerlendirilmiştir. Metin transibe edilmiştir. Mecmuada 

çok sayıda Arapça nesir ve şiirler ile Farsça şiirler bulunmaktadır. Nesir kısımları 

genellikle fevaid mecmuası görünümündedir. Burada çeşitli fiziksel hastalıklar ilaç 

tedavi yöntemleri ve dualar bulunmaktadır. Muhteva özelliklerinde hangi şairlerin yer 

aldığı belirtilmiştir. Çalışmanın sonunda orijinal metin tıpkıbasım olarak verilmiştir. 

Anahtar Sözcükler: Klasik Türk Edebiyatı, Şiir Mecmûʽaları, Mecmûʽa-i 

Eşʽâr ve Fevâid 
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ABSTRACT 

MASTER THESIS 

 

COLLECTION OF POETRY AND USEFUL KNOWLEDGES (45 Hk 8434) 

ANALYSIS FACSIMILE 

 

KILIÇ, İrem Ayşe 

Department Of Turkish Language And Literature 

Thesis Supervisor: Professor Doctor Bekir ÇINAR 

December 2021, 196 Pages 

 

Poetry journals, which can contain poems in different genres and forms, are 

important sources for classical Ottoman literature studies, including the literary 

tendency of the period and the personal taste of the author. Thanks to these poetry 

journals, the poems of some poets that could not enter their classical Ottoman can be 

determined, and new information is brought to the literature world in the name of 

scientific research. 

In this study, the analysis and the text of the journal named “Collection of 

Poetry and Useful Knowledges” registered at the number “45 Hk 8434” in the 

Manisa Provincial Public Library were presented together with the facsimile. First, 

after giving general information about the journals, the journal was introduced. The 

journal has been briefly evaluated in terms of form and content. The text has been 

transcribed. There are many Arabic proses and poems and Persian poems in the 

journal. The prose parts are generally in the form of a useful knowledges. There are 

various physical journal’s medicine treatment methods and prayers here. It is stated 

which poets are included in the content features. At the end of the study, the original 

text is given as a facsimile. 

Keywords: Classical Turkish Literature, Poetry Journals, Collection of Poetry 

and Useful Knowledges Analysis Facsimile  
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GİRİŞ 

I.ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA MECMÛʽANIN TANIMI, ÖNEMİ VE 

TASNİFİ 

I.1.Mecmûʽanın Tanımı 

 Divan şiirinin en önemli kaynaklarından biri olan mecmūʽanın farklı şekillerde 

tanım ve tasnifleri yapılmıştır. Arapça cem kökünden gelen bu kelimeyi İsmail 

Parlatır “toplanmış, biriktirilmiş ve düzenlenmiş şeylerin tamamı”(Parlatır 2009: 

1033) şeklinde tanımlarken Ferit Devellioğlu “cem olunmuş, toplanmış, bir araya 

getirilmiş şey” (Devellioğlu 1992: 711) olarak tanımlamıştır.  Kâmūs-ı Türkî adlı 

eserinde Şemseddin Sâmi mecmūʽa kelimesinin anlamını “toplanılıp biriktirilmiş ve 

tanzim ve tertip edilmiş şeyler heyeti” (Sami 1989: 1293) olarak vermiştir. 

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

hacimlerdeki dinî, din dışı nesir ya da şiirlerden oluşan derleme kitaplardır.” (Uzun 

2003: 265). M. Fatih Köksal, mecmūʽa tarifinde ise “farklı kişilere ait 

metinlerin/metin parçalarının bir araya getirildiği eserler bütünü” olarak ifade 

etmiştir.(Köksal 2012: 411). İskender Pala: “İçinde seçme yazıların bulunduğu el 

yazması eser”(Pala 2008: 300) tanımını uygun görmüştür “Mecmūʽa, edebiyatta terim 

olarak defter, çeşitli konuların bir araya getirildiği yazıları ihtiva eden kitap, şiir 

defteri anlamında kullanılmıştır (Kut 1986: 170). Türk Dil Kurumu’na göre ise 

mecmūʽanın tanımı “Yazma ya da eski basma kitaplarda birden çok kitapçanın yer 

aldığı cilt bütünü
1
” şeklindedir.  

 “Derleme yoluyla meydana getirilen mecmūʽalar tamamen derlemecinin 

zevkine bağlıdır. Bu bakımdan çok düzgün ve ve tertipli mecmūʽalar yanında 

düzensiz mecmūʽalar da vardır. Eserleri yazıya geçmiş şair ve yazarlardan yapılan 

seçmelerin yer aldığı mecmūʽalar bulunduğu gibi adları bilindiği halde henüz ele 

geçmemiş bazı önemli eserlerin asılları ve kopyalarını içeren önemli mecmūʽalar da 

vardır. Söz gelimi şairlerin divanlarına koymadıkları şiirleri ile edebiyat tarihi 

açısından önemi büyük olan risale ve mektupları bu mecmūʽalarda bulunur.” (Pala 

2008: 300). 

“Mecmūʽalar başlangıçta, birçok bakımdan benzediği cönk gibi ayetler, 

hadisler, fetvalar dualar, hutbeler, şiirler, ilâhiler, şarkılar, mektuplar, latifeler, lügaz 

                                                           
1
 www.tdk.gov.tr (E.T: 20.05.2015) 
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ve muammalarla ilaç tariflerinin ve faydalı bilgilerin, notların, tarihî belge ve 

kayıtların derlendiği bir not defteri halinde ortaya çıkmış, zamanla gelişip düzenli bir 

tertip ve şekle kavuşarak türlerine göre bazı farklılıklar gösteren bir kitap veya telif 

çeşidi özelliği kazanmıştır. Bir telif türü olarak gelişimini tamamladıktan sonra 

genellikle kitap hüviyetindeki teliflerden farklı bir tarafı kalmamıştır.” (Uzun 2003: 

265). 

 “Mecmūʽaların içeriğinde birçok farklı türde ve biçimde eser bulunduğu gibi, 

tek bir tür ve şekle münhasır mecmūʽalar da bulunmaktadır. Yaptığımız taramalarda 

pek çok farklı konu etrafında teşekkül etmiş mecmūʽalara rastladık. Örneğin, şiir 

mecmūʽaları (mecmūʽa-i eşʽâr), risale mecmūʽaları (mecmūʽatüʿr-resâʽil), hadis 

mecmūʽaları (mecmūʽatüʿl-ehâdîs), fetva mecmūʽaları (mecmūʽa-i fetâvâ), dua 

mecmūʽaları (mecmūʽa-i edʿiye), tarih manzumelerini içeren mecmūʽalar (mecmūʽa-i 

tevârîh), fevâid mecmūʽaları (mecmūʽa-i fevâʽid), hutbe mecmūʽaları (mecmūʽatüʿl-

huteb), tıpla ilgili mecmūʽalar (mecmūʽa-i tıb, mecmūʽa-i mücerrebât, mecmūʽa-i 

muʽâlece), gizli ilimlerden bahseden mecmūʽalar (mecmūʽatüʿl-havâss, mecmūʽa-i 

cifr ve reml, mecmūʽa-i ilm-i nücūm, mecmūʽa-i tılısmât, mecmūʽa-i melâhîm, 

mecmūʽa-i vefk), letaif mecmūʽaları (mecmūʽatüʿl-letâʿif), zikir ve evrâd mecmūʽaları 

(mecmūʽa-i zikr ü evrâd), hikâye mecmūʽaları (mecmūʽa-i hikâyât), münşeʽât 

mecmūʽaları (mecmūʽa-i münşeʽât), müzikle ilgili mecmuʽalar (mecmūʽa-i beste ve 

semâʿî, mecmūʽa-i mūsikî, mecmūʽa-i ilâhiyyât, mecmūʽa-i sâz u söz), mektup 

mecmūʽaları (mecmūʽa-i mekâtib), müsvedde mecmūʽaları (mecmūʽa-i müsevvedât), 

ilâm mecmūʽaları (mecmūʽa-i sukūk), söz, deyiş mecmūʽaları (mecmūʽa-i makâlât), 

hadis ve tefsir benzeri kaynaklardan edinilen dinî bilgilerin yer aldığı mecmūʽalar 

(mecmūʽa-i menkūlât) bunlardan bazılarıdır.” (Gıynaş 2011: 246). 

I.2.Mecmûʽaların Önemi ve Tasnifi 

 “Mecmūʽalara yalnız edebi bir eser olarak değil, aynı zamanda tarihi bir belge 

olarak yaklaşmak daha doğru olacaktır.” (Kut 1986: 170). “Mecmūʽalar, yazıldıkları 

dönemin aynası durumundadır. Bu eserler üzerine yapılacak çalışmalar meseleye 

farklı açılardan bakmayı gerekli kılmaktadır. Mecmūʽalar edebiyat araştırmacısına, 

dönemin beğenilen edebi metinlerini; konularını, okuyucunun talebini, mürettibin şiir 

zevkini, tertip amacnını, estetik anlayışıını, öne çıkan isimleri ve eserlerini, okunurluk 

oranlarını ve buna benzer birçok bilgi ile bunları yorumlama fırsatı verir.” (Kurnaz-

Aydemir 2013: 51-64). “Şiir mecmūʽaları, toplumun çeşitli kesimlerine mensup şiir 



3 

severlerin rağbet ettikleri şairleri ve şiirlerini ihtiva ederler. Onarın muhteviyatı, bir 

şairin kendi döneminde ve sonraki zamanlarda ne kadar okuyucu bulduğunu gösterir.” 

(Aydemir 2001: 148). 

Prof. Dr. M. Fatih Köksal’a göre mecmūʽaları değerli kılan unsurları şöyle sıralamak 

mümkündür:  

1. Kaynaklarda adı geçmeyen, unutulmuş şairlerin şiirlerine mecmūʽalarda rastlamak 

mümkündür. 

2. Bilinen şairlerin bilinmeyen/divanlarında bulunmayan şiirlerine rastlamak 

mümkündür. 

3. Şairlerin divanlarındaki şiirlerinin farklı şekillerine (fazla veya eksik beyitler, nüsha 

farkları vs.) tesadüf edebiliriz.  

4. Mecmūʽalar arasında bilinmeyen, varlığı bilindiği halde nüshası tespit edilemeyen 

eserlerle de karşılaşılır. Özellikle kırk hadis, miraciye, yüz hadis, mevlid, şehrengîz, 

bilâdiye, hasb-ı hâl, kimi mektup ve münşeâta dair risaleler vb. fazla uzun olmayan 

türlerin çoğu bu mecmūʽaların arasında gizlidir.  

5. Bilinmeyen veya kullanılmayan nazım şekilleri, bilinen şekillerinin örneği 

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

kullanımına rastlamadığımız aruz kalıpları vb. örneklerle de mecmūʽalarda 

karşılaşabiliriz.  

6. Mecmūʽalarda, zaman zaman şairlerin hayatıyla ilgili önemli bilgileri de yakalama 

imkânı vardır. Bu, ölüm tarihi bilinemeyen bir şairin ölümü için düşülmüş bir tarih 

manzumesi şeklinde olabileceği gibi, araştırmacılar için çok önemli olabilecek 

derkenara düşülmüş bir bilgi notu veya şiir başlığı şeklinde de olabilir.  

7. Bazı şiir mecmūʽalarında, başka şairlerin de şiirleri bulunmakla beraber, özellikle bir 

şairin şiirlerinin yoğun olduğu görülür. Derleyenin şair olduğu bir şiir mecmūʽası 

edebiyat tarihi araştırmalarına katkısı bakımından kuşkusuz daha kıymetli sayılır. 

8. Mecmūʽalar, -bir kısmı kendisi de şair olan- şiir sever kişiler tarafından tertip edilen 

eserlerdir. Bu itibarla derleyeni belli kişier tarafından toplanan mecmūʽalarda o 

şahsın/şairin zevklerini ifade ederken, dönemin genel beğenisiyle ilgili önemli ipuçları 

da yakalamak mümkündür. Bir şairin o dönem mecmūʽalarında çok şiirinin bulunması 

o devirde çok beğenildiğini, keza nazım şekillerinin gördüğü rağbeti, çok kullanılan 
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aruz kalıpları ve kafiye yapıları, devrin aruz ve zevkini bize bildiren önemli 

işaretlerdir. 

9. Şiir mecmūʽalarında genel olarak dönemin zevklerini, edebî tercihlerini vs. anlamak 

kabil olduğu gibi ferdî temâyüllerin de izini sürmek mümkündür. Nazire mecmūʽası 

olmasa da kimi mecmūʽalarda nazire şiirler bulunduğundan şairler arasındaki 

etkileşimi, teselsül bağlarını takip etmek mümkündür. 

10. Mecmūʽalar dışındaki eserlerin fevâyid ve vikâye yapraklarında da zaman zaman 

rastlamak mümkünse de özellikle mecmūʽalarda çok sık rastladığımız edebiyat dışı 

konular da ayrıca ele alınması gereken önemli noktalardır (Köksal 2012: 417-420). 

Klasik Türk edebiyatının önemli kaynaklarından olan mecmuaların tasnif 

edilmesi bahsinde araştırmacılar konuya değişik açılardan yaklaşmışlar ve tasnif 

çalışmalarında bulunmuşlardır. İlk olarak ele alacağımız tasnif Agâh Sırrı Levend’e 

aittir. Agâh Sırrı Levend’in tasnifi şu şekildedir: 

1. Nazire Mecmūʽaları 

2. Meraklılarca toplanmış, birer antoloji niteliğinde seçme şiirler mecmūʽaları 

3. Türlü konulardaki risalelerin bir araya getirilmesiyle meydana gelen mecmūʽalar 

4. Aynı konudaki eserlerin bir araya getirilmesiyle meydana gelen mecmūʽalar 

5. Tanınmış kişilerce hazırlanmış, birçok yararlı bilgileri, fıkraları ve özel mektupları 

kapsayan mecmūʽalar(Levend 2008: 166-167) şeklindedir. 

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi’nin “Mecmūʽa” maddesinde Günay Kut şöyle 

bir tasnif yapar: 

1. Nazire mecmūʽaları 

2. Seçme şiir mecmūʽaları 

3. Aynı konu ile ilgili eserlerin bir araya getirilmesyile oluşan mecmūʽalar 

4. Karışık mecmūʽalar 

5. Tanınmış kişilerce veya derleyeni belli kişilerce hazırlanmış mecmūʽalar (Kut 1986: 

170-174) şeklindedir. 

Atabey Kılıç ise mecmūʽayı şu şekilde tasnif etmiştir: 

1. Cilt ve tertip hususiyetleri bakımından 

1.1.Cönkler 

1.2.Mecmūʽalar 
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2. Şekil bakımından 

2.1. Manzum metinler mecmūʽaları 

2.2. Mensur metinler mecmūʽaları 

2.3. Karışık manzum ve mensur eserler mecmūʽaları 

3. Dil bakımından  

3.1. Arapça mecmūʽalar 

3.2. Farsça mecmūʽalar 

3.3. Türkçe mecmūʽalar  

3.4. Çok dilli mecmūʽalar  

4. Muhteva bakımından  

4.1. Din 

4.2. Tasavvuf 

4.3. İlm-i nücūm 

4.4. Hikaye/latîfe 

4.5. Hezel ve hiciv 

4.6. Edviye 

4.7. Musiki 

4.8. Hat ve kitâbet 

5. Şahısların tertip ettiği veya şahıslar için tertip edilen mecmūʽalar (Kılıç 2012: 81-95). 

Son olarak mecmūʽayı farklı beş maddeye ayıran Mehmet Gürbüz’ün tasnifi şu 

şekildedir: 

1. Şiirlerin şekil özelliklerine göre oluşturulan şiir mecmūʽaları 

2. Şiirlerin konularına göre oluşturulan (tematik) şiir mecmūʽaları 

3. Nazire mecmūʽaları 

4. Şairlerin aidiyeti/mensubiyeti esasına göre hazırlanan mecmūʽalar 

5. Bir mensubiyet ilişkisi gözetmeksizin belirli şairlerin divanlarını/şiirlerini bir araya 

getirmeyi amaçlayan mecmūʽalar (Gürbüz 2012: 108-112) şeklindedir. 

Görüldüğü üzere araştırmacılarımızın hepsi mecmūʽayı beş ana maddede tasnif 

etmişlerdir. Tasnif şekline bakılmaksızın mecmūʽalar tahlil çalışmalarında, şairlerin 

birbiri ile etkileşiminde, edebiyat tarihi noktasından bilgilerin netleşmesi, 

düzeltilmesi, yeni bilgilerin ilave edilmesinde vazgeçilmez kaynaklardır. 

Mecmūʽaların tanımı, önemi ve tasnifi hakkında verdiğimiz bilgilerden sonra 

araştırmamıza konu olan ve Manisa İl Halk Kütüphanesinde 45 Hk 8434 numarada 

kayıtlı bulunan mecmūʽamızın tanıtımına geçebiliriz.  
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II.MECMÛ‘A-İ EŞ‘ÂR VE FEVÂİD ( 45 Hk 8434) HAKKINDA BAZI 

TESPİTLER 

II.1.Şekil Özellikleri 

Eserin adı Manisa İl Halk Kütüphanesinde Mecmûꜥa-i Eşꜥâr ve Fevâid olarak 

geçmektedir. Mecmua Manisa İl Halk Kütüphanesinde 8434 numara ile kayıtlıdır. 

Ölçüleri 202x162-60x115mm. Varak sayısı 63, yazı türü talik, kağıt türü isim arma 

filigranlı, deffeleri siyah renkli cilt bezinden, köşeleri ve sırtı vişne renkli, meşin 

ciltlidir. Sayfalar çok az nemlidir.  

II.2.Muhteva Özellikleri 

2a Baş ağrısı için dua, Nizāmeddin Gencevī’nin Farsça bir şiiri ve tercümesi 

2b mektup yazma kurallarıyla ile ilgili bilgi 

3b Kāmil Paşa’dan bir şiir 

4a Vehbī’den bir şiir, Nābī’den bir şiir 

8a Mirzā bî-dil-i Semerkandī’den bir şiir 

10a Cāmî’den bir şiir ve açıklaması, Kemālpāşāzāde’den bir şiir 

10b Hoca Mehmed Pāşa’dan bir rübāī ve kıt’alar 

12a Mir Gıyaseddin’den bir şiir 

13b İbn-i Kemāl’den bir kıt’a  

16a Farsça bir mesnevi 

17a Matbūāt Müdürü Nüzhet Efendi’nin bir takrīżī 

18a İbn-i Kemāl’den bir murabba, Sami Paşa’dan bir şiir 

18b çeşitli İlmihâl bilgileri 

19b Ömer Hayyām’dan bir şiir 

20a Ömer Hayyam Nīşāburī’den birkaç şiir, Mīrül Muazzī’den bir şiir, Unsūri’den bir 

şiir 

20b ve 21a mısralar 

21b Fuzūlī’den bir gazel 

22a Molla Cāmî’den şiirler  
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23b, 24a, 24b, 25a ve 25b müstezād gazeller 

27b mısralar 

29b Necmeddin-i Kübra’dan mısralar 

30a Agâh’tan bir mısra, Hüsnī’den bir mısra 

32a İzmir Nāibi’den bir gazel 

41a Cevdet Paşa’dan şiirler 

44b Hasan Fehmi’den bir şiir 

46a Arapça takriz ve Arapça şiir 

47a, 47b ve 48a Şeyh Ḥüseyin Herevī’den Tercüme-i Eşkālāt-ı Ṣufiyye 

49a Konya mektupçusu Nazım Begin’in yazdığı kitāb-ı takrizi 

57a Hanya’da istināf azāsından Cevdet Efendi’nin yazdığı Roma Tarihine yazılan 

takrizi 

60a çeşitli hastalıklara dair dualar 

60b fiziksel hastalıklara dair ilaç tarifleri ve dualar  

61a Hutbe 

64a Abdurahman Cāmî’ye ait Farsça şiir 

 



 
 

III.METİN 

1b 

ṣad-ḳuzāde 20/ 

Fi 15 Nisan sene 1229 (1813-1814) 

Muhammed Haşimî 

 

Herkese ez-mākuned bih nīkey yād 

Nām o der-cihān bihi nīkey bād 

 

Kārıña bir tevekkül ger dem ibtidā 

Ya Rab bi-fażl-ı ḫīş resā niş bī-intihā 

 

Ey nā to rāḥat dil ü cān 

Sermāye-i fırṣat firāvān 

 

Her sebze ki ez-zemīn berāyed 

Ber vaḥdet to zebān küşāyed 

 

Ḥakī ḳale Musā ʿAleyhisselām inni erid an esʿelüke ʿan mesʿelete ve innemā estaḥci 

minke ḳale Allahü Teʿālā ittisāl ʿimā bedalik ve innemā ʿālem mā fī nefsike ḳale Yā 

Rāb min metī ente fīel veledü lehiyetü ḳale Musā levlā raḥmeti sebeḳat ġażabi la 

ḫırḳatike bināri velev künte İbraḥim ḫalīl ḳale Ya Musā leyse li nihāyete velā bidāyete 

velā evvel velā āḫirvelikünni sāḫirike ʿammā seʿiltenī ʿanhü ḳale enni ḫilḳatü’l ferşi 

ve’l ʿarşi ve’l kürsiyyü ves-semevātü ve’l arzı s ümme ḫilḳatü s emānīn elfü medīneti 

biʿasniha fevḳa baʿżı ʿarż-ı külli medineti m s al ü dünyāküm haẕihi ḫamse merrāte 

irtifāʿü küll  med netü m s l üs-semevāt-ı ve’l arzeyn s ümme melāʿetü tilke’l medāyīn 

zarar u ebyażü s ümme ḫilḳatü ṭāʿirün aḥżar s ümme ḳılet lil ṭāʿirü küllü mā fī hazihi’l-

medāyīn küllehā feʿiẕẕā ʿarfet vaḳtü’l-mevt fecʿaletṭāʿirü yʿekülü ḥab s etü ḥabitü 

ḥatta efnā mā fī tilke’l- medāyīn s ûmme ḫilḳat -i s emānīn elfü racüle velem aḫlaḳ 

racileyn fī zemān ve aḥad ilā vāḥidü baʿde vāḥid veʿāşī küllü racüle münhem s emānīn 

elfü ʿām-  s ümme ḫilḳatü melāʿiketüs-semevātü s ümme ḫilḳatü men baʿdehüm 

melāiketü’l cinn baʿde sebʿīn ʿāmen s ümme ḫilḳatün nār s ümme ḫilḳatü racülen ve 

semiyetü ādemü leyse biebiyyüküm ādeme fiʿāşün ʿaşiretü’l lafü senetü s ümme 

ḥilḳatü baʿde biʿişretü ilāfü senetü neccān ve hevā  bl sü s ümme ḫilḳatü baʿde racülen 

ve semiyetü ādem feʿāş mes ele zal ke s ümme ḫilḳatü baʿde ẕalike biʿişretü ilāf 

sünneti ādeme s ümme baʿde ebāküm ādeme fehl aḥsaytüm küm li fi’l-ehliyete o men 
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meti enāabbü’l-ʿālemīn feʿinde ẕālike ḫarmus  muġas s  yen ʿalihi felemmā afāḳ ḳale 

sübḥaneke inni tebete ileyke ve enā evvelü’l müʿminīn entehī min tefsirü’l hedāʿ 

2a 

Yarım baş aġrısıçün 

 

4 9 2 

3 5 7 

8 1 6 

 

Ṣaḥib-i veceʿiñ veceʿ ṣaġ cānibinde ise ṣol eliniñ kefene ṣol cānibinde ise ṣaġ eliniñ 

kefene bu vefḳ yazıla baʿde veceʿ ṣol cānibinde ise ṣāḥib-i veceʿiñ ṣaġ elinin şehādet 

parmağını vefḳiñ birinci ḫānesine baṣdıra yazan ḫevāce fātihaʿ-i şerīfeyi besmele ile 

bir defʿa oḳuya ikinci ḫānede iki defʿa oḳuya ve hülām-ı cerā ṭoḳuzuncı ḫānede ṭoḳuz 

kere oḳuya 

Zenn-i Keyḳubāt duhter şod 

Burun ḳanını kesmek içün burnunuñ ḳanı ile alnına yazıla 

Eczat-ı liẕātikeʿl kerīmü iẕnen tammen ınzam 

Kilisi Meḥmed 

Niẓāmeddin Gencevī 

Ez-zāġ-ı hezār-ı bülbüliye 

Ez-ḫarman ṣad kiyeh gülliye 

Tercüme 

Biñ ḳarġadan bir bülbül yüz ḫarman otdan bir gül ehline maḳbūldür 

2b 

Hu 

Mektūb yazılacaḳ kāġıdıñ ṣol ṭarafından aşağı kūşesini birazce kesmelidir cünki ehl-i 

nücūm innen-naḥnü illā şekālüʿt-terbieʿdiyerek şekl-i murabbaʿuñ nüḫustune ḳāʿil 

olmuşlardır 
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Mektūb tamam olduḳda üzerine ṭopraḳ cinsinden bir pāre rīk ekmelidir çünki mahv-ı 

ekremül enzebu 

El- kitāb-ı feennehü encaḫ biʿl ḥācāt) buyuraraḳ mektūb ile maṭlūb olan miḥmānıñ 

ḥuṣūlüne vesile göstermişdir 

Mektūba ḥareke ḳoymamalıdır meğerki gelinmiş beyninde cinās-ı ḥaṭṭı olub da 

maʿnā-yı maḳṣūdıñ iḫlāli melḫūṭ ola 

Li-nāmıḳa 

Maʿdelet-i luṭf-ı Ḫudānıñ aʿẓam-ı bürhānīdir zilletiñ mā-ḥabs-i meʿmūriyetiñ bānīsidir 

Li-nāmıḳa 

Ger görürlerse ṣuʿūbet işre cehāl-i mal 

Gönder ṭarafeyniʿl-ʿayn içre tanẓīm ideyim 

Beyit 

Lev-kāne fiʿl-ʿālim men dünit-taḳīyy-i şerefe  

Lekāne eşref-i ḫulḳullah iblis 

3a 

Beyit 

Hiç cennetlik yokdur āsān olmasun 

Er gerekdir her āsān olmasun 

Li-nāmıḳa 

Ehline midir bu ʿālemde sezā-yı iḫtirām 

Öyle olsaydı ṭuyulmazdı Ḫüdā-yı iḫtirām 

Beyit 

Fikr-i bā-fikr diger dü tā şod 

Nūr-ı füzūn geşt dirre peydā şod 

Terceme 

Fikr ile fikr-i diger ḳuvvetlenür 

Nūr çoġaldıḳca ṭarīḳ rūşenlenür  
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Li-nāmıḳa 

Neler ẓāhir olur feryād elinden 

Ḳaçınmaḳ ḳābil olmaz hiç birinden 

Gedā-yı şāh ider şāhī pabucsuz 

Ḳaçırur ṭāġ ü bāġa mültecāsız 

Kimini merk ider zer-beft döşeginde 

Kimine cān virür ṭopraḳ içinde 

Anıñçün kimseyi incitmez aḥrār 

Bunuñla oldılar mümtāz ü ebrār 

Mühimme 

Naẓm-ı Fārisī ibtidā tekellüm iden behrām gevrdir belāġat ü feṣāḥāti andan münteşir 

oldıġı gibi şuʿārānıñ ḳapusında eşʿār-ı tekellümüni iʿtiyād idişi zebān-ı mezbūre-yi 

dürr-i iṭlāḳına bādī olmuşdur  

3b 

Kāmil Paşa merḥūmuñ 

Baḥr ü berrde ṣanma kim ḳandildir pertev-feşān 

Maḳdem-i şāhāneyi tebrīke itdi aḫterān 

Li-nāmıḳa 

Yaḫud 

Düşmeni baḫt-āver eyler dostı ider iḫtiyār 

ʿAm erişdikce ṣāḳın feryādı itme iḫtiyār 

Dostı ġamdan öldürür düşmeni eyler baḫtiyār 

Li-nāmıḳa 

Kederlenmezse dost germ-i elemden 

Anı terk itme aṣla bir sebebden 

Muḥabbet zāʿil olmazsa ġażabdan 

Behā olmaz aña sīm ü ẕehebden 



12 

Li-nāmıḳa 

Bir güneş nā-pāk ṭıynet çün zend raḫne bedel 

Ez-şikest tīġ-i zaḫmın ki bir berdüʿl benām 

Li-nāmıḳa 

ʿAḳluñ dest-i tedbīri yetişmez kesb-i erzāḳa 

Anıñçün eblehi merzūḳ görseñ evc-i iḳbālde 

Li-nāmıḳa 

Ger ṣalāḥ bevri zi-ifsād-ı zebān 

Ān bī-fütādi be-zendān-ı dehān 

Li-nāmıḳa 

Sümme el-reżayi fiʿd-dünya ve mā fihā  

ʿAdat s āebet fenzer be-encām  

4a 

Li-nāmıḳa 

Edame Āllāhu devletü ẓılludur 

Legād neşret-i ʿıtabah u ʿaleynā  

Beyit 

Ān dıraḫtı hest nadir der-cihāt 

Mīveʿi ū māyeʿ-i āb-ı ḥayāt 

Beyit 

Cün güneş gidüb birinde ḳoca daġ 

Çāre nebūd ber-maḳammış cüz çerāġ 

Beyit 

Dil-i pür-derde kimden çāre-cū oldumsa ey Vehbī 

Tutunca nabzını gördüm ki ʿāciz kendi derdinden 
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Beyit 

Çāre Ḫuda hā ne kime derdimi açsam Nābī 

Benden efzūn o da sergeşte vü bī-çāre çıḳar 

Beyit 

Zāde-i ṭabʿı idermiş īmā 

Herkesiñ rütbe-i istiʿdādın 

Belīğī 

Gözleme kimse elin umma naṣībiñ elden 

Saña āḫir irişir ḳısmet olan evvelden 

Beyit 

İġtinam berdʿür-rebiʿsīmā vaḳtüʿs-seḥer 

İctinab berdüʿl-ḥarīf inne terd-i defiʿ 

4b 

Beyit 

Bu derd-i miḥnet ʿadl ile bīmār olmış bilmez 

ʿAdālet bir belādır kim giriftār olmış bilmez 

Beyit 

Kūşeʿ-i rāḥat idi ḳabriñ ʿaẕābı olmasa 

Ḫoş teferrücgāh idi maḥşer ḥesābı olmasa 

Beyit 

Ṣuc benimdir ki ana ḥālimi ʿarż eyledim 

Arzū-yı dil- bī-çāre nedir söyledim 

Beyit 

Maʿrifet-i ḥaḳḳıñ ecel-i luṭf-ı Sübḥānīdir 

ʿİzzetiñ cāmisi meʿmūriyetiñ bānīsidir 
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Şiir 

Küllüvā’l yevm men rızḳ alala ve ebşeru 

Feenne ʿaliyyü’l raḥman rızḳuküm ġıdā 

Tercüme 

Be-ḥūr ançe dāres nev-imrūz şād 

Ki ferdā dehed anke emruz dad 

Ḳıtaʾ 

Ger naḳd-i viṣāl to nedārem der-dest 

Derdine muḳīmet ḫayālet peyvest  

Der- ẓāhir eger viṣāl-i cismānī nist 

Ġam-nist çü ittiṣāl-i ruḫānī hest 

Ḥaḳḳı 

Li-nāmıḳa 

Beldetü naḥit ʿaleyhe’l kaināt 

Fe eṣābethā şururi mekāt 

5a 

Lemā daḫl Yūsuf en nebī ʿaram fī’l-baḫş 

Faruḳ ẓüleyha enşāat fī firāḳa vāreset ileyhi 

Hemumen ḥadīs i vü ġamı eylesün 

Ve hūni ceys ü kefi desāvil 

Veleyli ṭavil ve to mī ḳalīl 

Veʿayn-i ḳecel beṭūlüs-sehāvī 

Ve mālī ġabbās  iẕācet-i leyl 

Sevān-ı etādı Fevādī fevādī 

Felāmmā vaṣl ila Yusūf ꜥaram ketebe ve ersele ileyhi 

Enini elifi ve şevki enisi  
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Ve havfi bükai ve nevmi suhadi 

Ve zanbi kesirun ve hayri yesirun 

Ve demi ezizun betiu al - tenadi 

Ve nefsi ʿalīl ve ḳalbi ʿeḳalīl-i 

Ve zāri ḳalīl libevmüʿl-meʿād 

Ve cismi refīḳ ve ḳalbi ḥarīḳ 

Ve nefsi ġarīḳ bi’lcer elvedād 

Ve ẓulmi ʿaẓīm ve ṣavṭī raḥīm 

Der bī raḥīm ḳadīmü’l ibādī 

Ve mālī ġabāt iẕācet-i leyl 

Sūy-ı ān enādi li-rabbiʿl-ʿibādī 

Beyit 

Alma ġaribiñ ḥaẕer it āhını 

Kim eridir āhı anın āhını 

Beyit 

Āteş-i ʿaşḳa yanaram olmaya bugün yaş 

Gözyaşına ġarḳ olurdum olmasa ʿaşḳ āteş 

Li-nāmıḳa 

Zevḳi ḥaḳīḳatde arar merd olan 

Żāhir ālāyişe itmez nigāh 

5b 

Beyit 

Zi-mesned bī-fenādüvenāciz şod 

Felek goft-i ḫandān geh eyne nebiz şod 

Beyit 

Gelür elbette taḳdīr-i İlāhi 



16 

Gerek sen ʿayşıñı ḫoş ṭut gerek telḫ 

Ḳażā-ı mübremiñ defꜥine her giz 

Ne kerḫin ḳadir olur ne şeh-i Belḫ 

Beyit 

Ḥal eyleyemez ḥikmetini ḳuvve-i efkār 

Her ʿıydına bir gūne tecelli ider Allah 

Beyit 

Müşkili nīst ki āsān ne şod 

Merdi bā berke her āsān ne şod  

Nāçār çeker ḫalḳ bu miḫnetleri yoḳsa 

Ādem ḳara ṭaġ olsa getürmez buna ṭaḳat 

Beyit 

Ta esāsından binā-yı devleti eyler ḫarāb 

Degme efāne müfisi olmaz belā-yı irtikāb 

Beyit 

Taʿām şehr-i şehin selāṭīn 

Cevāb-ı telḫ-i deryānı nirzad beter zed 

Beyit 

Ḳurtarır başını seniñ cenkden 

Ḫalḳ arasında yılan gibi yılan 

Li-nāmıḳa 

Var mıdır şimdi cihanda ben gibi ẕī iḳtidār 

6a 

Beyit 

Şol yalan kim ola ḫatmine ʿanıñ bir ḫaber eger  

Yek dürür ol ṭoġrıdan kim ḳopa andan berḫur 



17 

Beyit 

Şu melül ki fettāḥ-ı bāb-ı müşkilhā 

Eger deri bebenden hezār beküşāyed  

Mes nevī 

Aḫlāḳ iledir kemāl-i ādem 

Aḫlāḳ iledir niẓām-ı ʿālem 

Aḫlāḳa naẓar idilmeyince 

Semt-i edebe girilmeyince 

ʿĀlemde nice maʿārif ehli 

Tercīḥ idiyor ʿulema cehli 

Ḳıṭʿa 

Kimse teaʿyyün idemez ʿālemde 

Kendi māhiyetini reʿyi ile 

Münferid vāsıṭaʿi ruyet iken 

Göremez kendisini dīde bile 

Beyit 

Aḳar deryā-yı şehvet her mesām-ı mūy girmeden 

Dehen-i tengi gün mīrā kerem bāde geldikçe 

Beyit 

Ṣūret-i ḥāl-i mües s er bellüdür ās ārdan 

Çeşm-iʿibretle her bir berk ter āyīnedir 

Beyit 

Berk-i deraḫtan-ı sebzdir naẓar hūşyār 

Her varaḳ defter best maʿrifet girdgār 

Mıṣrāʿ  Mıṣrāʿ 

Dāmenim ez dest bereft 
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Ey murġ-ı seḥer ʿaşḳ zi-pervāne beyā mevz 

6b 

Beyit 

Ez-Ḫudā yābı mükāfāt ey şerīf 

Fevt şukrat ned āred īne żaʿīf 

Beyit 

Gerçi dürem erbasṭ ḳarib himmet devr nīst 

Bendeʿ-i ẕāt şimābem ez- s enā-ḫevān şoma 

Beyit 

Devletet pāyende bād-ı hūşyār 

Rahm kühen ber ʿacezan maʿẕūr dār 

Beyit 

Tāb-ı fikri devlete pīrāye-i feyz ebed 

Ab-ı re’yi milkete sermāye-i rūḥ-ı revān 

Beyit 

Ḳader nev beñẕeşet ez-derk-i ʿuḳūl 

ʿAḳl ender şerḥ to şed beva’l fużūl 

Beyit 

Afitāb-ı reft bi-cābesün māned dāġ 

Nāy-ı bāyed ez ü maned çerāġ 

Beyit 

Çünki gül reft ü gülistān şod ḫarāb 

Būy-ı gül rā ez ki becuyim ez güllāb 

Beyit 

Çünki gül reft ü gülistan der güẕeşt 

Nişūnī zān bes zi-bülbül ser-güẕeşt 
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7a 

Beyit 

Sāhil-i hicrandadır bī-gāneler 

Āşinālar aldı deryā menzilin 

Beyit 

Eczā-yı beşer cālib-i taʿcīl fenādır 

İfā-yı es er cāẕib-i taḥṣīl beḳādır 

Beyit 

Himmetrā ḳıl natüvāned kuşed 

Haṣlet-i rāyīşe hindistān bered 

Beyit 

Her çe dilim ḫavast ne an mīşod 

Her çe Ḫudā ḫavast hemān mīşod 

Beyit 

Naṣīb olsa gelür şām ü ʿıraḳdan 

Naṣīb olmaz gider āşıñ ṭabaḳdan  

Beyit 

Her çend ki ez müdām ez di benūd sūdem 

Men cerb ol mücrib heleset bihin nedāmet 

Ḳıṭaʿ 

Reftem sürilir başına 

Dīdem ḳaça ḫured āmeden 

Bir faḥir rā yaṭır ledüm 

Bir ḳaça nerlet mi(?) redif 

Beyit 

Himmet-i bülend vār ki nezd-i ḫüdā vü halḳ 
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Bāşed beḳadr himmet nev iʿtibār to 

7b 

Kıṭaʿ-i Cāmī 

Ey büt-i pür ḫande vü çeşm-i siyāhet mest-i ḫāb 

İki zülfüñ arasında ay bozandın āfitāb  

Neşe-i mey mi dehr-i ruy-ı nerā gark-ı ꜥarak  

Bāde içmek görinür güllü gelübden güllāb 

Mis l 

Kav viṣāle ḳav şod 

Ta ciger ḫāḫūn şod 

Beyit 

Pāyende nīst devlet zūr āmederā 

Ser encāme nīst tekrīr pürā güzerā 

Mis l 

Ḫerse penç tenge  

Palanes panende tenge  

Beyit 

Küntü tabiganı her deradec talikat 

Ey tab-ı nūr nīzenū pürhem belā şūrī 

Beyit 

Hamle-i gerdī beşīr merdāne 

Şoste kerde ze ters bergād 

ʿArabī 

Ṣalat ʿale’l esed 

Belet ʿaliyyü’l nefed 

 



21 

Beyit  

Āb der kūze o mā teşne lebān migerdīm  

Yār der hāne o mā gerde cehān migerdīm 

8a 

Beyit  

Ezeliyet biñ būse dādı ebr-i ḳadernaz to çist 

Ger peşīmān ḫurde baş yerde ber cāyiş neham 

Beyit 

Ṣūver-i lebin āb-ı ḥayat ise murādıñ yoḳsa 

Zevkimi teşnası behuda namınca  

Li-Mirza bî-dil-i Semerḳandī 

Zencīr rovşen żımerān tume-i tīġ-i belāest 

Mevc-i mīgerd o ne ḫod rāz-ı şikesti abha 

Bī-dil 

Nefs her dem ze kasri omur ġamze ḫuştī mey kūned bī-dil 

Bī-taʿmīr in vīrāne miʿmār īn çīn-bāyed 

Bī-dil 

Puḫtagi dag suhanra bāz-ı mebdāred zi-cūş 

Ñātā ḫāmūş nīst bī-dil müddeʿā ḥamet veys 

Bī-dil 

Zindegi der gerden üftadest bī-dil-i çāre çist 

Şād bayed zistem nāşād bāyed zist 

Bī-dil 

Şām-ı perverd ġamım bā ṣubḥ-i iḳbālim çehkār 

Tīre baḫtī sāye-i bīdest beydāset Mecnūn nevā 
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Beyit 

Menān-i Ferhad şīdā-yı şükr-i güftār şīr benim 

Ki āhım in kıbab-ı bi-sütun ra hoş süngüşte 

8b 

Meşreb-i Gaẕālī 

Mey-i behor mashaf be sūz ü āteş ender Kaʿbe zen 

Sakin bütḫāne baş merdüm-i azārı mekes 

Beyit 

Be-Kaʿbe çe mebrū-yı dilberā der-bāb 

Behter Hezār-ı Kaʿbe bāşed yek dil 

Ṣūfī Allah yār ṣāḥib-i mesleküʿl mütekabbes 

Merd-i bī-şerʿ eger perd behrā 

Hurd-i āteş der kure ve deryā 

Fiʿil averā kerāmet ezdānı 

Zenn-i telak ve na Müslümānı 

Beyit 

Dānā birbeher diyār-ı rodu azizi mükerremet 

Luġat-i bir an diyārıña dānā nebūd ʿazīz 

Bī-dil 

Belī zevrāḳ nemī ḫādāhed muḥīṭ-i Kibriyā 

Beher ṣu sīr geşti bir kemer dāred gedā 

Bī-dil 

Kes derbend-i ġaflet mada çün men nedidem incā 

Dü ʿālem yak der bāzest mey-cuyem incā 

Li-nāmıḳa 

Nabżı ḥabżı bir olan şeyḫe dinürmiş melʿanet 
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Böyle şeyḫe rām olanlarmış bulanlar meskenet 

9a 

Bīdil 

Bī-dil raḳam-ı mā ṣafḥa-i bī-ḫaberi ḫüdāset 

Rū serḫaṭ taḥfīḳ zīfer zāne ṭaleb kes 

Bī-dil 

Felek teklīf cāhet ger koned fāl ḫālī ḥamāḳat zen 

Ki men ʿömriyest mey bīnem hemān çarḫ-ı hemān encīm 

Bī-dil 

Ben ḳadem-i rāḥat bī-dil ez- nev to dāmān-i ḫāk 

Bir ser müjgān çü ʿaşḳ üstāde-i hevest yā ḫūşyār bāş 

Beyit 

Biyāki ḳaṣr-ı emel saḫt-ı sest tebyāreset 

Bīyār bāde ki bünyād-ı ʿömr ber bādest 

Beyit 

Asmān bī-gāne kanrā ḳābil sahn-ı nedid 

Cüz be şahsi aşina nefruḫt ḳaṣab-ı üstühan 

Beyit 

Dilrā bedel rehist derin künbede sipehi  

Arzū-yı kīne kīne hizad az rūy-ı mihr mihr 

Beyit 

Ey hevāce derin cihan çerābı ḫaberi 

Ravzān ü şebān der ṭalebi sim ü zeri 

Beyit 

Sermāye-i tevāzīş cihān binbāde kefenet 

Vey hem be-gümanest beri pabendi  
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9b 

Beyit 

Bī-edeb rā her gice yabı bekūb 

Ḫırṣ-ı esnām-ı şod erḫarab çūb 

Bī-dil 

Eger bediʿ-i bademi tevsed dil şeyh içmedür engeri 

Ne gerdeş zehrdir zī-rengīn dārend āḫter hā 

Bī-dil 

Mücev bī-dil ʿilāc ser-nūşet ez-gerbān ḥasret 

Bī-mevc bāde-i netüvān şest ḫaṭṭ-ı zīr sāġar hā 

Bī-dil 

Şeb-i ʿişret ġanem minnet ġaflet 

Müje giryān mikoni seḥer est 

Ṣaꜥīb 

Lāleye ālüftem siyeh dil bu dend ez beher çist 

Güft ḥālim in bu dehr keşke der ṣaḥrānīst 

Hammeşiha-yı ḳab l gerd-  eflaṭun s erā  

Ḫaṣiyet in midehed herkes ki bad ana nişest  

Ḳıṭʿa  

Bī-bāde mebāş nā-tüv ānī benyek-dem 

Bā- bāde-i şod ʿaḳl ü dīn ü dil muḥkem  

İblis eger bāde behordi mikerd 

Dü hezār secde yapmış ādem 

Beyit 

Ah bī-teʿs īr mārāhim mekīr 

Her gicā dūd best āteş der-ḳafāset 
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Beyit 

Suḫtem ez-dest sirāfān goher nā-şināsi  

Bārhā her mihre ra bā der beraber miküşened 

10a 

Beyit  

ʿAnber bezm-i beḳāsı āşinā-yı mekes 

Āşinā-yı kerdi cidā-yı mekes  

Beyit 

Bedel goftem gedāmın şīve rüs vārest der ālem 

Nefs-i der ḫūn bi kayd-ı ve güft-ü pas āşināyiha 

Beyit 

Bir vaṣf-ı ḥadd-i sebze-i to ḥażırdır dāmen deştheşt 

İnest Allah nebāta ḥasına ḫaned ü güzeşt 

Ḳıṭʿa 

Ḫubān-ı cihān sīm-ten ve gül rā bend 

Nazik be-denānend ve müselsel mubend  

An sühān-ı hābına be-tāb-ı tevsed 

Ḫab-ı. el-rahīl cebinā ümmeti mīkūned 

Cāmî 

Yā Rāb it ṭaḳat ya miḥrāb yā ḳavs-ı ḳuzaḥ 

Yā hilāl-i ʿıyd yā ebrū-yı yār mest it 

Hażret-i Mevlānā Meʿlūfi oldıġı neşr-i ʿulūmdan dāmenkeş olub iḫtiyār-i ʿuzlet 

itdiklerinde zamanı mütefennin ve ekābir ʿulemāsından maḥnāt-ı maḥṣuṣa bī-cāvī 

neşr-i ʿulūmi terk itdikleriniñ sebebini ḥużurlarına varub suʿāl itdiklerinde ber-vech 

altı ḳıṭʿa-yı inşād buyurdıḳları rivayet olunmuşdur. 

Ḳıṭʿa 

Sermest-i cām-ı ʿaşḳım bī-bāde-i deyyāle  
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Goftem zemīn çe hāhī güftā ki sūznāk nāle 

Li-Kemālpāşāzāde 

Mey ile māl-i yetīmī ele almalı degil 

Ele almalı olursa meyi almalı degil  

10b 

Ey naḥve-i hevā-yı tā çend cār-ı zeyd 

Ey müferrī-i kisā-i baġına vü āmāle 

Ey manṭıḳī bī-dīn ʿömret güzeşte żāyiʿ 

Fikret bī-ḥaḳḳıñ şārih ḫaṭr-ı sūbı maḳale 

Diger ḥükm kāfir lügat bir iʿtiḳādsın 

Kuyed be to ḥavad s  ber dehr kon ḥevale 

Müftī ḳalem girifte inca ẕamāna nebāşed 

Ḳadı be-fikri mah-ı ide biʿ şedd-i ukale 

Meh-i meydan nidanım sermest-i cām-ı ʿaşḳım 

Muṭrıb-ı bizni-nevāyı sāḳī bede piyāle 

Rübāʿi Hoca Mehmed Pāşa 

Allah teraʿazīz meydānım veys 

Vüzꜥati enginist mānend nev-kes 

Allah hemīşe zemān ü sitemgīr 

Allah hemīşe zemān u sitemgīr be feryādem res 

Rübāʿī 

Sübḥānallah beher ġamım bār ṭūbā 

Sübḥanallah kesābesi kātūbī 

Sübḥanallah bi-ʿizzet-i kün fe yekün 

Sübḥanallah murād merāḥaṣıl kes 
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Ḳıṭʿa 

Civānī geft bā pīdīl āgāh 

Çe kem gerdi çe ḫām geştī derīn rāh 

Cevābes dād bir ḫoş tekellüm 

Ki eyyam-ı civānī ger dām kim 

Rübāʿī 

Ḫüdāvendā be-luṭf-ı gubur murad-ı ehl-i iman kon 

Mekon şey ü mekon molla mekon ṣūfī müselmān kon 

Dārānvaḳtī ki der görem der ābdab dü pür sebze 

Bī- fażl ḫod suʿāl o cevābī ber men āsānkes 

Ḳıṭʿa 

El dehr zu ḫeyl feenzer acayeb ḥa 

El ebed fi nimete vel horo maḥrum 

Med taʿcüben fehaza leyse fi aceb 

El kelb fi ḥacete vel leyse meḥmum 

11a 

Rübāʿī 

Yā Rāb zi-ḳanaʿātim tüvānger gerdān 

Ve zi nūr yaḳīn dilim ra munavar gerdān 

Esbāb-ı menī sūḫte-i ser gerdān rā 

Bī menet maḫlūḳ müyesser gerdān 

Rübāʿī 

Yā Rāb der ḫalḳ o tekyegāhım mekni mānend gedā 

Muḥtāc vezīr ü padşāhım mekni çün ehl-i riyā 

Mūy-ı siyehim ez-keremet geşt-i sefīd 

Ya mūy-ı sefīdim rūy siyāhī mekindir rūz-ı cezā 



28 

Manẓūm 

Şāhā beḳā-yı ʿömrinü bādā hezār sāl 

Sali hezār sāʿat ü sāʿatin ṣad-hezār rūz 

Rūzı hezār saʿatü saʿatin ṣad hezār sal 

Rübāī 

Hem yıḳarsın berḳ-i şemşīr sīnemle ʿālemi 

Hem neye dirseñ ser-kūyında feryād oluna 

Beyit 

Himmet az olsa bile fāʿide küllī görinür 

İḫtibā cāne muvāfıḳ olan efʿāle çalına 

Li-nāmıḳa 

Cāhile cāhile rifʿat gelemezdi amma 

Şimdi ol rütbe teraḳḳi idiyor ki ʿizzet 

Aña maḫṣūs gibi ẕilletde görinür fazıl 

Kime ḥal ʿarż oluna şema zananın ḥail  

Li-nāmıḳa 

Yazı yazmaḳ dilerse sevgililer 

Ala ḳoyabilir mi yüz baḳanlar 

Şiʿir 

Pek zerre ʿināyet-i İlāhī 

Bihteriz zi-hezār pādişāhi 

11b 

Beyit 

Herkes ez-mā peyām cūyed 

Kāġıd-ı hemrā selām kūyed 
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Ḳıṭʿa 

Hıred-rā goftem eznefifi rāmī 

ʿAceb dārem ki heşt ümmī vü ʿāmī 

Hırd güftā ki bel o ehl-i ān nīst 

Velīkin rubneh Men ġayr-i rāmī 

Tāriḫ 

Güher tāriḫī tezine eyledi ḫūrşīd-i endīşem 

Felek reşk ile bir mesti serverī atdı yıldızdan 

Ḳıṭʿa 

Birahna dīd selālerā vü şebnem goft 

Külāh-ı sebz to vü ze bād-ı ṣubḥ çünüftād 

Cevāb-ı dād süsen meger to neşnidi 

Zebān-ı sürḫ ser sebz mīd-i himmet ber-bād 

Beyit 

Çe kūyem ki tā goftenim bihter 

Zebān-ı ender dehān–ı yār sebān ser 

Li-nāmıḳa 

Böyleler hicvine ruḫṣat virdi fetvā-yı süḫan 

Ḳıṭʿa 

Feryād-ı zī dost felek süfle nüvāz 

Şehzāde bi minet ve güdāzāde niyāz 

Nergis ez berahnagi ser efkende be peleben 

Ki ṣad pirehene ḥarir puşide piyāz  

Beyit 

Rīz eger bir ḫāḳ-i rīz ü hem zerest 

Har eger aṭlas bī-şod hem ḫaret 
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12a 

Ḳıṭʿa 

Dād-ı ez-dest felek bī-baṣarı 

Ez- mürdem adem nemānde es eri 

Her gice sırrı būd furu refte behāk 

Her gice ḫaberi būd ber-āverde serī 

Ḳıṭʿa-i Müstezād 

Yā Rāb birdir ḫalḳ tekyegāhım hikmeti 

Ki muḫtāc vezīr ü pādşāhım hikmeti  

Çün ehl-i ribā  

Manend-i gedā 

Mūy-ı siyehem ez-keremet geşt sefīd 

Bā- mūy-ı sefīd rūy-ı siyāhem mekān 

Dārem āmid 

Der rūz-ı cezā 

Ḳıṭʿa 

Yā Rāb reftāgānem tüvānger gerdān 

Ve zenūr yaḳın dilim münevver gerdān 

Esbāb-ı men suḫte-i ser-gerdān 

Bī-minnet maḫlūḳ müyesser gerdān 

Li-nāmıḳa Li-nāmıḳa 

Sihr-i ba nuften betap gerdi ʿuften 

Pāreye cānım duyan işe yaḳar mı müftīne 

Mīr Gıyāseddin  

Ey pādşeh mend iḳlīm-i tecellī 

Ḳaṣr to felek tekye guht felek ʿarş-ı muʿallā 
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Ey şāh-ı meyl şem-i seyl rāh-ı bir gül 

Şehazı deni tahir evci gazeli  

Ḳāʿi to felek naʿl-i semendname ve cuşid 

Mülketi nīmiñ nā-ūfḳa narḳ-ı ꜥabā 

12b 

Cümlenin maḳṣūdı bir ama rivāyet muḫtelīf 

Virme raḥat nefsine dāʿim ġaraʿyı ekber it 

Ḳuyrıġına baṣma efendim uyur ejderhanın 

Ṣafā-yı ḫaṭıra yer yoḳ dil-i nāçīze ġam ṭolmış 

Şemʿi gör kim yanmadan yandırmadı pervāneyi 

Rīze-i elmas eger her açdıġı zaḥmete o şūḫ 

Bu meclis böyle ḳalmaz mestler maḫmūr olur āḫir 

Telāş ʿarżına ḥacet yoḳ dilimde sen dil āgāh 

Her zaman dest-i dile dāmen-i fırṣat girmez 

Ayaġından bu bezmiñ el çeküb dūr olmamız yekdir 

Der adu perdede eṣrār var ẓuhūr idecek 

Küşād-ı ġonce-i dil ḳaldı bir bahāra daḫi 

Ola ṭabīb-i dil ü cān idi murādıñ geldi 

Yüri ey ḫaste göñül derdiñe dermān iste 

Mis l 

Pūşīdem vir merd ü mān dīde nihādem 

13a 

Mā ez to cidāyım be-ṣūret ne bī-maʿnā 

Çün fāṣılā-i beyt būd fāṣıla-i mā 

Her ne emre iştiġāl insin saʿādetle ola 

ʿAvn-i Rabbānī ẓīr ü luṭf-ı Yezdānı muʿayyen 
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Pāk ṭıynet olmayanda hiç olur mı iʿtibār 

Olsa da ʿālī rüteb olmaz rehbet iştihār 

Cihān şimdi bana beytüel ḥündir 

Baña beytüel ḥazen oldı bu pars 

Teşbīh 

Mes elā Türkler muḳaddimen o parlaḳ renkli uzun entarileriyle o derece güzel 

görinmekde iken şimdi öñi ilikli siyah sütre ve başlarında ḳırmızı fes ile ağzını 

mühürlü şarāb şīşelerine beñzemekdedirler 

Söz 

Efkardaki iḳtidāra iḫtiyārlıġıñ nüfūẕı yoḳdur Allah innel Allahü ꜥente  

Li-nāmıḳa 

Nāçīz es erim ki bu kitābım 

Ḳalsun saña yādigār benden 

Olduḳca müṣādif-i nigāhıñ 

Bir ḫak-i rehdir ümīd senden 

13b 

Bedūḥ 

Żımmiyet eyle güzel ṭarzda bürimek maʿnāsına veyā ḳażā-yı vāsīʿ maʿnāsına bedḥāha 

cemʿiyetidir Sünbülzāde Vehbī (Baʿżılar didi nām-ı Ḫudā Bedūḥ (Bürimek ṭarz-ı 

nezāketle bedūḥ) neşīdesiyle meẕkūr lafẓıñ esmā-i İlāhiyeden oldıġını ve dīvān-ı ʿAlī 

şārihī müstaḳimzāde lafż-ı meẕkūr ḥizmet-i ḳurubuñ miftāḥı ve ẓulmet ḳıluben sebeb-

i inşirāḥı ve umūr-ı cüziyeniñ Bādī-yi infitāḥı olmasına icmā-ı münʿaḳiddir maʿnā-yı 

muṭlaḳı ki ceyb ḥabīb ü vedāddır iradesiyle tebrige īrād olunur diyerek elfaż-ı 

merġūbeden oldıġını teʿyīd itmişdir manẓūme-i İbn-i Kemāl’de görilen bu ḳıtʿa daḫi 

 

İşāret şöyle ḳılınmış şeyḫ üstād 

Bedūḥ ismindedir tekvīn ü īcād 

Eger rūḥāni olsa yaḫūd cismi 
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Ḳamūsına müvekkel bil bu ismi 

Müstaḳīm-zāde fikrini Müstaḳīm göstermemişdir fütḥü’l-ġaybda görilen  

İnne şāʿineten ʿilm-i sādātenāül efżāl 

Feseccili ḳalbihe menil aḥvāl 

14a 

Vażʿ-ı müsellisüʿel bedūḥ fāʿifā 

Ve zü zinehü ʿaleyh ṭufān reʿifān 

Ḳıṭʿası ve yine şuʿarā-yı ʿArabdan iden Rumīniñ göze ilişan  

El nekid ba-meliḥ bahrım ümmedi 

Kana elvamık elvanı elbedih  

Sel velātüʿl aẓām ü hicrānā 

Maʿsalet evṣāl ḳanetüʿl subb ü rūḥ 

Ḳıtʿası kezālik bedūḥ lafżınıñ ḳıymetdār bir kelime oldıġını taʿbīr idebilür yoḳsa baʿżı 

irā-yı sefīme aṣḥābı gibi babme aleleriñ ismi oldıġını göstermez 

Beyit 

Eylesün bu padişah gerd ḥar  

Bahtiyār u kā mekārū ber firār 

Beyit 

Mektūb-ı cān fezā-yı nevāmīd būy-ı men 

Goftem mekr-i nesim-i ṣabā ez çemen resīd 

Bā-asmān-ı be mücmer ḫurşīd-i ʿūd-ı suḫt 

Bā- kārbān-ı müşk zirāh hotenresīd 

Beyit 

Bir bürhāne ile bozulmaḳda müşābihdir hemān 

Tevbe-i bi vakt ʿāşıḳa urur ya bicānına 
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Li-nāmıḳa 

Maḥvü’l mesṭūr fī ḥazal küttāb 

S abet el mażmun fi sicil el sevāb 

14b 

Ḳale eş-şeyhül haberi bi nak bihil el mea bihi kad şeniet el kütübi ve vetabet mehi el 

sabrul vel tevarihi ʿAli ḳadr ʿimāmetüʿl benī ṣallallahü ʿaleyhi vesellem ḳılan iḳfā ʿali 

şeyʿen ḥüsni eczeti mineʿt-tevbe enne vaḳf-ı ʿAli şeyi men kelāmün nebevī zikr-i fihi 

inne kāne lehü ṣallahü ʿaleyhe ve sellim imāmete ḳaṣiretü ve ʿimāmete tövbetü ranül 

kasiretül kanetü subka ezirü ratubete kanet şair dera ümmeti dehr-i kelamül muhallü 

imamete kamet subka ezirü matallife gayrı takıyi bil kasir vel tavili ꜥalem 

Seyyid şerḥüʿş-şemāʿil laʿliyyü’l ḳāri 

Beyit 

Ey şehinşāh-ı cihān vey nurı çeşm-i memleket 

Yümn ile iclāl ile ʿabdiñ ola pür mesʿadet 

Mıṣrāʿ 

Düşmen rā seni nümāyed iḫtiyat ez kefemde 

(Herkesiñ bir derdi vardır āsıyabında āb) 

(Bes ṭūr-ı ʿacīb lazım īn vaḳt ü zemānest) 

Bende-i ḫalḳa bekūş ez tevāzi berūd 

Luṭfkes luṭf ki bīgāne şod ḫalḳa begūş 

Mıṣrāʿ 

(Böyle bī-ḥālet değildi gördigim ṣahrā-yı ʿaşḳ) 

15a 

Beyit 

Ya luṭfdur ya ʿitāb ü ya teġāfül ya sitem 

Söyle derd-i dilini her ne çıḳarsa ḳısmet 
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Mıṣrāʿ  Keẕā 

Ehl-i dil birbirini bilmemek inṣāf degil 

Merd olan birbirini sevmemek inṣāf degil 

Beyit 

Ya melekdir ya perī şekl-i beşerde zīrā 

Bu ḳadar kesb-i maʿārif idemezdi insān 

Beyit 

Olmuş o ḳadar ḫalḳ-ı cihān ḥileye üstād 

Kim sabiḳā-i şöhret şeyṭān unuṭmuş 

Beyit 

Ḫalḳın teʿvīle ilişdirdi uṣūl-i taḥlīf 

Şimdi her dād ü ḳasem serḫate ilet gider 

Beyit 

Be ḳader elinden nekteseb meʿālī 

Fehm-i taleb elʿali her el babı  

Tercüme 

Miḥneti miḳdārı herkes devlete nāʿil olur 

Devleti dārına taleb şeyleri bī-dār olur 

15b 

Beyit 

Bī-ġavṣüʿl- baḥr fī ṭalebüʿl leāʿlī 

Ve be hattı belseyaretü vet-tevālī 

Tercüme 

Kim ki baḥre dürd-i mercān ü cevāhir ḳaṣdına 

Talsa gevher-i dārihem maḥṭūt olur 
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Beyit 

Vehmül talebül ali naid ger 

İżāʿül ʿömr fī ṭalebüʿl muḥāl 

Tercüme 

Kim ki şān ü devlet ister mū-fitne 

ʿÖmri ġayb eyler maḥal arzūsına 

Beyit  

Devā bir āhım āmedi deyri ken 

Yeki büd berest ü diğer büt şiken  

Müfred 

Biz nice ḥiddetli pāşānıñ süḳūtın görmişüz  

16a 

Mes nevī 

Sermā āne nāle-i mādūr nīst 

Lebiñ çeşm döksün rā an nūr nīst 

Beyit 

Himmet az olsa bile fāʿide külli görinür 

İhtiyacāta muvāfıḳ olan efʿāle çalmış 

Taḳrīż 

 

Ez-gülnihāl  

Şen olur şen aʿnāñ aġlar 

İmām esefā ṭañı ṣaġlar 
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Kurdlar ḳuşlar ḳırlar ṭaġlar 

An ki bir olmayagör 

Ḳazmayı urdum mezara 

Kimiñ çıḳdı pāre pāre 

Cān virüb aldanma yāre 

Senden geçer olmaya gör 

16b 

Li-nāmıḳa 

Sermiş ez nāle-i men dürnīst 

Gerçe aʿdā bīñ yalanlarla ider inhām 

Li-nāmıḳa 

Sırrımız efʿalimizden lā-cürm olur ʿıyān 

Çünkü mirʿāt-ı ḥaḳīḳatdir faʿāl-i merdümān 

Li-nāmıḳa 

Baġrı hādī dilüb vīrāne itmek isteyen  

Kerm ü serdiyle cihānıñ bozmasun użaġın 

Beyit 

Ko sefīned ez- berāy-ı çoban nīst 

Belki çoban berāy-ı hiẕmet-i rest 

Beyit 

Bārān ki der letāfet tabına ḥilāf nīst 

Der baġ-ı lāle rūye du der şurbum hes 

Beyit 

Çü āhenk reften ḳonedcān pāk 

Çe pür nāḫt merden çe ber rūy-ı ḫāk 

Bāḳī neḫvāhid māned hanıñ neḫvāhid- bekā-yı to nev 
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Beyit 

Göñüldür ṣıdḳ-ı daʿvā-yı ḫalḳa şāhid-i ʿādil 

Miyānrā şekvān-ı mecerret yemin olmaz 

17a 

M s l 

Ḳuşıñ ʿaynı şarabdan nev-bīder 

Li-nāmıḳa 

Tabʿa lāyıḳ bu eserle ḳudret-i āʿalā eyledi  

Nev nihālān-i vaṭan içinde Mīr ʿAli Naẓīf 

Görmesün görmek dileyen bunda bir ḥarf-i saḫīf  

Eyleyüb taḥsin-i ḥaydar dedi lā şekdir laṭīf 

Li-nāmıḳa 

Aldanub bir ferde boş ṭurma ṣāḳın  

Çalışsa ṭavr bulasın kenz-i ġınā 

Çünki haḳ bize kitābında dedi 

Leyse lil insāni illā mā seʿā ( Necm, 39) 

Ḳıṭʿa 

Tabʿında ṣad aferin ey naẓm seḥer aḫirīn 

Habbeẕā içdik nebā ter ü mesleginde nev-zemīn 

Baḫtiyār ol nām manẓūmeñ gibi herḫalde 

Müteḳayyed olsun kemālinden hemīşe ḳārīn 

Manẓūm-ı Bir Nebatruya Be-sābıḳ Maṭbūʿāt Müdīri Nüzhet Efendiniñ 

Taḳrīżīdir 

Li-nāmıḳa 

Heb muradın virüb ẕātını ḳılsun neşe-i dār 

Neşe-i dār itsün bu sāli ʿizzetiñle gird-gār 
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Li-nāmıḳa Li-nāmıḳa 

Birāder sāliniñ her anın Hāḳ neşe-i dār itsün 

Hāḳ bu sāli ẕātını teşrīf içün ḳılsun medar 

17b 

Li-nāmıḳa 

Ḥāḳ bu sāli eylesün ẕātın içün pür-meymenet 

Li-nāmıḳa 

Sāliniñ eczāsını pür-meymenet itsün Ḫudā 

Li-nāmıḳa 

Salının evkatını perverdigar insün seʿid 

Mıṣrāʿ 

Efendim ḥaḳ seni ṣıḥḥatle dāʿim ber-ḳarār itsün 

Beyit 

Bāḳī olasın hemīşe Bāḳī 

Yāriñ ola meclisinde sāḳī 

Li-nāmıḳa 

İşbū luṭf-ı pādişāhı gird-gār 

Eylesün ẕātın içün ʿaẓīmetdār 

Beyit 

Daḫī kimden ümīd ṣıdḳ idersiñ nabiyā bilmem 

Sabaḥıñ bir naḳde nıṣfı kāzīb nıṣfa ṣadıḳdır 

Li-nāmıḳa 

Bir şemʿa ki Haḳ şuʿlesini eyleye īḳād 

Hiç kimse aña tāb-āver olub söndiremez 
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18a 

Kemāl 

Memātī görmedim ʿömrümde bir inkār ider meẕheb 

Fenādır bir fenā dünyādayız intāc her maṭlab 

Firāḳı ḥabs ü nefi ḳadr ü nāmūsumla gördüm heb 

Cihānıñ bir belāsından bana pervā mı ḳalmışdır 

 

Sipihriñ baḫtını iḳbālini heb pāymāl itdim 

Hamiyyet mesleginde terk-i evlād ü ʿiyāl itdim 

Hayatımdan muʿazezken vaṭandan infiṣāl itdim 

S ebāt ü ꜥazme ḥāʿil denī dünyāmı ḳalmışdır 

 

Mıṣr ü s ābitem ben cān verince ḫalḳa ḫıdmetde 

Fedākārıñ ḳalır ezkārı dāʿim ḳalb-i milletde 

Deniyor bir güne gelir de sāye-i feyz ḥamiyetde 

Kemāliñ seng-i ḳabri ḳalmadıysa nāmı ḳalmışdır 

 

Degişmez fen mi vardır müsteḳar eşya mı ḳalmışdır 

Delīli dāʿim olmuş biñde bir daʿvā mı  ḳalmışdır 

Dime insana maʿlūm olmadıḳ maʿnā mı ḳalmışdır 

Eger mechūl ararsan her işiñ encāmı ḳalmışdır 

Sami Paşa Merḫūmuñ 

Çoḳ heyete girdim geleli bezm-i cihāna 

Biñ sūretle ḳoydı beni evżā-i zemāne 
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Ta sırr-ı varaḳ-ı nüsḫa-i ḫamīne irişdim 

Üstād her dem başladı tefsīr ü beyāne 

 

Bildim ki bütün işlediğim cürm ü ḫaṭādır 

Kaldı işim Allahu ʿazīmüşşāne 

Mıṣrāʿ 

Böyle bī-ḥālet değildi 

Gördigüm ṣaḥrā-yı ʿaşḳ 

Fenn-i ṭabāʿatıñ mūcidi Ġutenberġ olub Kemāl bek gibi bāʿżıñ zeḥābı üzre kuster 

değildir 

18b 

Kalem-i inca resid ve ser beşkest 

İmān ü İslāmıñdır ü Kurʿān-ı Kelāmullah maḫlūḳ mudur ġayr-i maḫlūḳ mıdır 

El-Cevāb 

İmān Haḳ Teʿālā Hażretleriniñ vaḥdāniyetine ve irsāl ü inzāl itdügi resel ü ketebe 

ḳalīle ʿitiḳād ü lisān ile iḳrārdır İslāmıñ derece-i evvelisi ṭāʿat ü inḳıyāddır der 

gafiyeye iʿtiḳād ü aʿmāli şevāʿiden ḥālṣa eylemekdir ( ve men aḥsenu dīnen mimmen 

esleme vechehu lillāhi ) (Nisā, 125) āyet kerīmesinde bu mertebe muraddır īmān ve 

Kurʿān-ı ʿAẓīm ġayr-i maḫlūḳdur bunuñ üzerine müşābiḫ-i kibār icmāè idüb 

maḫlūḳıyla ḳavl-i küfrdür diyü taṣrīʿ eylemişlerdir Rabb-i ʿizzetiñ ṣıfāt-ı kerimesi 

simāt-ı ḥudus dan münezzehdir bu nişānında elfāz-ı muṭaṣarrıfa vü ʿibāret münḳażiye 

ile ẓuhūrı alāt-ı beşeriyyeniñ ḳusurınıñ ve emirenin mażī vü müstāḳbele itḳāmı inkām 

ẕāti değildir müteʿalliḳat-ı ḥadiseye taʿalluḳı ḥasebiyle ḥāṣıl olmuşdur fi’l-ḥaḳīḳa 

taʿadded ü inḳām-ı taʿallüḳātıñdır 

Emrü’l-umūr 

Beyit 

Hoş āmedī ki ḫoş āmed maraz āmedanet 

Hezār-ı cān kirāmı fedā-yı harfle mest 
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19a 

İş bu kelāmıñ sebebi vürūdı bir şeyḫülislām her ne ḥāl ise ḥurūf-ı hemcādan ve aḫirini 

aṣla tekellüme muḳtedir olamadığından ol vaḳtiñ vükelāsı merḥūm Şeyḫülislām 

Efendiʿyi pādşāha ġammaz idüb dimişler ki efendim ḥavf-ı rāyi camiꜥ(emr emīrü’l 

ümerā Allah) cümlesini bir ḥayli ḥaṭṭıyla taḥrīr itdirüb ḳırʿaat itdiriñ ẕāt-ı şevket 

simātıñıza yaḳın gelsün pādişāha daḫi cümle-i meẕkūreyi taḥrīr itdirüb müftiyyü’l 

enāme bir münāsebetle ḳıraʿāt içün virdikde kendini tecrübe oldıġını derk idüb taḳdīm 

olınan cümleniñ mażmūnıñda kurı diger bir cümle tekellüm buyurmuşlardır ki meʿali 

ḥükm-i ḥakīmü’l ḥükemā-i āh 

Bal çalub ağzımıza ṣoḥbet-i ḥelvā-yı maʿāş 

Eyleriz ṣubḥa ḳadar her gice ḫülyā-yı maʿāş 

 

Nāmıñ ʿālemrādır ammā yüzini görmüş yoḳ 

Murġ-ı ʿanḳa mı nedir murġ-ı dilārā-yo maʿāş 

 

Nār-ı cān-sūz firāḳıyla baḳub dünyalı 

Ḳıldı Mecnūn-ı melāmetzede Leylā-yı maʿāş 

 

Genc-i dāmen mi faḳaṭ itdi girībānını çāk 

Yūsuf ṣabr-ı diliñ dest-i Ẕüleyha-yı maʿāş 

 

Dūrdan baḳmada keştī ḳılub fani 

Döndü āyine-i İskendere meclā-yı maʿāş 
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Giderek ṣagara tenzīl idecekdir görinür 

Ḥükm-i mīzān-ı ḳarvdan gibi iʿṭā-yı maʿāş 

 

Fenn-i malı bilür erbāb-ı hünerden ṣordum 

Didiler sālbedir ḥall-i muʿammā-yı maʿāş 

 

Bir yere gelse cihān eyleyemez istiḫrāc 

Oldı muġlāḳ o ḳadar nüsḫa-i maꜥnā-yı maʿaş 

 

Böyle bir neşʿesiz eyyāmın degildir meşhūd 

Devre āgāz ideni sāġar-ı ṣahbā-yı maʿāş 

İder idrāḳ-i ḥavālatda efnā-yı vücūd 

Girse de ṣūret-i imkāna heyūlā-yı maʿāş 

 

Yine bir pāresi girmez żuʿafānıñ eline 

Olsa dükkān-ı cihān ṭobṭolu ḳālā-yı maʿāş 

19b 

Bu āyı virse de virmez öbür āy-ı maʿlūm 

İtmesün ādem olan ġayri temennā-yı maʿāş 

 

Herkesiñ rızḳına Allah kefīl olmışdır 

Ne gerek ʿārif-i billāh tevellā-yı maʿāş 

 

Açdır öyle ki ḫalḳıñ gözi ṭoymaz kāzım 

Günde bīñ māʿide itdirse de mebḥā-yı maʿāş 
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Li-nāmıḳa 

Kerīmā haḳ seni luṭf ile ferḫunde māʿil itsün 

Li ʿÖmer Hayyām 

Sirişkim nābe benzin leb-i dildār-ı maḥrem şod 

Güher şod laʿl-i şod yāḳūt ter şarāb-ı nemīzem şod 

 

Dil-i ẓulmet siriştem der tecelligāh dīdāres 

Nihāl ṭu şod mehtāb-ı şod ḫūrşīd-i ʿālem şod 

 

ʿİtāb-ı efrūz şod yareb kirāmiye şūḥdur bezmim 

Ki ko çāh-ı şod mātem-i serā şod külbe-i ġam şod 

 

Rümūz-i derd-i dil ü iḫvānım sāzım yaver veş 

Bilib ān-ı nefs-i şod nāle şod āh-ı demādem şod 

 

ʿÖmr yāb ān-i frengi zāde åālāt mu habbet zed 

Ne diye peykāne şod dīvāne şod rüsvā-yo ʿālem şod 

Beyit 

Kāmiliñ gitse vücūdı nice icādı ḳalur 

Sen dahi egile gör kim er olur ādı ḳalur 

Beyit 

Süḫān mandāndır cihān yādigar 

Süḫānrā nesāzed güher rūzgār 

Beyit 

Manend-i şecer nā-büt olur s ābit olanlar 

Her ḳanġı işiñ ehli isen anda devām it 
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20a 

Liḥakīm ʿÖmer Hayyam Nişābūrī 

Ayrıḳ mı merās iñni Rabbi 

Bir mendir ʿıyş Rabbisini Rabbi 

Meh-i mey-i ḫurrem denümeyin bed-mestī 

Hākim bed mekr-i nevmeti Rabbi 

Ḳıṭʿa  

Na-kerde günāhdır cihān kistbegu 

Ankes ki güneh tengi çün zīşet begu 

Meh bed-genem ü nevbed mükāfāt dahi 

Bes farḳ miyān-ı meh nev-çist begu 

Velehü 

Ey refte vü bāz ü āmāde vüğ ḫam-geşte 

Nāmet-i zi-miyān nā-hakīm geşte 

Nāhun hama cemʿ-āmed ü sim-geşte 

Rīş ez pes ü pīş āmede vü dem-geşte 

Li Mīrü’l Muʿazzī 

An zülf-i müşkbār barān ruy-ı çün bahār 

Ger güne est ü gūnehi ezdi ʿaceb medār 

Şebdir bahār-ı rūy-ı gend sevi kū tehī 

Ve ān-i zülf çün şeb-i āmed ü dān-ı ruy-ı çün bahār 

LiʿUnṣūrī 

Düşüb kūy-ı beyācābest ü gerdigān bahārāndır 

Veyāzıfın meskenist gerd rūy-ı bārāndır 

Ezan kuteh boved zülfün ber an ruy-ı nekkarine 

Ki kutāhī buruşub rader eyyām-ı bahārandır 
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Li-nāmıḳa 

Müşkili āsān ider perverdigār 

Zevḳe baḳ itme şikāyet itiyār 

20b 

Mıṣrāʿlar 

Geçmiş zaman olur ki ḫayālī cihān deger 

 

Daġıtdı bād-ı miḫnet ḥāṣıl-ı ʿömri hebā itdi 

 

Ḳalursa tekneʿ-i ser-beste āsāḥil-i dil müşkil 

 

Sevinmez sīnede bir āteş-i cān sūzumuz vardır 

Mıṣraʿ-ı berceste-i mevzūn bir meaʿnā iken 

 

Şikāyet olmasun bu çekdigim bāri cihān çekmez 

 

Vardır vefāsı ol şehriñ amma bicā değil 

 

Bu çār-ı sūde sūd ide can kār ḳalmadı 

 

Erbāb-ı hevānıñ nolacaḳ zevḳ ü ṣafāsı 

 

Yazıldığı yerler bu degil mi ḫusumātıñ 

 

Sürer süflī nihādān birbirin āb-ı revān āsā 
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Bir suʿāle yer ḳomaz ol ġamze-i ḥażır-cevāb 

 

Bu gülşenden meşām-ı şuha būy-ı āşinā gelmez 

 

Kul olmaḳdır murādı ṣadıḳıñ āzād olub neyler 

 

Teşne-i gargab olsa yekdir ḫuşk-i leb ṣaġ olmadan 

 

Biz cümleyi ṣavdıḳ hele nevbet saña ḳaldı 

 

Zabānla söyleşelim var ise ricāl ehli 

 

Sorsalar maʿẕurını ġaddār kendin gösterir 

21a 

Mürāḥīdinde serkeş olma eyler ser-nīgūn reverān 

 

Degmez ḫımārına felegi sāġār eylesen 

 

Bir iki piyāle ile yapılmaz dil-i vīrān 

 

Bir gün aranur elde hemān berhīz olsun 

 

Bir gün bulur elbet arayan derdine derman 

 

Bir şemʿa fürūzān uyarır bir nīçe şemʿi 
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ʿĀşıḳdır iden dilberini şāhīd-bazār 

 

Mihmān-ı ḫüdādır ġarībān ḫān cihan 

 

Derd ehli bilür ḥalini ehl-i derdin 

 

Vefāsı olsa cihānıñ cihānyāne olur 

 

Sipihre çıḳma ḳolaydır mebḥ olmaḳ güc 

 

Merdūd ise de şeyṭān Allah ḳapusındandır 

 

Keştī nīşīn temkīn eyler mi ʿaḳla yelken 

 

Ekilür kāh Süleymān ile bir mūr-ı żaʿīf 

 

ʿAḳıl oldır ki ide düşmenini refḳle dost 

 

Ḳāliʿī yār olanın bāri baḳın pāresine 

21b 

Göñül alur alacaḳ şeyʿi bulamazsa müflis  

 

Şāh-ı devrāne duʿā kendinedir bi’l-āḫire 

Fużūlī 

Hāṣılım yoḳ ser-kūyında belādan ġayrı  

Garażım yoḳ reh-i ʿaşḳında fenādan ġayrı 
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Ney- bezm-i ġamem ey māh ne bulsan yele vir 

O da yanmış ḳurı cismimde hevādan ġayrı 

Ey diyen ġayre gönül virme ḳanı bende göñül 

Ser-i zülfünde olan baḫt-ı ḳaradan ġayrı 

Müşg-i Çīn-i zülfüñ ile eylese daʿvī ne ʿaceb 

Ne olur yüzi ḳara ḳulda ḥaṭādan ġayrı 

M s l 

Lā-sebīüʿl ʿayn min naẓar vallahü el-semʿī min ḥaber 

Beyit 

Meters ez cevanane şemşirzen  

Hezer kon ze pirane besyar fen 

Naẓm 

Bir benden dād ger pīşe kon 

Ne rūz gezer gerden endīşe kon 

Biz seni ez-Ḫudā o meyazar kes 

Rehi restgari heminest ü bes 

Naẓm 

Sipihr rāçe ʿaceb ger kendine ʿāyet dūn 

Ki ḫayr kāvuki gitdi gerdūn 

22a 

Naẓm 

Hoşḫīş mey ḫūrd ço tīġ derin rūzgār ko 

Yek rūy-ı dü yek zebān būd ez pāk goher 

Vānrā ki hem-cū şāne dūrnīst ü ṣad-zebān 

Bir farḳ ḫīş cāy-ı konediş be serveri 
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Molla Cāmī 

Azār cūy-ı ʿazīz būd luṭf ḫuy ḫevār 

Ebnīst ṭabʿ dehr dilet mużṭarib çerāset 

Mültezem memāt būd zehī vüdü ḳıymetī dest 

Sermāye-i ḥayāt būd āb kem behā est 

Naẓm 

Böyledir böyle ḥāli dünyānıñ 

Rāḥatı olmaz ʿirfānıñ 

Naẓm 

Ḫüdāvendi ki derḥal deḳāyıḳ rāy-ı ev kūyed 

Be-ʿaḳl pīrkāy şākird ʿilim āmūz men āʿlem 

Naẓm 

Hem cihānrā ḫāce-i hem faḫr rā dībāce-i 

Nekt sırrüʿl faḳirligiñ taḥt astārüʿl fenn 

Sebeb-i Vażıʿ-ı Tāriḫ-i Hicret 

Cenāb-ı ʿÖmer ḫilāfetinde Ebu Musā-yı Eşʿārīye gönderdiği mektūbı māh-ı Şaʿbān ile 

tevḳıf eyledi Ebu Mūsa dāḫi mektūbı Şaʿbān ile muvaḳḳat oldıġını görüb ḳanġı sālik 

Şaʿbān oldıġından tereddüd itdiginden istiḫār eyledi cenāb-ı Farūḳ derḥal ekābir-i 

aṣḥabı cemʿ idüb memālik-i İslām çoğaldı beytü’l-māl vāfir oldı ḥavād s -i veḳāyiʿ 

müteḳās ir oldı emür ü cumhuruñ intiẓāmı żabṭ-ı evḳāt içün bir ḳanūna iḫtiyāc 22b 

getürdi didi ihvāne ey emīrü’l müʿmīnīn ehl-i Fārisʿiñ bir ḥisābı vardır ġalebe-i 

İskenderden iʿtibār olunmuştur aña māh-ı rūz dirler ki taʿrīf-i vaḳt dimektir anı iḫtiyār 

münāsibdir dedi Farūḳ-ı Ekrem zaman-ı İskender baʿīd oldıġıçün iḫtiyār münāsib 

degildir mevlid bitmedi iḫtiyār olunmaḳ daha yaḳışıḳlıdır dediler aṣḥābdan biri 

miʿrācı iʿtibār itmeği taṣvīb eyledi vaḳt-i Miʿrāc müttefik ʿaleyh olmadıġıçün iʿtibāri 

münāsib görülmedi vefāt-ı peygamberi bī-itibār der-miyān idildiyse de mebrūk 

ṭanınmadı ḫalīfe-i müşārün ileyh fevt-i İslāmiyyeye mebdeʿoldıġından hüccet-i 

nebevīyeyi iḫtiyār eyledi ve māh-ı rūz lafẓını taʿrīf idüb “żavā lenā tārīḫe-i 
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kemālehüm tārīḥ” buyurdı da millet-i İslāmiyyede ibtidā tārīḫ ü żımmıne muvaffaḳ 

oldı nitekim gice ḳol gezerek ḥarāset-i Müslimīn ola kendülerine vāḳiʿ oldı 

Beyit 

Baver ez baht nedarem ki to mihmane meni 

Haymeye salṭanat angāh fezaye dervīş 

Lināmıḳa 

Gözimüz ḳarası reng-i ḳaranıñ 

Ḳıṭʿa 

Merd-i ḫıredmend hüner bīşerā 

ʿÖmür bāyest derīne rūzgār 

Tabı yeki tecvabe āmuhten 

Bād geri tecrübe birden bekār 

Beyit 

Ṣan lī ẕimmeti vü ekrem-i veçhi 

İnnemā yekrümü’l kerīmü’l kerīm 

23a 

Naẓm 

Herkese āmed ʿimāreti nev-sāḫt 

Reft ü menzīl bed bekrī pür dāhet 

Dīn diğer baḫt ençenān heves 

Dīn ʿimāret beser biz dükes 

Mıṣrāʿ 

Lekel hamdü eş-şükrü vel medh ü sena  

Mis l 

Mā çe kūyem ve ṭabtuver mā çe kūyed 
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Beyit 

Eşcār eger çe her ürefiye ber kitābdır 

İdrāki olmayan cihān bir varaḳ degil 

Ḳıṭʿa 

Zi rāh tefāḫür bi-fevc melek 

Gehī bir zemin būded ki bir felek 

Ne buy-ı ana ez kār ü girdār ḫuyına 

Ki ḫāhed ġalaṭ-ı gerd hencār ḫuyına 

Beyit 

Şemʿi ba tu goftem ü reftem 

Fī ʿalā mā semʿatühe’l Bāḳī 

Beyit 

Cennet rā dīde em ʿāḥī-yi ṭaleb 

Men reh-i ʿiṣyān giriftem zeyn sebeb  

Li-nāmıḳa 

Yanaşmaz ʿāḳil ü dānā ḳażāye 

Anıñçün her ḳażā uğrar ḳażāye 

23b 

Ḳıṭʿa 

Zemāne pendī āzāde var dādem rā 

Zemāne rā çünkü nīgerī heme nedāset 

Zi rūz-ı nīk kesās  goft ġam maḫūr zinhār 

Besā kesā ki be rūz nevāz revem nedāset 

Li-nāmıḳa 

Mübārek eylesün bu nev-nişānı ẕātına yezdān 
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Müstezād 

Destūr fülk-i pāye ki faḫrüʿl vüzerādır 

Ehl-i hünere pīşesi iḥsān ü ʿiṭādır 

Ferḫūnde liḳādır 

Bu luṭf-ı Ḫudādır 

Tedbīrine itmektedir ol āsaf devrān 

Var ise eger münker ʿaḳlı büdelādır 

Desturları ḥayrān  

Bir ḳāc cühelādır 

İncitmedi bir mūr o Süleymān ḥışımdan 

Endīşesi heb celb ḳılub żuʿefādır 

Deryā-yı keremden 

Dirlerse bīmārdan 

Ol ṣadr-ı güzīniñdir iḥsānına Caʿfer 

Erbāb-ı kerem her ne ḳadar varsa ṣalā 

Bir bende-i kemter 

Zāṭī gibi nādir 

Evḳātın ṣarf itmededir ḫıẕmet-i dīne 

Dergāhı ānıñ kehf-i emān ʿulemādır 

Hem şerʿi mübīne 

Cāy-ı ʿirfāne 

24a 

Maḳṣūd budur manṣıbını ḥażret-i yezdān 

Evrādımız ancaḳ aña maṣrūf s enādır 

Esʿad ide her ān 

Heb ḫaber duʿādır 
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Tebrīkine mülhmille bu cāriyesi Leylā 

İclālle Sīvāse mübeşşir oldı sezādır 

Tārīḥ ider imlā 

Destūr-ı behādır 

Müstezād Gazel 

Feryādımı gördikce benim ey gül-i raʿnā 

Hāk-i rehine düşse nola ʿāşıḳ-ı şeydā 

Gūş itmedin aṣlā  

Ey ḳāmeti bālā 

Maḫfīçe efendim bu gice eylesen ʿişret 

Kādir degilem ḥālimi ʿarż itmege emmā 

Yek cānıma minnet 

Yaḳdıñ beni cānā 

Cürmüm nedir āh ol dem ise ʿaşḳa giriftār 

Gül-i rūyıñı her ān ider aġyār temāşā 

Ey ẓālim-i ġaddar 

Ben sākin-i ṣaḥrā 

Raḥm eyle bana ātei-i ʿaşḳıñla kebābım 

Teskīn idemez āteş-i ʿaşḳım yedi deryā 

Sermet ü ḫarābım 

Yoḳ fāʿide zirā 

Kār eyledi cevriñ dile ey ġamzesi ḫunḫevār 

Gel meclis-i ẕevḳ eyleyelim bir gice tenhā 

Gel olma cefākār 

Bir sen beri Leylā 
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24b 

Müstezād Gazel 

Gel meclise ey ġonçe-i gülzār-ı leṭāfet 

Öldürmeden ʿuşşāḳıñı bu nār-ı ḥarāret 

Ve biriz meh-i ṭarāvet 

Gel eyle ʿināyet 

Bülbül gibi feryād ideyim ey gül-i raʿnā 

Layıḳ mı idersin yine aġyār ile ülfet 

Ben ḥaşre ḳadar tā 

Hiç yoḳ mu mürüvvet 

Pervāne gibi şemè-i ruḫ dilbere yandım 

İtmez mi olsa ʿāşıḳını maḥrem-i vuṣlat 

Ġafletden uyandım 

Ol ḳaddi ḳıyāmet 

Aġyār ile yār oldıġıñ içün saña kinim 

ʿUşşāḳ-ı perākende iden işte bu ġurbet 

Ey māh-ı cebinim 

Ey şāh-ı melāḥat 

İtmez mi ferāġat ꜥaceb aġyāre vaḳārın 

Bir nīm nigāh eylemez ʿuşşāḳa o āfet  

Leylāʿya cefadan 

Ayā bu ne ḥikmet 

Müstezād Gazel 

Biz ʿāşıḳ şūrīdeleriz ḫalḳa-i nihānız 

Rindān iledir ülfetimiz rind-i cihānız 

Ehline ʿayānız 
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Bir āşıḳ-ı cānız 

Taʿn’itse ḫarābāta n'ola cehl ile zühhād 

Biz meykede de ḫāk-i reh-i pīr-i muġānız 

Hiç olmamış ābād 

Peymāne keşānız 

25a 

Sırr-ı dil ü vīrāneme ancaḳ olsa vāḳıf 

Vāʿiẓ bizi sen fehm idemezsen ki ne cānız 

Erbāb-ı maʿārif 

Ṣūverinde beyānız 

Ey zāhid her dehr sözümüz saña virür ġam 

Bezm-i ẓürefāda yine mānend cinānız 

Żann itme ḥūbānım 

Bī-şekk ü gümānız 

Eyyām-ı şebāb itdi güzer bāde-yi Leylā 

Rindān iledir ülfetimiz rind-i cihānız 

Terk itmedi ḥālā 

Biz ʿāşıḳ-ı cānız 

Müstezād Gazel 

Dünyāyı ṭutuşdurmada eflāke çıḳub āh 

Ḥāl-i dilzāde neye raḥm itmedi ol şāh 

Yār olmadı āgāh 

Yandım buna billāh 

Kākülleri sevdāsı beni eyledi Mecnūn 

Düşdi yeniden deşte yine bu dil-i-gümrāh 

Çeşmin çeşmi idüb efsūna 
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İmdād ide Allah 

Ḳān aġlıyorum yād-ı lebiñle neye cānā 

Yoḳ rāh-ı muḥabbetde bana hiç medet hˇāh 

Sen ṭuymadıñ amma 

Ne yār ü ne hemrāh 

İtsem o mehi külbe-i aḫzānıma daʿvet 

Bir olmayacaḳ yerde mi aḫşāmladı ol māh 

Eyledi icābet 

Ṣubḥ olmada eyvāh 

Leylā-yı helāk eyledi bir gözleri āhū 

Eglence bana şimdi hemān āh-ı seḥergāh 

Bir zülf-i semen-bū 

Tā ṣubḥa ḳadar vāh 

25b 

Li-nāmıḳa 

Zulmet ḥüzn ü keder ẕātından olsun nā-bedīd 

ʿArż-ı dīdār eyledikçe èāleme dildār ʿıyd 

Li-nāmıḳa 

Her şebiñ mānend-i ḳadr olsun kūteh aḳrān ʿıyd 

ʿArż-ı endām eyledikçe biz pür-tāb-ı ʿıyd 

Li-nāmıḳa 

Devlet ü iclāliñ itsün kāéinātı müstefīd  

Baḫtiyār itdikce ḫalḳı mihr-i ālem-tāb ʿıyd 

Manẓūme 

1 

Ey māh ne inşiꜥāldir bu 
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Gündüz gibi eylediñ cihānı 

Nuruñla işaʿzār her bir 

Tenvīre de ġayret it cinānı 

2 

Yoḳ sende o iḳtidār belli 

Olsa idi tevḳıf eylemezdiñ 

Kalmaz bu letāfetiñ temelli 

Elbette bu ḥāli sende sezdiñ 

3 

Sen nūrıñı ṣac faḳat hevāye 

Parlat o ḳażā-yı peyker anı 

Yaġdır lemʿātıñı semāye 

Kendiñ gibi eyle āsumān 

4 

Sen gerçi hemīşe fikrimce 

Tenvīr-i cihānla müştaġılsiñ 

Nūr-ı dilimiñ ṭabīʿatımca 

Tezbīrine muḳtedir değilsiñ 

26a 

5 

Ḳaḫr eyleme ey nāḳıṣa muʿtād 

Bedriyet ü kāmiliyetiñle 

Ḳıldı niçe māhı çarḫ-ı berbād 

Ḳoymaz sīnede bu zīnetiñle 

6 

Bir şemme sen intisāb it kim 
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Dünyā daḫi yansa olmaz āfil 

İşrāḳa seni tīr-i ḫayālim 

Zīrā ki ednā şer mes āʿil 

7 

Nūr almaġa semt-i ġaribe gitme 

Baḳ bendeki fikr şuʿle-i yāre 

Maḥv olsa güneş teʿessüf itme 

Fikrim saña cāy-ı istināre 

Beyit 

Ehl-i dil her kande kim aram ider gurbetlenür 

Gāh olur ragbet vatan gāhi vatan gurbetlenür 

 

Bir gün feyżan idüb muḥabbet  

Zihnimden o dilrubā geçerdi  

İtmişdi beni nümayıḳ ḥayret 

Efkārımı tarūmār iderdi  

Ki fikre ṭulūʿ idüb ḫayāli  

Ki firḳati eyleyüb teşekküli 

Envārı eyle iderdi mālī 

Aʿṣaba virirdi bir tezellüzi  

 

Ümīd viṣālī fikre gāhi  

Bir böyle ʿaceb ḥāl içinde  

Ṣaçmaḳda idi fürūġ ü māhi  

Baʿs ü elem ü ḫayāl içinde  

 



60 

26b 

Turmaḳda iken öñümde nāgāh  

Yok māh degil o nūr zerrede 

Ḥāṣıl olubdır bir mesunımı bir mah  

Muḥtāc ḫayā olan ḳamerde  

 

Ḫurşīdden almasa ḫayā māh  

Bir başḳa idi o gördügim nur  

Manende-i şeb  ḳalırdı billah  

Nūr ḥamdi disem de manẓūr  

 

Ol nūr ki naẓār-ı şikāre  

Bir vech eşʿar-ı yār imiş o  

Baḳdım dilim oldu pāre pāre  

Envār-ı cemāl yār imiş o  

 

Ümit ki dili görünce  

Evvel ki teʿsifāt gitdi  

Baḳ bize ki şevḳ ile sevince  

Çünki dem-i iftirāḳ bitdi 

 

İnsanda ġam temelli ṭurmaz 

Dünyāde olur mı bir kedūret  

Mihmān bir evde çok oṭurmaz  

Velī eylemeye anı meserret  
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Her firḳatiñ intihāsı vardır  

Olmaz mı bu ḥāl revnaḳ-ı efşān  

Her vuṣlatıñ intihāsı vardır  

İs bāt içün edʿāmi bürhān 

 

Zīrā ġam-ı cān güdāz-ı firḳat  

El-ḥāṣıl o dem ḳıyām itdim  

Vuṣlat ile buldı baḳ nihāyet  

Her vecihle iḥtirām itseydim  

 

Ol şuʿle-i ʿālem-i muḥabbet 

Ol demde olan muḥādes ātı 

Teşrīfde eyledi ʿināyet  

Ruḥ-āver olan mübāḥas ātı 

27a 

Görseydi edībü nükte-i dānān 

İtmekte idi o şūḫ-ı ṭannāz 

Bī-şübhe olurlar idi ḥayrān 

Her ḳavl arasında la baʿde-nāz 

 

Ben eyler idim muhabbetim fāş 

Bir ḥale irişdi kim muḥabbet  

Ol firḳat ile iderdi idhāş 

Gitdi söz içinde bende ḳudret 
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Etvar-ı ḫar deryası ol ān 

Nāgeh sūze eyledi o āġāz 

ʿAḳl ü dili eyliyordı talan 

Biñ nāz ile olub dehen-bāz 

 

Gördüm didi bir melih dilber 

Her bir nigehi revān-baḫşā 

Tersāyiçe bediʿa göster 

Reftārı cihāne cān baḫşā 

 

Baḳmaḳ ile vechine ṭoyulmaz  

Ol şūḫa ki eyledim telaḳḳi  

Bir böyle güzel cihānda olmaz 

Oldum o zaman esir-i ʿaşḳı  

 

Bu ḥali idüb güzelce taṣvīr  

Ol dem ki bu sözüñ işittim 

İt sūz-ı dilim cihāne taḳrīr  

Taṣvīrine ibtidār itseydim  

 

Ceẕb itmiş o şūḫı bir semenber  

Ḥüsn eylemiş āfitābı tesḫīr  

Ruḥ olmuş esir-i rūḥ diger  

ʿAşḳ itmiş o māh-tābı tesḫīr  

 

Bir nūrı mücesseme muḳābil  
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Ol nūr-ı müşaḫḫaṣ saʿādet  

Gelmiş evāmīr kişver-i dil 

Bir şuʿleye eylemiş muḥabbet 

27b 

Allah içün degil mi aʿceb  

Bir ḥaldeki ḫayre der ḫıred 

Ceẕb eylesün āftābı kevkeb 

Nevzād bu ḥal içün ne söyler  

Haẕa kabrime kali ʿatiyyetü’l ʿaliyetü bi mücaverete-i ravżatü hayrü’l beriyyete baʿde 

ān yekūn müftiyā li’l devlete’l İslāmiyete ve muʿallemā limen yümtāz bi’l-imaretü’l 

ʿOs maniye ḥüsn-i fehmī illa beliġni Ahsenül taʿali bil izal ebedi Allahül fatiha 

Beyit 

Yā dest-āvīz miḥnetle gelür ya tuḥfe-i ġamla  

Uṣandım ḥāṣılı āmed şod leyl ü nehārımdan  

Mıṣraʿ 

Bir günaha biñ gün āh itmek gerek  

Mıṣraʿ 

Ger mekkāre vefa-peyvest efendim  

Mıṣraʿ 

Bütün efkārımı meydana ḳoydum  

Bī-dil  

Ṣubḥ-ı ṣadıḳ mürehhem kāfur dāred der baġl  

Ger ilac-ı dāġ-ı ʿisyān mı künā bī-dār yaş  

Bī ʿAddallahul-Harar  

Der ne ney hengām-ı di engūr tā ki ḫurde eyim  

Der s emuz āb-ı ferāġ yah gerd ma begüzeşte eyim  
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28a 

Li-nāmıḳa 

Aġla itdikce efkār şübhesiz vüsʿātlenür 

Mihri gördükçe gülistān lācürm rūşenlenür 

Miṣl 

Men saḥn ez-āsmān mī kūyem āvāz ü besmān 

Gazel 

Pertev-i ʿaşḳ ü hevā ez şīşe-i nām u sehā 

Mī nümāyed çün devriniñ şuʿle-i fānū sehā 

 

Nāle-i bī-rūḥ zīr ḫırḳa-i sāl ü sehā 

Mürde āvāzist güyā ez-dil nāḳu sehā 

 

Nist laʿlişi derdim ḫande gol eşküfte est 

Ez-nesīm-i nev-bahār āzār zediye bu sehā 

 

Ez-şebīḫūn-ı ġam est agahiye habide dil 

Feyz-i bī-dārı resaned sıklet habusʿ sehā 

 

Zi āşiyāne evc-i vasl üfted bedame hicr-i yar 

Mürg-ı mül rabal-u pürbaşed güf efsusʿ sehā 

 

Bes ki ṭabʿ men cilā-yı feyz mīdāred Mesīḥ 

Keştedir mirāt-ı dil maʿḳūlehā maḥsūsʿsehā 
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Gazel 

Dil-i dīvāne hicr-i yār ile şām ü seḥer bilmez 

Naṣıl evḳat-ı ḳıymetdārı itmekde güzer bilmez 

 

Naẓar vaḳf-ı temāşā-yı ḫayāl rūy ü ebrūdur 

ʿAceb var mı felekde yoḳ mıdır şems ü ḳamer bilmez 

28b 

Ḥased ol rinde kim sermest olub meyḫānede dāʿim 

Cihān ḳaydında olmaz ḫaṭırı renc ü keder bilmez 

 

Beşer kim intihā-yı fikreti beyūsitdir ʿacze 

Neler tevlīd ider āyetde aḥkām-ı ḳader bilmez 

 

Hüner māhiyyet-i eşyāye vāḳıf olmadır yoḳsa  

Ḥaḳīḳat-bīñ olanlar naẓm eşʿārı hüner bilmez 

 

Olan Mollā-yı Rūmıñ bendesi iḫlāsı ile herkez 

Cihānda başka bir Molla der neden ġayrıdır bilmez 

Li-nāmıḳa 

İʿtilā efkār nurlanur vüsʿatlenür 

Mihri gördükçe gülistān şānlanur zīnetlenür 

Ravża-i nūrduz alınca iʿtilā elḳābını 

Saḥa-i ʿirfānda her an kāmlanur ḳıymetlenür 

 

Ger görinürse ḥaḳīḳāt sizçün levāmelar 

ʿĀḳibet-bīnān öñinde kemlenür nefretlenür 
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Haḳḳı görmek isteyenler ṣūrete itmez nigāh 

Şems-i irfānı boyınca ẕevḳlenür raġbetlenür 

 

Haydarāne çalışanlar ʿālem-i imkānda 

Nāʿil-i āmāl olur da şevḳlenür ḥaşmetlenür 

Taḫmīs 

Pertev aldıḳça emeller namlanur şöhretlenür 

Maʿrifetle ufḳ maḳṣūd ṣaḳlanur refʿatlenür 

Parladıḳça kevkeb dil şevḳlenür ġayretlenür 

İʿtilā itdikçe efkār enverlenür vüsʿatlenür 

29a 

Mihri gördükçe gülistān şanlanur zīnetlenür 

Baġ-ı nevzāddır icār-ı faṣl-ı bahārü’l-bedāyin 

Cilve-i Haḳḳı görince fikr ider īcābetin 

ʿArif anlar her sözününda ḥikmet-ü esbābını 

Ravża-i nurduz alınca iʿtilā elḳābını 

Sāḥa-i ʿirfānda her ān kāmlanur ḳıymetlenür 

Muṭṭali-i ʿirfānı bilmez bī-edeb zemāmlar 

Mihr feyz-i ʿadlī görmez bed-meniş temāmlar 

Mevāẓanda ḳaldı ṣıbġa bir ṭaḳım vehāmeler 

Ger görinürse ḥaḳīḳat şer içün levāmeler 

ʿĀḳibetbīnān önünde gelmez nefretlenür 

Sīret içre maʿrifetse ger emel bī-iştibāh 

Terk-i kesret ḥubb ü ḥiddet ehl-i ḥaḳḳa şāhrāh 

İtme dünyā ẕīnet ü alāyīş zinhār penāh 

Ḥaḳḳı görsen āşiyānlar ṣūrete itmez nigāh 
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Şems-i ʿirfānı bulunca ẕevḳlenür raġbetlenür 

Bul ḥaḳīḳat ʿālemi ʿāṣım nüsḫa-i insānda 

Leb-i maʿnā-yı oḳu bu mekteb-i ʿirfānda 

Saʿy iden neşr-i hevāyı yeʿsi ile lisānda 

Haydarāne çalışanlar ʿālem-i imkānda 

Nāʿil-i āmāl olur da şevḳlenür ḥaşmetlenür 

Beyit 

Nist-i şerh derd-i dilrā münteha 

Pāre-i güftem bedan cüzbarha 

Beyit 

Zefīri aġrifetini o saʿy 

Velvelā rumuꜥı azrākını zeferātī 

29b 

Tercüme 

Taṣvīr eyleyemem iftirāḳımı senden 

Naṣıl cüdā olur insan ʿazīz cānından 

Li Necmeddin-i Kübra 

Sühūlet eger cefākeşim ez-çarḫ var kūn 

Tercüme-i Li-nāmıḳa 

Kolaylıḳdır keder görsem ġaddar meslek felekden ben 

Li Necmeddin-i Kübra 

Muḫannet ḳarīn merdüm ʿālī güher būd 

Li-ḥaḳḳı 

Oldur muḥannet yaḳīni merdüm ʿālī güher her dem 

Li Necmeddin-i Kübra 

Der āsmān egerçe sitāre est bīşimār 
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Li-nāmıḳa 

Görürsüñ ki sehā sīmā yüzündeki encüm-i habi zud 

Li Necmeddin-i Kübra 

Liken küsuf bir dil şems ü ḳamer būd 

Li-ḥaḳḳı 

Velikin inkisāfa uğrayan mihr ü ḳamer her dem 

Li-nāmıḳa 

Halḳa uyandır cihanda baḫtiyār 

İdemezseñ kūşe-yi ḳıl iḫtiyār 

 

Tüvānā būd herkese dānā būd  

 

Māl ḫodrā ḫoş ken 

Ki hem sāye rā revzengeri  

30a 

Gazel 

ʿAḳıl mı dinür bilmeyene ḳadr-i kemāli 

Farḳ eylemeden vāsıṭa-i rüşd ü żılāli 

 

İnsan bulamaz itse ḳabuḫati tetebbuʿ 

Taʿlīm ü taʿallüm gibi esbāb-ı Teʿālī 

 

Beyhūde çalışmaḳla cehūlān-ı zemānıñ 

Artar baḳıñız ḫīfe bedel yeʿs ü melali 
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Biñ şems-i cihāntāb-ı żiyā ṣaçsa semādan 

Tenvīr idemez ʿālemi ʿirfān mis āli 

 

Her yerde şeref-yāb olur erbāb-ı fażīlet 

Taḥṣīl ile imrar idiniz rūz ü leyāli 

Agāh 

Vakıa Şinasi manendi ol kayşıma hikmet hiç 

Ḥüsnī 

Hamīr kār-ı cihānı ḳadr-i yapar yoğurur 

Mıṣraʿ 

ʿĀlemi taḥṣīle çalış Çīnde ise var ara bul 

Mıṣraʿ 

Mekn-i hüsne ve derūg-ı hezl-i pişe 

Mıṣraʿ 

İtdi ḫazm ü aḫyālimi pīşe erbāb ʿuḳūl 

Bī Dil 

Tābiʿ hem çün ḫūdī būdend nişān aḳl-ı nīst 

Der ḥaḳīḳat ān ki kaḫtī köhne kured nevgerest 

30b 

M s l 

Bed nefes mebāş ü bed-kemān baş 

Mıṣraʿ 

Pīşmānı çe sūd 

Aḫir çuder ol ḫaṭā kerdi 
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Beyit 

Mütefāvet olur elbette ʿuḳūl 

Meşveretle bilinür her maʿḳūl 

Beyit 

Vāḳıʿa itmege tīr-i sitem gerdiş-i çarḫ 

ʿĀlemde neml gibi herkez pür olmaz 

Beyit 

Teʿennī pīşekār kār-ı ekhandır 

Teemmül bāʿ s -i emn ü emāndır 

Beyit 

Ser-encām-ı ġaddār nebūd nigu 

Būd bed-menişrā cihān kīne cū 

Beyit 

Nik ü bed her ne iderse ṣudūr 

İder elbette mükāfātı ẓuhūr 

31a 

Mıṣrāʿ 

Düşmen dānāya ez nārān dost 

Mıṣrāʿ 

Müdārā der medār-ı gerdeş çarḫ 

Beyit 

Taḥammül gücdür ammā ṭurna bir cāne ḫalḳıñ 

Medār-ı rāḥat ʿālem rehin olmuş müdārāye 

Beyit 

ʿAḳl ü ʿirfān ü kiyāset elbet 

Neseb ü cāha maḳdem-i ḫaṣlet 



71 

Beyit 

ʿİlm ü ʿirfān sebeb-i riḳʿatdir 

ʿĀlim olmaḳ ne büyük devletdir 

Beyit 

Bilmek elbette degil mi iḥsan  

Sorsalar ben anı bilmem dime 

Beyit 

Sīnemin ki an zī-ʿarż-ı pāk vāz ṭamaʿ ḫālīset 

Egrisiniñ yekūn  der o es er dāred 

31b 

Beyit  

İtme tedbīriñde noḳsan gerçe taḳdīriñdir elin 

Hüsn-i tedbīr eyle emrinde ḫüdā ṭaḳdīr ider 

Naẓm 

Reʿy ile gerçe bozulmasın taḳdīr 

Yine sen eyleme sür tedbīr 

Sür tedbīrini yād etmeyeler 

Meḥāż-ı taḳdīr ḫüdādır diyeler 

Beyit 

Soñradan ṣayf ü nedāmet ne müfīd 

Ādemi nādim ider ṭabʿı ḥadīd 

Mıṣraʿ 

Bīgāne-i merām ḳadar āşinā-yı ḥırṣ 

Beyit 

Sāḥib-i ḥırṣ ü  ṭamʿ rüsvādır 

Kimyā-yı şeref istiġnādır 
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Mıṣrāʿ 

Olur her devlet ehliniñ ḥasūdi 

 

Vaḳt-i iḳbālinde ḳaḥırdır kibārıñ himmeti 

İrtifāʿ itdikce şimşek sāyesi maḳṣūr olur  

32a 

Beyit 

Himmet-i bülend-dār ki der nezd-i ḫüdā vü ḫalḳ  

Bāşed bī-ḳader himmet-i nev-iʿtinā renev 

Li-nāmıḳa 

Eyleyüb her gününi ʿıyd-ı saʿīd 

Şād ü ḫurrem eylesün Rabb-i mecīd 

İzmir Nāʿibi 

Dāġ-ı āteş-tāb-ı dilden renk alur gülzār-ı dehr 

Dūd-ı āh sīneden sūzān olur ezhār-ı dehr 

 

Dāye-i ʿaşḳı söyle kefīl eylesün pervāneden 

Bülbül-i feryād haˇn-ı nüsha-i esḥār-ı dehr 

 

Bir ġazāl ü ednā vaḥşīye döndi ʿāḳibet 

Ülfet itmez oldı şimdi yāre kec reftār-ı dehr 

 

Çoḳ mıdır ger olmaya dil ʿimāret bāb-ı şevḳ 

Haṭr-ı maʿmurı vīrān eylemekdir kār-ı dehr 

 

Sāmihādır bulunur ḳaida naẓma layıḳdır eger 
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Bir naẓīre söylese “ḥaḳḳı” ḫoş güftār-ı dehr 

Nāẓīresi Mahz 

Mütecellī dilden şūḥūs maşrıḳüʿl envār-ı dehr 

Münceẕīb bir şuʿleye ḫūrşīd pertev-i yār-ı dehr 

 

Vādi-i mülemmāye feyz-efşān olınca mihr ḳuds 

Beytgāhında kelīmiñ nūr açar eşcār-ı dehr 

 

Bir seḥer ḳalbimle hemdem ol da seyr it ʿālemi 

Gör naṣıl envāre müstaġraḳ olur gülzār-ı dehr 

32b 

Her zemān manẓūr iken mümkün mi istiḳrār dil 

Baḳ ki bir cins ṭurur ḥālā tecellī zār-ı dehr 

 

Topraġı ḫākister dildir ṣuyı ḫūn çeker 

Gonce-i rengīn ṣanma şuʿledir ezhār-ı dehr 

 

Levḥa yazsunlar cenāb-ı Sāmiḥiñ eşʿārın 

Añlaşılsun kim nedir māhiyyet güftār-ı dehr 

Li-nāmıḳa 

Neşeʿsiz efkār içinde olmuşuz nālān-ı ġam 

Ḫod pesend aġyār içinde olmuşuz nālān-ı ġam 

 

Bu keşā keşḥānede ḥürmet bulur mı ṭardılan 

Kām alan eşrār içinde olmuşuz şāyān-ı ġam 
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Çarḫ-ı giriftāre ḳarşu yoḳ  mıdır bir dest-gīr 

Ḳalmışız ikdār içinde olmuşuz ḥayrān-ı ġam 

Li-Ḥaḳḳı 

Biz bugün buḥrān içinde olmuşuz serdār ġam 

Münteḫab merdān içinde olmuşuz salar ġam 

 

Herkes itmekde murādınca cihānda ʿayş ü nūş 

Biz sebük fezān içinde olmuşuz meyḫvār ġam 

 

Şān ü ālā-yı cenāb-ı Haydarī aʿlā içün 

Muʿcīze-kūyan içinde olmuşuz kerār-ı ġam 

Beyit 

Enderīn kārgāh-ı būḳelemūn 

Gel emr bu fitne medhūn 

Beyit 

Reng-i bī-jenge aldanma bu çarḫ-ı dūnūñ 

Naḳş-ı elvān diye gösterdigidir buḳalemūn 

33a 

Li-Ḥaḳḳı Tercüme 

Lāyıḳ cefā çekersem eger çarḫ-ı dundan 

Muḫannet-i ḳarīn merdüm vālā neseb olur 

Gerçe semāda encüm-i seyyār bī- ḥisāb 

Mihr ü mehiñ küsufuna teceddüt sebeb olur 

Li Nevzād Tercüme 

Çarḫı gibi reftārdan ġam-dīde olsam güc değil 

Çünki miḫnet mürd-i vālā  fıṭratı semmiñdir 
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Bī-ḥisāb seyyārelerden gerçegerçe güñ  ḫalī değil 

Baḳ küsuf ancaḳ meh ü ḫūrşīdden geçmekdedir 

Li-nāmıḳa 

Sūd-mendān cihān gerd ned ʿazīz ü kāmrān 

Nevzād 

Lebiñ dāna-yı ḥaḳḳa līk āşinā bāşed cifr 

Ḥaḳḳı 

Her ki bāşed ʿāḳıl ü ārıḳ şod düşmen felek 

Nevzād 

ʿAtī beyenī ki nümāyī pençe-i ġamrā esīr 

 

Müʿminān secde ger der hurd ʿālem ḳāfiridir 

Kāfir bī-secde āḫir der-miyān cennetest  

 

Asmān-ı bī-gāne kānrā ḳābil saḫti nedīd 

Cüzʿi be şaḫsı āşinā nefrüzāt ḳısāb-ı üstüḫān  

33b 

Tarīḳ gazetesiniñ iki yüz altmış ikinci numeroli nüsḫasında münderic bir maḳalede 

Almanya meclis-i mebʿūs ānına virilan borca ḥaber olunan Almanya vükelā-yı 

ḥāżīresiniñ senüñ almaḳda olduḳlarıña maʿāşāt ü mehfihāt bir vech-i ātī gösterilmişdir 

Reiʿis-i Vükelā: Meccāneñ bir dāireʿi mīriyyede iḳāmetle senevī elli dört bīñ 

marḳa ki ( iki bīñ ṭoḳuz yüz yetmiş ) lirā-yı ʿOs mānīdir. 

Ḫāriciye Nāẓırı: Teraik devāʿir-i Miriyyeyeden bir yaşında iḳāmetle senevī elli 

biñ marḳa ki ( iki biñ yedi yüz elli) lira-yı ʿOs mānīdir 

Şūrā-yı Devlet-i Miriyye: Otuz altı biñ marḳa ki ( bīñ ṭoḳuz yüz seksen) lirā-yı 

ʿOs mānīdir 

Māliye Nāẓırı:  Meccānen bir ḫānede iḳāmetle senevī yigirmi biñ marḳa ki 
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(biñ yüz) lirā-yı ʿOs mānīdir 

ʿAdliye Nāẓırı: Yigirmi dört biñ marḳa ki ( Biñ üç yüz yigirmi)lirā-yı 

ʿOs mānīdir 

Telġraf ve Posta Nāẓırı: Hāne ile berāber yigirmi bīñ marḳa ki ( Biñ üç yüz ) lirā-

yı ʿOs mānīdir 

Ḥarbiye Nāẓırı: Mefruşata hane rekur ve hatb-ı musarifile emnü taiatı senevī 

otuz altı bīñ marḳa ki ( Biñ ṭoḳuz yüz seksen ) lirā-yı ʿOs mānīdir ….. senevī otuz bīñ 

marḳa ki( bīñ yedi yüz elli ʿaded) lirā-yı ʿOs mānīdir 

Beyit 

Rāz-ı ʿaşḳ bākes key kefen mi 

Ger nigerdi āb-ı çeşmīm āşikār 

Tercüme-i Li Ḥaḳḳı 

Sırr-ı ʿaşḳıñ kimseye söyler miydim 

İtmeyeydi eşk-i dīdem iştikār 

Li-nāmıḳa 

Niẓāma ḫıdmet itmez be şod alır 

Naṣārada papaslar biz de şeyḥler 

34a 

Bir ḥükmüñ ḥükmüne nāḳıṣ dinilir 

Müşābihlerde daḫildir disünler 

Li-nāmıḳa 

Şehd ü şādīden tehī rūy-ı zemīn 

Tāt alur mı anda bir ḳalb-i ḫazīn 

Beyit 

ʿArż içün der ki dildāre yazarken elemim 

Hem ider ney gibi feryād hem ağlar ḳalemim 
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Beyit 

Firāḳ dūsitān didin Nişānī bāşed ez duzāḫ 

Maʿāzallah ġalaṭ gördüm ki duzah 

Tercüme 

Cihānımdan nişānedir firḳatin görmek ehibānıñ 

Maʿāzallah ḫaṭā itdüm cihānım zi-nişān andan 

Beyit 

Cüdā-yı ez to taṣvir nemitevanem gerd 

Key zi-cān kirā mey çerā cidā bāşed 

Kıṭʿa 

Berd -i mend bādet derḫat ümīd 

Sermet-i sebz ü rüyet biraḥmet sepīd 

34b 

Cihānet bekām ü felek yār bād 

Cihān āferīned nigehdār bād 

Li-nāmıḳa 

Sen getür bāri o māhdūddan ḫaber bād-ı ṣabā 

Cānım alurdı artıḳ ḫār zār intiẓām 

Li-nāmıḳa 

Sālını perverdigār itsün saʿīd 

Li-nāmıḳa 

Kubbe-i mīnā olunca pāyidār  

Pāyidār itsün ṭulūʿı kirdgār 

Li-nāmıḳa 

Ḫudāya şevket ü iclālini her an mezīd eyle 
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Li-nāmıḳa 

Mevc urur ġonce-i fikrimde bugün feyz-i Mesīḥ 

Uġradı gülşene çün ebr-i güher bār bahar 

Li-nāmıḳa 

Kalmamışdır ʿālem içre ṣādıḳāne dest-gīr 

35a 

Li-nāmıḳa 

Şāhrāh-ı istiḳāmetde necātin arayan 

Sāḥa-i iḳbālde  āḫir kām alur ḫaşmetlenür 

Ḳıṭʿa 

Ḳalem olmış canānıñ tercümānı 

Ḳalem olmış lisānıñ pā-sebānı 

Ḳalem şevḳāver-i derviş ü mollā 

Ḳalem sevḳāver pā-resā vü ḫodrā 

Ḳıṭʿa 

Ḳalemdir ʿāḳılıñ ʿādil-i güvāhī 

Ḳalemdir giydirin tāc ü külāhı 

Ḳalemdir ḳurtaran maḥbūs-ı gedāyı 

Ḳalemdir bend iden müşkül-küşāyī 

Ḥaḳḳı 

Ḳalemdir münşi-i ās ār-ı ḥikmet 

Ḳalemdir mazhar-ı esrara kudret 

Nizarād 

Ḳalem-i zīb-aver levhi Hudādır 

Sadr-ı baḫşā-yı ṣunʿ Kibriyādır 
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İsmāʿīl 

Ḳalemdir eyleyen Kurʿān-ı taḫrīr 

Ḳalemdir eyleyen aḥkāmı taḳdīr 

35b 

Taḥsīn 

Şāʿirleriñ lāl ider beyānıñ 

Biñler yaşasun seniñ lisānıñ 

Ḥaḳḳı 

Kudret saña başḳa ḥāl virmiş 

Cevelānına ḥoş mecāl virmiş 

Ḥaḳḳı 

Tayerān ile ʿarşı seyr idersiñ 

Seyrān ile ʿarşa dek gidersiñ 

Ḥaḳḳı 

İnsānlar içün olan meziyyet 

Ḥikmet ile bir de tā ṭaḳıyyet 

Ḥaḳḳı 

Sen mazhar iseñ bu imtiyāzıñ 

İnsān çekerse çoḳ mı nāzıñ 

Tevfīḳ 

Nāz eyle ki sen nedīm-i dilsin 

Tebyīn-i ḥükmle müştaġilsiñ 

Ḥaḳḳı 

Nuṭḳında ḥalādan dīgerdār 

Ḥālinde leṭāfet dīgerdār 
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Tevfīḳ  Ḥaḳḳı 

Ḥayrān idiyor cihānı vażʿıñ  

Meftūn idiyor cināni vażʿıñ 

Tevfīḳ 

Ey ṭāʿir-i ḳuds ü murġ-ı ṭannāz 

Gel ʿālem-i dilde eyle pervāne 

36a 

İsmāʿīl 

Cezbāver ʿāşıḳānesiñ sen 

Hayretde ʿāḳıllansañ sen 

Ḥaḳḳı 

Kudsiyetiñi yeşil libāsıñ 

Teslīmine bir delīl nāsıñ 

Ḥaḳḳı 

Cennet ḳuşıñ sen ey güzel ḳuş 

Yoḳ sen gibi başḳa mübtecel ḳuş 

Ḥaḳḳı 

Sayyādına inkisār virem  

Efkārına iġbirār virem 

Ḥaḳḳı 

Çekdiklerine taḥammül eyle 

Bir yanda oṭur tecemmül eyle 

Tevfiḳ
2
 

Virmiş saña ḫaṣlet beyānı 

Bir gün ile ḫalk iden cihānı 

                                                           
2
 Ḥaḳḳı yazısı silinmiş 
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Ḥaḳḳı
3
 

Azādesiñ ey edīb-i murġān 

Kalsañ daḫi sen ḳafesde her ān 

Ḥaḳḳı 

Ḥaber it bu bevekfi devām itmez 

Zīrā ki nefsi devam itmez 

36b 

Li-nāmıḳa 

Ḳalemdir şevket-i iḳzā-yı cihānbān 

Ḳalemdir satvet-i ifşā-yı cihānbān 

 

Üsküdārda Sulṭān tepesinde Buḫārī Dergāhi şeyḫī ṭarafından söylenilüb yuḳarıda 

meşāʿiret-i naẓīresi muḥarrer manẓūmedir. 

 

Ḳalemdir eyleyen taḥrīr esmā 

Ḳalemdir eyleyen tahmīd eṣnāʿ 

Ḳalemdir maḥrem cümle maḳāman 

Ḳalemdir māye-i fażl ü kemālāt 

Ḳalemdir ümmühān cümle taḥrīr 

Ḳalemdir rāsim inşār ü şaṭır 

Ḳalemdir lāyıḳ hürmet-i hemīşe 

Ḳalemdir görinen elzem her işe 

Ḳalemdir her lisānıñ tercümānı 

Ḳalemdir ḫaṭṭ-ı neviñ mühriyātı 

Ḳalemdir kātibe hem yār ü yāver 

                                                           
3
 Tevfiḳ yazısı silinmiş 
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Ḳalemdir nām-ı nüvīş her dilāver 

Ḳalemdir kāşif-i cümle serāʿir 

Ḳalemdir nā-ı envāʿı devāʿir 

Ḳalemdir maḥrem esrār-ı kātib 

Ḳalemdir ta şerefkār kātib 

Ḳalemdir cāmiʿ cümle ḥābān 

Ḳalemdir ḳāsım cümle tefevvüdāt  

Ḳalemdir her emürüñ Şināsī 

Ḳalemdir ehl-i firkat-i Şināsī 

Ḳalemdir ʿāṭa ṣāḥib-i ifāde 

Ḳalemdir maḥrem her dü serāda 

Ḳalemdir eyleyen taḥrīr-i menşur 

Ḳalemdir eyleyen muʿammer men mesrūr 

Ḳalemdir gösteren heb mācerāyı 

Ḳalemdir bildiren heb mācerāyı 

Ḳalemdir reʿyi her cāh ü rifʿat 

Ḳalemdir layıḳ iʿtirāz ü ḥürmet 

37a  

Ḳalemdir eyleyen heb ʿarżuḥāli 

Ḳalemdir diñleden her ḳīl ü ḳāli 

Ḳalemdir eyleyen feryād elinden 

Ḳalemdir müştekī cāhil elinden 

Ḳalemdir ḳaʿinātıñ çāresāzı 

Ḳalemdir istinyaḳıñ dü minvārını 

Ḳalemdir ser-firāz eyler emiri 

Ḳalemdir yazsa şād eyler esiri 
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Ḳalemdir savi-i ahval-i ālem 

Ḳalemdir reꜥīb resh-i ebh-i ādem 

Ḳalemdir bildiren azād ü ʿaṭfı 

Ḳalemdir eyleyen mezādād-ı ʿaşḳı 

Ḳalemdir eyleyen taṣvir-i ḫayālī 

Ḳalemdir nāzımdır dürr-i laʿlī 

Ḥūbiyâne Gazel 

Ḥancer-i ser-tīz-i ʿaşḳıñdan senin ey ṣaf şikāf  

Pür şikāf olmaḳdadır her dem ṣaf ehl-i muṣāf 

 

Emriñ olsa eylemez dünyāyı yaḳmadan ḫaẕer 

Öyle āmāde ṣaf müjgān ġayret inṣāf 

 

Sen bu dehşetlerle āteş püskürürken rezme  

Ben değil rüstemde eyler ḥarbigehden inṣırāf 

 

Pāymāl itmekde ʿāşıḳı hücum-ı ceyş-i ġam 

Ey mücāhid olmasun şemşīr-i ḳahrıñ der ġulāf 

 

Mukattelinden ʿāşıḳıñ ḫūn-ı şehādan fışḳırır 

Şehsüvārım dökdigiñ ḳanlar degil mi iʿtısāf 

 

Ḥaḳḳı Maġnisa Fī 22 Nisan sene 1201 

Surūrī Efendiniñ Trabzon Vāliligi içün söylenilmişdir 

Beldetü nāhit ʿaleyhaʿl ḳāʿināt 

Ḳad aṣābethā şerveri sekāt 
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37b 

Ṣanʿat-i ʿaksi 

Ḳurʿāndan 

Rabbeke fekebbir 

ʿArabī eşʿārdan 

Er innallahü lehü hüvallahü asara 

Fārisī eşʿārdan 

Şod hem-rāh bülbül bilib her mehveş 

Şükr bezāzdi vü zārin bir kes 

Berāy-ı lāṭīfe imżā olmaḳ üzre söylenmişdir 

Yeşil başlı giridi 

Küraʿī ter biri 

Mihrī gibi ẓarīfdir 

Aḥmed Şerīf Rācī 

Li-nāmıḳa 

Ḥaḳ mübārek eylesün iḳbālini 

Tā ola nām ü nişānıñ müstedām 

Mıṣraʿ 

Bir ʿārifemki żıddıne gitdim bu ʿālemiñ 

Beyit 

Şeker māzend rān ü şeker Hindistān 

Herdu şirinend amma inkoca o an koca 

Li-nāmıḳa 

Taḳdīm olununca bu kitābım 

Lāyıḳ görilürse bir nigāha 

Merġūb olur heb cihānyāne 
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Artar o vaḳit şükr itmesem  

38a 

Mıṣraʿ 

Milletim nev-i beşerdir vaṭanım rūy-ı zemīn 

 

Geldi gülerek yanıma gül yüzli bir āfet 

İşden ne ise maḳṣad odur ḥükm aña elbet 

 

Gördüm güzel öpdüm yüzini ol ṣanemiñ ben 

Yaḳdı didi ey āşıḳ-ı şeydā ne cesaret 

 

Ger olmasa muḫtār didim ahdan şīrīn 

Aġūşa çekerdim seni naḳbiyle ne ḥācet 

 

Memnūʿ değil mi didi hem eyledi daʿva 

Memnūʿı mübāḥ itdi didim vaḳt-i ḥurūret 

 

İbṭāl idemez ḥaḳḳını ġayrıñ didi mużṭar 

Celb itdi didim işte bu tīr-i meşfet 

 

Beñzetme didi başḳasına sen beni zirā 

Bir böyle ḥilāf üzre ḳıyāsı olmadı müs bet 

 

Ben muʿterif cürm olaraḳ ṭutdum elinden 

Öpdi o biri rū baña itdi neye yine ḥiddet 
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38b 

Bu ḥiddetiñ aṣlını ṣordum didi andan 

Öpdiñ beni ḳızdım daha itmem saña ülfet 

Sen söyle öpülmez mi didüm böyle güzel yüz 

Güldi didi amma saña itdüm mi işāret 

 

Yüz buldum o dem laʿlini öpdüm ey māh 

Bir yerde ṣarāḥat ki dār ister mi delālet 

 

Faṣıl itdi bu daʿvāmızı şu vechle saʿdī 

Geçmiş didi saḫṭ olan itmez daha ʿavdet 

 

Her nerde güzel yüzli görürlerse öperler 

Ḳanūn-ı muḥabbetde ḳuzum böyledir ʿādet 

Mıṣraʿ 

Eşkāl-i ʿaceb cilve-i ẕühd der-naẓar to 

Hadīs  

Enā ʿindeʿl münkerihü ḳulübehüm 

Li-nāmıḳa 

Nīk nāmet der-cihānşod pāyidār 

 

Döğülmemiş İngiliz ḳana ḳana seniñ eñ aʿlāsından on dirhem ü ḳanṭordan ḫülāṣanıñ 

eñ güzelinden beş dirhem biʿt-tedārik meẕkūr ḳana ḳana yı güzelce dökdükden ṣoñra 

ḫülāṣa-i mezbūre ile ḳarışdırılaraḳ yapılan ḫabla ġāyet nāfiʿ ü muḳavvīdir 

39a 

Beyit 

Tevāżuʿ nemūd ādem ü meskenet 

Ez-ān şod sezādār in salṭanat 
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Ço üftāde key gerd ü ḫākī nemūd 

Siriş ezberiz ki bir eflāk sūd 

Beyit 

Şeref merd becū dost ü kerāmet bi-sücūd 

Her ki in her dūndāred ʿādemin beh zevcd 

Hadīs  

İnnāllahe fī ʿavniʿl ʿabdi  

Mādāmaʿl-ʿabdü fī ʿavni aḫihi 

Beyit 

Her ān keş pertev dāred Haḳ ānı 

Ferāmūşeş mekn der hīç bābı 

Beyit 

Nehahed mandbato hiç hemrāh 

Mekr-i sūz-ı dil dāh-ı seḥergāh 

Beyit 

Zi ʿaḳl ḫod mişo meşġul dünyā 

Ki tā ferdā şol maḳbūl ʿuḳbā 

39b 

Beyit 

Mişo mağrur mülk ü genç ü dīnār 

Ki dünyā yād dāred çün to besyār 

Beyit 

İn der ki māder ki nevmīdi nīst 

Ṣadbār eger tevbe şikestī bāzā 

Beyit 

Feʿayyünü’l baġżı Tebriz gül ʿayb 
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Ve ʿaynü’l ḥubb lātecidülʿuyūbā 

Beyit 

Cāy-i ʿacz ü maḳām ḥayret nīst 

Vaḳt-i kāreset ḳār bāyed gerd 

Beyit 

Yār aḳd leyl mesrur ābādle 

İnne’l havād s  ḳadbatrıḳdan esḥārā 

Li-nāmıḳa 

Beni ẕemm eyleyen aʿdā 

Alur mı destine māye 

Fenā evżāʿī her ḥālde 

Çıḳār üc memlāye 

Ḫuten müşgi ezildikçe 

Safā-baḥş eyler eṭrāfa 

Hünerver faṣl olunduḳca 

İrer nāmı s üreyyāye 

Kemāl 

Şu aġaç çeşm-i ʿibrete uruyor 

Yazda da ḳışda da yeşil ṭurıyor 

Ẓann idersin çemen ḳıyām itmiş 

Ḳudret-i Haḳḳa iḥtirām itmiş 

40a 

Li-nāmıḳa 

Kūşe-i ġamdır cihānda māye-i ʿizz ü şeref 

Dāye-i ʿizzet olur incüye tengnāy-ı ṣadef 
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Li-nāmıḳa 

Ẕātını perverdigār itsün mecīd 

Li-nāmıḳa 

Herḥalde saʿādet virür enẓar-ı lāṭīfiñ 

Li-nāmıḳa 

Sāye-i iḳbāliñ olsun müstedām 

Müstefīd olsun anınla ḫāṣ u ʿām 

Li-nāmıḳa 

ꜥAli ꜥAġa begüm tuhfetü’l hāba  

Mine’l ʿabd el zelīl fi’l berāya 

Beyit 

Hāy hūdan fāriġ ol ʿālemde sulṭanlıḳ budur 

Pendini gūş eyle gel mevriñ Süleymānlıḳ budur 

Beyit 

Ey kārsāz merdüm asare left-i ʿāmet 

Revnāḳ girifte ʿālem ez ḥüsn-i ihtimam 

40b 

Mıṣraʿ 

ʿÖmer to hemcū devr-i felek bīşimār bād 

Mıṣraʿ 

Hāt to der ḥimāyet luṭf ile bād 

Manẓūme 

1 

Bir gün idi gülistāna gitdim 

Seyr itmege ṣunʿ gīr bāli 

Aṣār-ı maʿāni ḫüdāyı 
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Eṭrāfa naẓar āmāle itdüm 

2 

Bir yanda çemen ider temevvüc 

Emvāc-ı luṭfı rūḥ-efzā 

Efkāre ṣafā vü neşve-i baḫşā 

Zīnetde ʿālem teferrüç 

3 

Bir yanda ise laṭīf ezhār 

Teşriḥ-i kitāb ḥüsn eyler 

Ateş gibi gülle yasmenler 

Renk-i raḫ yāri itdi iḫṭār 

4 

Bir yanda müşg-būy sünbül 

Taʿtīr-i mişām rūḥ eyler 

Ehl-i ḫurdī ferūḥ eyler 

Terşīḫ-i leṭāfet eyleyen gül 

 

Bir ḫilāfetnāmeye taṣdīḳan söylenmişdir 

Mahvü’l-meẕkūr fī haẕā’l kitāb 

Ẕākirīnü’l-ḥaḳ maḳrūnü’ṣ-ṣavāb 

41a 

5 

Berrāḳ ü laṭīf ü pāk enhār 

Añdırmada kevs er beh ştī 

Āyā bu da mı cihān nisti 

Dünyāda da var mı böyle gülzār 
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6 

Cennet mi zemīne inmiş āyā 

Yā Rābbī zemīn mi cennet olmuş 

Yā ʿālemimiz iremle ṭolmuş 

Yaḫūd ki budur behişt aʿlā 

7 

Allah bu ne ʿaceb ṣanʿat 

Bir baġçede biñ bedīʿā peydā 

Bunca es er-i eşʿa baḫşā 

Olmaz mı naẓar-ı Rabbānī ḥayret 

8 

Āyā bu ne ḥikmet meʿāli 

Her ẕerrede vaḥdiniñ nümāyān 

Envārıñ ile ṭolu ḫıyābān 

Yā Rabb bu ne ṣunʿ lā yezāl 

 

Cevdet Paşa’nıñ 

Sen getür bāri Sitānbuldan ḥavād s  ey ṣabā 

Cānıma kār itdi zirā ḫar ü zār intizār 

Li-nāmıḳa 

Neşe-i dār rūzgār itsün seni perverdigār 

Li-nāmıḳa 

Şems-i meserret dāʿimā ḳılsun derūnın rūşenā 

ʿİzzetle Rabb-i Kibriyā būya bayrāmıñ ide bir ṣabā 

Li-nāmıḳa 

ʿİzzet ü rifʿatle dāʿim eylesün ḥaḳ ẕātını 
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Çeşm-i ebnā-yı zemān olduḳça revnāḳyāb ʿıyd 

Li-nāmıḳa 

ʿĀṣefā iḳbālini efzūn ide Rabb-i mecīd 

Rūşenā itdikçe dehri şems-i ʿālemtāb 

41b 

Li-nāmıḳa 

Sıḥḥat ü ʿizzetle eyyāmıñ ola ʿıyd-ı saʿīd 

Söylendikce bu ṣoḥbetḫānede destān ʿıyd 

Li-nāmıḳa 

ʿİzzet ü iḳbālini ḳılsun ḫüdā her ān mezīd 

Neşʿelendirdikce ḫalḳı ḫüsrev-i zīşān ʿıyd 

Li-nāmıḳa 

Neşʿedār olsun cihānyān sāyeñ ile her zemān 

Li-nāmıḳa 

Ḳuvvet-i reʿyiñle buldı keştī devlet ḳarār 

Sen gibi ʿālī nejādı görmemişdir rūzgār 

Taḳrīż 

Ḳullanmazmış şem-i reyāḥīnüʿl menāẓẓīre tenvīrüʿl-fikr be-ādābüʿl mübāḥasine 

feleẕẕa ḥarirüʿl Faṭīnüʿl Zekiyyüʿl-ʿālemüʿn-nefī Muḥammedüʿl ʿArīf bi Musa çeni-

zāde ekremallahü bil ḥüsni veʿl-ziyāde ez-hārüʿl-ābāb lil müttefike yatmaz el-bāb-ı 

baḥ s  teks īf ḳanāʿüʿl-meṭālib bimā binazinül galib fen nazara el babül talib bil 

Allemna el-ʿārifūn fekülli ḫarb bemāledeyhüm ferḥūn 

Nemḳaʿlʿānī ʿAli Haydar ḥakimüş şer’ fī Medine Maġnisa ʿafiyyi ʿanhü 

Li-nāmıḳa 

Düşünün sözini başdan cayamaz olmazdan 
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42a 

Li-nāmıḳa 

Azıġın elde iden yolda görür mi güçlük 

Beyit 

Böyle bir cemʿiyete çeşm-i felek ḥayrāndır 

ʿArż-ı endām eyleyenler ḥūrīdir ġılmāndır 

Beyit 

Fırṣatı fevt itme zinhār geçdi māżi ḥāle baḳ 

Kim bilür müstaḳbeliñ ḥāli ḫaṭā mı ya ṣavāb 

Beyit 

Keyḫüsrevler ḳapuñda bende olsun 

Cihān severleri efkendiñ olsun 

Beyit 

Yazmaġa ḥācet göremem çoḳ kelām 

Ẕātıñızı beñ severem ves-selām 

Li-nāmıḳa 

Ben ne dürlü yazı yazsam idemem fikrim beyān 

İʿtimādım aña ki sizlerce olmuşdur ʿayān 

Li-nāmıḳa 

Yazmaġa ḥacet mi vardur çoḳ kelām 

Maḳṣadım fikrini görmek vesselām 

Kıṭʿa 

Sanmañız ki diyār-ı ġurbetde kişi 

Mesrūr olub ṣafā sürmez 

Gerçe kim dūr olur aḥibbādan 

Hele aʿdā yüzin daḫī görmez 
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42b 

Beyit 

Mirāt-ı Skender gibidir ḳalb-i laṭīfiñ  

Bāḳī Nedīm kavlime maʿlūm-ı şerīfiñ 

Mıṣraʿ 

Hemān bihteriñe meygūyem ḫüdā bāşed nigehdāreş 

Mıṣraʿ 

Deryādır ednā vü dānā ṣıġmaz 

Mıṣraʿ 

Göñül ḫoşluḳların ḳılsun müyesser ḫażret-i Mevlā 

Mıṣraʿ 

Be-hengām süḫan mişo nā-ümīd 

Li-nāmıḳa 

Lāle-zār sensiz baña üsti açıḳ zindāndır 

Li-nāmıḳa 

İltifātıñdır beni şād eyleyen şām ü seḥer 

Mes nevī 

Bihterān bāşed ki ser-dilberān 

Gofte ābād der-ḥadīs -i deygirān 

Beyit 

Vücūduñ ʿālem-i imkāna cāndur cān ʿālemiñ 

Ḳıyām-ı mülk ü millet ẕātına vābestedir ḥaḳḳa 

43a 

Beyit 

Ḫidīvā şuʿle-i luṭfuñla şebmānender rūz olsun 

Çerāġ-ı şevketin nurıyla ʿālem-i dilfirūz olsun 
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Li-nāmıḳa 

Şāʿirem hicrine ḳarşu eylerem hücūm-ı nis ār 

Beyit 

Her ān kārı ki bāşed ūş saḫt 

Ser-encāmın be-nīgi āverd baḫt 

Beyit 

Haber ile ya kebūter gele bülbülün deyü 

Gözümüñ birisi dür birisi revzen gözedür 

Li-nāmıḳa 

Baḫtiyār olmadadır heb bend-gān 

Bende elinde oluram kāmrān 

Li-nāmıḳa 

Gözlerim yol gözedür gelsün diye tāze ḫaber 

Beyit 

Eger gelmek dilerse yārine yār 

Ne yāġmur menꜥider anı ne ḫod-gār 

Li-nāmıḳa 

Yazı yazmaḳ dilerse yārine yār 

Ne aġyār menʿ ider anı ne de yār 

Li-nāmıḳa 

Nişānın şān-ı vālāye nişān eylesün yezdān 

Li-nāmıḳa 

Ḫüsrevān olsun ḳapuñda bende-gān 

Serverān efkendeñ olsun her zemān 
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43b 

Li-nāmıḳa 

Neşʿe-dār itsün seni iḳbāl ile perverdigār 

Li-nāmıḳa 

Yādigār itsün seni aḫlāḳa Rabb-i ẕüʿl-kemāl 

Li-nāmıḳa 

Ḳuvvet-i re’yiñle buldı memleket āsāyiş 

Görmemişdir bu cihān sen gibi ʿālī himmetī 

Li-nāmıḳa 

Kāmrān itsün seni luṭfuyla Rabb-i ẕü’l-kemāl 

Li-nāmıḳa 

Biñ üç yüz bir ḫilālinde bu bir zāde ḥacı mehmed 

Bu raʿnā cāmiʿmaʿbūd içün yapdırdı malından 

Mükāfātıñ virüb Mevlā anı her ḥālde şād itsün 

Diyüb āmin ʿali ḥaydar ḳabuñ diledi bālinden 

Li-nāmıḳa 

Yazı yazmaḳ dilerse sevgililer 

Ala ḳoya bilür mi yüz baḳanlar 

Li-nāmıḳa 

Ne temeluḳ ne fażīletdir sebeb  

Baḫtiyārlıḳ luṭf-ı ḥaḳdır vesselām 

Li-nāmıḳa 

Bulmaḳ istersen cihānda raḥat 

Müstaḳīm ol müstaḳīm ol müstaḳīm 

Li-nāmıḳa 

Toġrı söz istersen dinleyin 
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Kāmrānlıḳdır cihānda ʿāḳībet 

Li-nāmıḳa 

Dehrden nā-ümīd olma ḫüdāvend baḫtiyār eyler 

Ki güçlükler vārisinden gelür çoḳ sevgili şebler 

Mes elde söylenilmişdir giceler giyehdir derler 

Toġurdıḳlarını görüb taʿaccüb eyler insanlar 

44a 

Ḳıṭaʿ 

Seyyāreleriz dāʿiriz eṭrāfın dāʿim 

Heb nūr alırız mihr-i ṣafā-āverimizden 

Dünyāyı teraḳḳiyi ṭutar şaʿşaʿsıyla 

Seyr it ṭoʿacaḳ mihrimizi ḫāverimizden 

Ger yedi şerif rāci aġzından olaraḳ berāy-ı laṭīfe söylenildi 

Yanımda benim çerāġ bulunmaz 

Ġayrı bir nesne dāġ görünmez 

Çünki hevesim zenāne māʿil 

Aydınlıḳlardır ince ḥāʿil 

Yā Rāb itme zebūn-ı aḳvāl 

Ki dinmeyeyim ḫazīn-i aḥvāl 

Rācī ḳulın ṣafā-yı cān vir 

Yaʿni özine güzel zenān vir 

Li-nāmıḳa 

Göründiyse Sitānbul ḫāverinden şems-tāb-āver 

Güzel yüzümüz revnaḳ-fezā dürr-i çeşm insane 

Ḫudāyā anları ʿazimetde dāʿim paydar eyle 

Ki ezhār-ı maʿārif fürura enẓār iḥsāne 



98 

Li-nāmıḳa 

Ḥüsn-i tedbīriñle buldı dāʿiyān āsāyiş 

Görmedi çeşm-i cihān sen gibi ʿālī fıṭratı 

Li-nāmıḳa 

Baḫtiyār itsün iclāl ile perverdigār 

Li-nāmıḳa 

Baḫtiyār itsün seni ṣıḥḥatle dāʿim kirdgār 

Li-nāmıḳa 

Neşʿe-dār-ı rūzgār ol her zemān 

44b 

Taḳrīż 

Demsabahül huri nām kitābıña Meḥmed s āniñ mekruhatını gösterir sirāc-ı vehhacdır 

ḳābil-i iḳbāl olanlarıñ necāḥata minhācdır “ālāy-ı muḳbis ṣaliḥ-i eḫāf” k  şu es eriyle 

erbāb-ı felāḥa meraḥ-ı ṣalāḥı irad itmişdir teravar taḳdīr ü nihāyetindir filhaẕā neşr 

ḳademallahü ecirü’l cibrīl vallahü ʿalīmā’l-ḳavle vekil 

Hasan Fehmi Efendiẕāde Ḥaydar 

Li-nāmıḳa 

Söyleyiñ ey baḥtiyārān cihānyāne söyleyiñ 

Hiç degilse ṣūretā inṣāfı ḫalḳa gösteriñ 

Li-nāmıḳa 

Müʿeẕẕindir çalar saʿat cihāne 

Mürūr-ı ʿömr içün pāy ü gedāye 

Mıṣraʿ  Mıṣraʿ 

Rehber olsun saña elṭāf-ı ḫüdā Ḳoya Allah yoluna nūr-ı Ḫudā 

Li-nāmıḳa  

Nüfūẕ ü cāhla ʿizzet dilerseñ sen bu ʿālemde 

Bilüb ṭurma mevāniʿle cesāret eyle kārıñda 
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45a 

Li-nāmıḳa 

Çarḫ geçer ḳatar elinden dād bir feryād iki 

Diḳḳat it enbā-yı dehre şād bir nāşād iki 

Beyit 

Murād ma naṣihat būd ü goftiyem 

Ḥevālet bā ḫüdā kerdiyem ve reftiyem 

Limüellifü’l ḳāmūs 

Ḳırāʿat biḥamdülillah cāmiʿ müsellem 

Be-cevfü müşgüʿş Şām cevefālā selām 

 

ʿAlī Naṣıreddīnü’l- İmām İbn-i Cehil 

Biḥażret-i ḥuffāz meşāhīr-i İslām 

 

Ve sümme be tevfik el ilah ü fażlihi 

Ḳırāʿat-ı żabṭ fī s elās etü eyyām 

 

Berāy-ı tecrübe müʿellif ḳāmūsa ʿulemā-yı Rūm ṭarafından ʿarż olunmuşdur 

45b 

El-ḥaḳ revā nıfk biʿl-cebūb ü ḫazaʿl-maz bir başına terk ü ecmel ḫandveriniñ eli Fīhli 

ḥattı la enbağu sabkatül ḳaddü ʿayniha fī ḥatta-i celcelātike Müşārün ileyh biʿl-

bedāhetü berūce anı ḥal buyurmuşdur. 

 

Efrak-ı ʿözr-i ṭabıñ biṣ ṣalatü veḫazaʿl mesṭar pabaḫıñ ve ecʿal müctemike ila es sabāni 

ḥatta lā enīsü niyetü illā ve ʿaniha fī lemẓatü ribāṭike 
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Zi māḫşer ʿaleyhi bir müftiniñ neml ü imsākından baḥt olunduḳda daʿvā-yı fażl ider 

mi diyü muḳabele ider andan başḳa sermāyesi yoḳdur diyü cevāb alınca baña enʿām 

ide diyü aḥrār ider eger enʿām iderse muḳābiliniñ edāsını tevehhüd ideriz pullu 

müraḳaʿ görür görmez müşārün ileyh müftī-i merḳūme nezdine varub bir veche anı 

mesʿeleyi īrād ider kimseye bir naḥme virmeyen müftīye on beş gün kendüyi 

besletdirir nihāyet bir deve muḳābilinde neye kendüsine bilüb virüb mebāḥ s lerden 

daḫ  m s lini alur 

Beyit 

S abit-ḳadem ol ḳorḳma ṣaḳın derd ü belādan 

ʿİsmetle yaşanur alasın ṣubḥ-ı ṣafādan 

46a 

Mesele 

 

Cevāb 

 

Meşāhīr-i Fuḳahadan Cemāleddin Ṣabāḥattiniñ ḳamūsa yazdığı Taḳrīżdir 
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Li-nāmıḳa 

Ḳuṣūra baḳmayub siz idin himmet-i ṣalāḥa 

Femen ʿaffı vü ıṣlaḥ fācirehü ʿAlallah 

46b 

Li-nāmıḳa 

ʿIydını perverdigār itsün saʿīd 

Li-nāmıḳa 

ʿIydıñı mesʿūd ide perverdigār 

Li-nāmıḳa 

Sāye-i iclāliñ olsun neşʿe-sāz merdümān 

Sen gibi ʿālī nejādı göremez çeşm-i cihān 

Li-nāmıḳa 

Şād-kām itsün seni perverdigār 

Ḥaḳḳı 

Ey mefḥarü’l ekābir 

Ey zübdetü’l mefāḫir 

Göñlüm seninle fāḫir 
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Ḳalbim seninle şādān 

Şevḳıñle oldı vicdān 

Tebrīkine şitābā 

İtsün Cenāb-ı Sübḥān 

Sālik saʿīd ü ferḥān 

Ḥaḳḳı 

Dilde pür cilve ḥaḳimiyet-i ʿaşḳ 

Ezelidir sermede ḥālet-i ʿaşḳ 

Li-nāmıḳa 

Lā teżaʿü ʿömren cemīlen firreḫā 

Rabbenā ḳale ecībe men duʿa 

Yemleʿül aḳdām keşkülül verā 

Leysel el insānül el dua saʿy  

47a 

Tercüme-i Eşkālāt-ı Ṣufiyye Şeyḫ Ḥüseyin Herevī 

İtdi esrār-ı ḥaḳīḳat beni mest. 

Oldı āyīne-i idrāk şikest! 

Ehl-i ʿirfān varıb bāri baña, 

Ola bir veçhe ṭaleb rāh-nümā. 

Bir tefekkür var imiş ādemde, 

Avānedir fikrine der ʿālemde? 

Fikrine ṭāʿat imiş kāh günāh, 

Gösteren hangisidir ādem-rāh? 

Ey olan ser-ṭarīḳa ʿārif! 

Ben kimim it beni benden vāḳıf!? 

Kendi nefsinde sefer it ne dimek? 
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Yolcı kim söyle naṣıldır gitmek?! 

Bu seferden ne imiş aṣıl merām? 

Kimdir ʿālemde ʿaceb merd tamam? 

Sırr-ı tevḥide kim oldı vāḳıf? 

Söyle şimdi neye ʿārif ʿārif? 

Añlaşılmazsa : Bilinmezse: o ḥaḳ: ʿizz ü cin:, 

Ne içündür neye bu saʿy ü ʿamel? 

Neydi bāʿ s  o enāʿl-ḥaḳ dimege? 

Var mıdır ruḫṣat anı söylemege? 

47b 

Olā mey ḫālḳa maḥlūḳ vāṣıl? 

Ne olur seyr ü sülūkdan ḥāṣıl? 

Vuṣlat mümkin ü vācib ne dimek? 

Baʿd eyle ḳurb-i mirāt ne dimek? 

Olamaz mümkin içün bu, mümkin, 

Yoḳsa imkānı geçer mi mümkin? 

Gevher-i vācibe mümkin mi ṣadef? 

Mevce-i baḥr ü cūye ne hedef? 

Sāḥili, ʿilm olan deryā ne? 

Andaki gevher bī-hemtā ne? 

Hangi cüzʿidir ki o küllīden çoḳ? 

İnfiʿāl ile viṣāle yer yoḳ. 

Naṣıl ayrıldı ḳadīmden ḥād s ? 

Kim olan ḥalḳ cihāne bāʿ s ? 

Bir degil ḫālıḳ ü maḫlūḳ bī-şekk, 

Halbūki birdi ḳademde her yañ. 
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Yoḳsa ʿālem mi değildir mevcūd?  

Hep muḫayyel mi ne bu güft ü şünūd? 

Şemʿ ü şāhid ne şarāb ü leb ne? 

Zülf ne çeşmim ne de meẕheb ne? 

48a 

Büt ü zünnār ü ḫarābāt nedir? 

Mey ü tersā ne bu ḥālāt nedir? 

Küfürdür işte serāpā bunlar  

Yoḳ diyen varsa cevāb isterler. 

Başḳadır ḥaḳiḳatle mecāz, 

Ehl-i ḥaḳ meclis hep gülşen rāz. 

Bunı kim eyler ise ḥall ü küşā, 

Saʿyi meşkūr olur indel vefâ 

Mıṣraʿ 

Niknāmet tā ḳıyāmet zinde bād 

Ḳıṭʿa 

Vezn ü taḳdīre siyāsiyati 

Sāḥa-i ṭabʿa çekildi mīzān 

Ḥād s āt-ı feleği sen artıḳ 

Oḳu da eyle anıñla izān 

Beyit 

Bahşet kitaben taeba en ziyareti 

Femen lem yeced maen teyemmüm beltereb 

48b 

Li-nāmıḳa 

Dūdmān salṭanatla neşʿedār ol çoḳ zemān 
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Naʿat 

Ey rūḥ-ı ʿaẓīm! nūr-ı aʿlā! 

Sen bāʿisis  n! Bu kāʿinātıñ! 

Luṭfuñ ile müstedām eşyāʿ! 

Bari hayat ise! ḥayatıñ. 

Feyżiñle olur vücūd peydā! 

Sen Mehdīsisin! mükevvenātıñ. 

Bir ʿillete müstenedse ḫilḳat, 

Maʿlūl seninle de o ʿillet! 

Beyit 

Fende ʿazm eyler isen feyz-i Ḫudā yāriñ ola 

Ḥażret-i ḥıżır nebi ḳafile salārıñ ola 

Mıṣraʿ 

Ber devām olsun başıñda pādişahıñ sāyesi 

Mıṣraʿ 

Sāye-i ʿAbdülḥamīd de neşʿedār ol her zemān  

 

Negofte nedāred kesi ba tevkad 

Velikin ço gofti delileş beyād 

Müʿrasi 

Bir şey söylemedikçe seninle muʿārıża iden bulunmaz 

Ama bir söz söylenildikde anıñ delilini isterler 

49a 

Ḳonya mektubcısı Naẓım Begiñ yazdığı kitāba taḳrîżî 

Nāẓım bu ne muʿcizāt-ı ḫāme 

Taḥrīr eyle vaṣf-ı pādişāhı 
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ʿOs mānlıları idüb mübāhī 

Bir ʿahdi getirdiñ ibtisāme 

 

Mecmaʿ eyleyerek muḥassenātı 

Virdiñ bu revşle āṣıra revnaḳ 

Dilber-i meserret eylesün ḥaḳ 

Sulṭan-ı celīl-i kāʿinātı 

 

Bu nevās er behīn nādir 

Mecmuʿa-i ʿaṣr-i tācdārī 

Ayīneʿ-i (ʿahd-i şehriyāri) 

Bir revzen semt irtiḳādır 

 

Olur olmaz dimeye ḳalmadı müftizāde 

Virdi aʿżālıġa imżavü ʿalīhiʿl-fetvā  

Ḳātı pek ḳāmeti artırdı mevzen zāde 

Ṣaf aḳrānı yarub mecl se geçd  mes elā 

Nār-ı ḥırṣıyla yanub ḳāderiyle yüridi dāʿim 

Meclise leblebici zāde oldı aʿẓā 

İbtidā giydi dikiş ṭutmadı terzizāde 

Yine ḳaftanını aʿżālıġıñ itdi eksā 

İzm rl  S ervet 

49b 

Bir ṭarḥ-ı nev eylediñ ki īcād 

Tebrīk olıyor bu yolda iẕhānı 

Gösterdigiñ iḳtidāra ḫayrān 
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Dil-şād olasın hemīşe dil-şād 

 

Berāy-ı tebrīk-i velādet-i hümāyun söylenilmişdir 

 

Ḥażret-i (ʿAbdülḥamīd) ḫānı maʿārif perveriñ 

Toġdıġı gündür bugün ḫūrşīd-i istiḳbālle 

Mütecellīdir taḥt-ı ʿOs mānī o mihr-i pākden 

Nūr-ı ʿadlī dehri ṭutdı Pertev iḳbālimle 

“Bārekāllah” geldi mesʿūd itdi mülk ü milleti 

Kāmrān olsun kemāl-i şevket ü iclālle 

 

Dūr olur gözden gönülden dūr olan bī-iştibāh 

50a 

Li-nāmıḳa 

Taḳdīme egerçi ḫāk-i pāye 

Şāyeste degilse bu kitābım 

Bundan ṭolayı kelān-ı ḥüccābım 

Luṭfuñ ile dönsün iʿtilāye 

 

Bu’l-ꜥaceb geldi muḥarremde bu bayram baña 

 

Ah kim ḫāṭır nā-kāma belādır maṭlab 

 

Peymāne-i ḫūrşīd lebāleb görinür heb 

 

Merd-i vaḥdet sübḥa vü zünnāre itmez iltifāt 
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Göñül ders-i ġamıñ çoḳdan unutdı ḫāṭırıñ ḫoş ṭut 

50b 

Bir mevr ile gāhiçe Süleymān idemez baḥs  

 

Bezm-i şādīde olur girye-i mestāne ʿabes  

 

Çāre-sāz kāʿinātı çāre ḫ˘ah itmek de güç 

 

Hele bir kerre nigāh eyle ne söyler kāġıd 

 

Olur mı meʿḫaẕı ʿaẕb olsa da ʿaẕab leẕīẕ 

 

Ḳadr-i dürr ü güheri ʿālem bilür  

Ādemi amma yine ādem bilür 

 

Bu tavr-ı bī-sebebe lā-büd infiʿāl olunur 

51a 

Bizi ḳaṭʿi recā bāḫşıyla memnūn eylemişlerdir 

 

Bizi hem dīde hem miḥrābe mensūb eylemişlerdir 

 

Bu bimārıñ ʿilācın ṣabr-ı eyyub eylemişlerdir 

 

O cürmüñ ʿöẕri müşkildir ki kāmilden ẓuhūr eyler 

 

Gūş eylemem ʿaṭiyye-i ḫātem fesānedir 
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Ser-rişteʿyi ḳaydı dīvānede ḳalmışdır 

 

Her sözde ẕülfiḳār-ı ʿAli’ye yemin eder 

51b 

Gerde ehl-i süḫan öyle dir belī dirler 

 

Bīgāne meşreb itmedi bir āşīnā naẓar 

 

Her ṣūreti ḥaḳ ṣanma ki erbāb-ı felāket 

Rüʿyāda nice devlet bīdād görürler 

 

O ider seyrini bu ḫāne-i ṣad-naḳşıñ kim  

Ṣaf āyīne gibi gördigi renge boyanır 

 

ʿAcebā dağdağa-i cāha düşen bīçāre 

Terk-i āsāyişi sermāye-i devlet mi ṣanur 

 

Ne ḳadar bilmese de hüner-mendi ṭanur 

52a 

Efserde dilleri ṭama-ı ḫām nāzeler  

 

Vefāsı az dime insāf olunsa var mıdır 

 

ʿArş-ı belḳıs himem bilmem süleymansız mıdır 

 

Tekye-gāh-ı maʿrifet gördüm żarrāb olmış ʿaceb 
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Ḫırḳa pūşānı ḫarābātıñda ʿirfānsız mıdır  

 

Nevā-yı sāz muḥabbet bozuḳ revzen yaraşur 

 

Sen artıḳ eylediğim āh ü zārı benden ṣor 

 

Teftīş-i ser ḫalḳ ṣafā-ya ḫalel virür 

52b 

Her süḫanver-i mazhar iḥsān-ı Mevlānā mıdır 

 

Ey pīr-i köhne rīşe-i endīşeden çeh-i sūd 

Aḫir dıraḫt ʿömrümi devirmez mi rüzgâr 

 

Vaḳt-i şādīde gelür mevsim miḥnetde geçer  

 

Fikr itse ḥāl-i ʿālemi ādem ġaribser 

 

Şeyḫ bir bal yedi kim ḳadı-ı seyr ü zibimiz 

 

Daʿvāye düşdi şimdi bezmle güvāhımız 

 

Düzde zindān olur ol dār ki mihmān uyumaz 

53a 

Su uyur düşmen uyur ḫaste-i hicrān uyumaz 

 

Beḳā iḳlīmin özler cān bīsāmānım eglenmez  
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Kāmil ḫaṭā ider ki anı cāhil eylemez 

 

Feyż-i ezelī merd-i külehdāre mi maḫṣūṣ 

 

ʿAcebdir vaḳt olur kim maṭlaba esbāb olur māniʿ 

 

Ḫāṭır-ı aġyār içün ben yārdan ḳılmam ferāġ 

 

Başı ucında bīhude şemʿ-i mezāre yuf  

 

Al kerrā nāyı destine çal rūzgāre yuf 

53b 

Sen bu yāne bāzīçeye aldanma temāşāsına baḳ 

 

Gehī şirk çalıṭurur zinde īmān oldıġın ṭuyduḳ 

 

Neler görür ser-i ġūrre şarāb olıncaya dek 

 

Dūzāḫ nişīn āteş-i faḳr oldıġıñ ḳalur 

Ey āḫiret ḫarāb tehīdir tevekkülüñ 

 

Gel ʿārif ol ki maʿrifet olsun tecāhülüñ 

 

Ḫayber güni babasını ṣordı düldülüñ 

 

Mātem mi hemḫāne-i sedr olmasun bir kimseniñ 
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54a 

Vardıḳ dersa-iʿādetine yāri görmedik 

Girdik behişte ḥayf ki dīdārı görmedik 

 

Böyle ol kimse dimez yoḳsa saña ḫoş geldin 

 

Girersin belki nāgeh kanına bir bī-gāne her gül 

 

Ḳuṣura baḳma gel ey serv-i ser-bülendim gel 

 

Derd-i dili söylenmeyecek rāz ṣanurdım  

 

Devri ḫoş geçdigini cemden işitsem de hele 

Bu edā meşreb-i eyyām degildir bilürem 

 

Başıma ol hümā benim ṣalmadı sāye neyleyim 

 

54b 

ʿArż-ı kālā-yı ketān eyleme meh-tāba ṣaḳın 

 

Münkerān-ı ceẓbe-i dīdār kāfirdir bütün 

 

Gül mevsimi güllāb hem olsun hem olmasun 

 

Dedigim ẓālim hunhˇar degilsin de nesin 
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Mirāt içinde ṣūreti ārām ṣanur gören 

 

Böyle şeylerden bekm ḳan oldıġın bilmez misin 

 

Kaʿbe-i kūyıñda matlabh˘ah olan mecnūnlarıñ 

Eks erī ḥācı pişmān oldıġın bilmez misin 

55a 

Bāde ṣaf olsun da zerrīn sāġar olsun olmasun 

 

Derdimiz söyleriz efsāne ḳıyās eylemesün  

 

Girme ol bed-mest içün sen ḳane Allah ʿaşḳına 

 

Çoḳ cilve geçer Mevr ü Süleymān arasında 

Soġuḳluḳda ger incānlıḳda kāfirlikde her şeyde 

Füzūn-terdir keşīş ṭaġıla zāhid denk gelmezse  

 

Çekme ġam dest-gīr der Allah 

 

Müreccāḥdır ṣadā-yı nāye feryād-ceres şimdi  

 

Böyledir erbāb-ı ḥāliñ meşreb-i rindānesi 

 

Çeşm-i bed-endīş ki berkende bār 

ʿAyb nümāyed honereş der-naẓar  

Ver hüneri dāri vü heftād ʿayb  
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Dost nebīned be cüz ān yek hüner 

Saʿdī 

Özi çıḳsun o denī bedh˘ahın 

Bed görür her hüner ü maʿrifetiñ 

Hüner yetmiş ʿayrabıñ var ise 

Ḫayr ḫ˘āhıñ zikr ider neḳbetiñ 

Taḥsīn  

55b 

Li-nāmıḳa 

ʿIydıñ mübārek olsun 

Ey āṣaf-ı keremkār 

 

Düşmenlerine ḳalsun 

Ekdār bār ü edbār 

 

Ḫācet-i tenbīh niyet-i nist arefe agāhra 

 

Bahşet kitāben nāʿiben ʿan ziyādeti 

Ve men lem yecid māʿen teyemmüm biʿt-türab 

 

Diger 

Ketebet ileyke min şevḳi kitāben 

Ceʿaltü merādehü mā fī feʿvādī 

Diger 

Ve ḳad erseltü fikri fī kitābī 

Velerani estemetül küntü ʿaynī 



115 

Diger 

Şeref virdikce sīneñ bu nişāne 

Nişān olsun devām-ı ʿizz ü şāne 

 

Ger bir serv-i çeşm men nişīn 

Nāzet be keşem ki nāzenīn 

Saʿdī 

Başım gözüm üzrede oṭursañ 

Nāzıñ çekerem ki nāzeninsiñ 

Taḥsīn 

56a 

Beyit 

Ḥūyunu günden güne aʿlādan aʿlā eylesün 

Her günüñ bir ʿıydıñ dü-bālā eylesün 

Li-nāmıḳa 

Söz anlar bir kişi gitmez ḳażāya 

Anıñçün her ḳaża uğrar ḳażaya 

Li-nāmıḳa 

ʿİzzet-i iḳbāliñ olsun pāyidār 

Kāmkār ol kāmkār ol kāmkār 

Taḳrīż 

Gerçe ferāʿiżi fenn-i celīl-i fıḳhıñ bir bābından ʿibāretdir ama ḳavāʿidinden ictinā-yı 

es mār-ı ʿulūm-ı riyaziye bīgānelerine āsān deg ld r çünkü eks er mesāʿiliniñ ḥāli 

ḳavānīn-i ḥisābiyeye muḥtācdır bināʿen ʿaleyh fıḳahā ṭarafından şānına iʿtinā olunub 

Nıṣfüʿl ʿİlmʿünvānıyla yād olunmışdır fenn-i maḥṣūsı ṭarzında ayruca tedvīn olunması 

iʿtiyād idilmişdir mehām mehām kitāblar cedveller yazılmışdır nāsdaki şiddet-i 

iḥtiyāc her muḳtediriñ gözine çarparaḳ mesāʿili dürlü dürlü taṣvīr ḳılınmışdır hemān 
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her lisana naḳl olunub bir ḫayli ās ār meydāna getürülmişdir lakin: Herkesiñ efʿāli 

raʿnā görinür kendisine: müfessir yazan muḳaddem yazılana: her güzeliñ bir ḳuṣurı 

olur: diye gūnā gūn ʿayblar gösterüb iʿtiraż itmege ḳalḳışmışdır ibāri-i nāsda tedāvül 

56b idenleriñ ekmeli sirāciye bulundıġından bir nice fużalā tercümesine şerḥine şitāb 

itmişlerdir amma maḳṣūd olan istifāde-i ʿumūmīyeyi kemāliyle istiḥżār 

idememişlerdir işte o noḳṭa-i mühimmeyi göz öñine alub imkān dāirʿesinde ibrāz 

mahāret idenler içinde bu kitābıñ müʿellifi Murādiye Medresesi Aḥmed ḥilmi Efendi 

kesb-i imtiyāz eylemişdir bedāyiʿḫāne-i ʿaṣıra parlaḳ bir nümūne daha ḳoymuşdur 

Saʿyini meşkūr ide perverdigār: Nemḳa’l ʿānī ʿAli ḥaydar ḥākimü’ş-şerʿ-i Medinete 

Maġnisa ʿafiyyü ʿanhü 

Taḳrīż 

Derd-i himemle ādem olur medār-ı ʿālem 

ʿĀlim olur mükerrem mükerrem olursa ādem 

Umūr-ı muṣammemede aḥrar ehemm-i mehāmdır āmālde ihmāl ü emhāl memdūḥüʿl-

meʿāl değildir herkes ki vālidi himem ola ṣadr-ı merāmda kāmver olur kilk ü dil 

muṣavver ḥal-i dildir: Sādıḳẕāde Mehmed Neşʿet Efendi lemʿât ı yazub meslek-i 

kemāle sālik oldıġını göstermişdir: ʿĀlem-ārā saʿidver ola. Nemḳa’l ʿānī ʿAli ḥaydar 

ḥākimü’ş-şerʿ-ī Medinete Maġnisa ʿafiyyü ʿanhü 

57a 

Ḫanya’da istināf aʿżāsından Cevdet Efendi’niñ yazdıġı Roma Tariḫine Yazılan 

Taḳrīżīdir 

 

Ḫāme ki ṣad āferīn ey ṣāḥib-i fażl-ı güzīn 

Ḫabbeẕā açdıñ müverriḫlikde bir ṭarz-ı behīn 

Baḫtiyār ol nām-ı merġūbuñ gibi her ḥālde 

Müstefiż olsun kitābıñdan hemīşe ḳāréīn 

 

Nemḳa’l ʿānī ʿAli ḥaydar ḥākimü’ş-şerʿfī Medinete Maġnisa ʿafiyyü ʿanhü 
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Ḳāle Resūlalah Teʿālā ʿAleyhi ve Sellim min iradi en yaḳreʿul Ḳurʿān felyaḳreʿu 

ʿaliyyü ḫamsi niyetin evvelā rıżāʿallahü Teʿālā ves -s ānī lerdü’ş-şeyṭān ves -s āl s ü li 

esḳāṭüẕẕünūb ve rābʿü li yenāliʿd-derecāt ve’l-ḥāmisi li nūrüʿl-ḳubūr ḳale’n-nebiyyü 

ṣalli mʿaleyhi vesellim min aḫaẕ Eṣ-ṣuḥuf ve ḳırāʿetihi fe duʿāi bihẕel duʿāi 

Allahümme bi’lḥaḳ enzeltehü ve bi’l-ḥaḳ nezzelallahümme ʿaẓmi rağbeti fīhi 

vecʿalehü nūran li baṣari ve şifāen liṣadrī Allahümme zeyni bihi lisāni ve cemile bih 

vechi ve ḳubbihi cesedi ve erzıḳnī tilāvetü ʿAlī ṭāʿatike enāelleyl ü eṭrāfü’n-nehāri ve 

eḥşernī meaʿ Muḥammedin ve ālihi’l aḥyār bi raḥmetike ya erḥamürrāḥimīn 

57b 

Vemineʿl-fevāʿidüʿl mücribetü elmütakallika biʿl-Ḳurʿāniʿl-ʿAzīm bir dābbetin İbn-i 

ʿAbbas rażıyallahü teʿālā ʿanhü innehü ḳale men ḫatemeʿl-Ḳurʿān bihẕātʿt-tertīb 

ḳażıyallahü ḥācetihi bikeremühü ve fażlihi 

Fī yevmü’l-cumʿatü min evi’l- Ḳurʿān ilā āḫirü’l-māʿidetü ve fi’l yevmis-sebtü 

mine’l-enām ilā āḫiretü’t-tevbe ve fī yevmü’l aḥad men Yunusi ila āḫir-i Meryem ve 

fī yevmü’l  s neyn minetta ila āḫirü’l-Ḳaṣaṣ ve fī yevmüs -s üles ā min ʿAnkebūt ilā āḫiri 

ḥayyü ve fī yevmü’l erbāꜥa min tenzīlü ilā āḫirü’r-Raḥman ve fī yevmü’l ḫamsin min 

iẕā Vaḳıʿatin ilā āḫirü’l-Ḳurʿān ve ʿalir-rivāyete’l-āḫiri min ol ṣūretür-raḥmān ilā 

āḫiretü’l-Ḳurān ve küllemā ḫateme sūretü yaḳraʿu haẕā d-duʿāi 

Bismillaḥirraḥmānirrāḥīm 

Allahümme leke’l-ḥamd ve ileyke’l müştekī ve ente’l-müsteʿān ve ʿaleykeʿ s -

s ekālānehü ve ileyke’l maṣīr Allahümme veffiḳnī el vahabe’l ʿumur ileyke ve erzaḳnī 

men muḥabbetike naṣīben ve iḳrāen lā muḥtācen fīhi ile’l vesiletü 58a lā ḥavle velā 

ḳuvvete illa billahü’l ʿāliyyü’l ʿaẓīm ḫaẕā ḫatemü’l Ḳurʿān ʿaliyyü hazā’t-tertīb fel-

yescüdü veliyyü yesʿel ḥācetihi feennehü yaḳdimü min maḳāmehü feḳad ḳażı fī 

ḥācetihi inşāʿallahü ve hāẕā mücrib fī külli’l emür Filā şek fihi aṣilā 

Żabiṭleri aṣḥabınıñ imzalarını ve müsevvedātı işāret-i maḥṣūṣen sīmḥānelerini ṣādī 

olaraḳ tanẓīm ḳılınan senedāt-ı şerʿiyye sālimen ʿani’t-tezvīr işbu sicille ḳayd u tedbir  

olunmuşdur 

Fī 12 ẕi’l-ḥicce sene 1205 Maġnisa Muḳayyed Maḥkeme-i Şerʿīye Maġnisa Eşref 

 

ḫatemet muʿtemeden limen Fevżī ileyhi emirü’l sicil vallahü fī külli ḥāl linā kefīl 
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biadedi      müverred 

729. ḳassam defterleri    1492 ve namık-ı şerʿi  

115. Beytüʿl-māle èāid ḳassam defterleri 0671 senedāt-ı niẓāmiye 

573. Adana ḥüccetleri    2163 müddet-i senetü 

4491 İʿlāmāt-ı Şerʿiyye   2 

0181 Tescīl Vekāletleri   müverred 

81 veåāéiḳ-i Şer’iyye 

6089 Müddet-i senetü    44 senedāt-ı niẓāmiye 

-8 

125 müddet-i gün  

      45 

Kütāhya-Selanik-Maġnisa 

58b 

Ḳıṭʿa 

Çenān derdi bedel dārem eger kūyem zebān-ı sūzed 

Ve ger pinhān konem teressem ki meġaz üstühân sūzed 

Müneccim kevkeb baḫ merā ez-beruc bīrūn kün 

Men ān kem ṭāliʿm teressem ki zāne hem āsmān sūzed 

Li-nāmıḳa 

Ḳalbimde öyle yanıḳ derdler vardır ki iẓhār idüb söylersem lisān-ı niyaz gizlersem 

ḳorḳaram ki ḥāfıẓam tāb-āver olamayub perīşān ḳalır ey kevkeb müncemī baḫtımızı 

borcdan uzaḳ bulursın ben ol fena taliʿlim ki ṭāliʿmiñ mensūb oldıġı borç taʿallḳı 

ḥasbiyle ḳorḳaram āsmān yıḳar. 

Taḳrīż 

ʿAḳıllan rā bāyed ki der ṭarīḳ kāmrānı dem-güẕār der herdān ān reh rā teṣāḥub dār 

bināberīn müʿellif īn kitāb ṭūbāla ve ḥüsn-i maʿāb ʿÖmer żiyāeddīn der beyān 59a 

iʿtiḳād-ı müʿminān himmet gerd ve kitābe ez-sitāyiş medehan müstaġniyet: ança 
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ʿayānist çü ḥacet beyānist: kārimadduʿā ve ez-perverdigārüʿl el atâ ḳalem īncā resīd ü 

serşikest: 

Nemḳa’l ʿāni ʿAli Ḥaydar ḥākimü’ş-şerʿi fī Medinete Kütāhiye ʿafīyyü ʿanhü 

Taḳrīż 

Heze limen men men mine’l-hidāyetü vuṣlaten limen mine’d-dalāletü ila mināhic es 

sāʿādetü ve ālihi ve aṣḥâbihi elleẕẕīne fe-ezvā bi’l-menānetühü fid-diyānetihi ve baʿde 

filān aḥsenü’l-ḥad s -i’l-baʿde’l-Ḳurān ḥadīs -i resūlü’l-menān ve min isnen nesiyyü 

bihi feḳad ekreme nefsihi bimā yuḥibbü Rabbihi istiḫrac hüve eḥād s ü’l-Buḫārī ʿÖmer 

Żiyāeddīnüʿd-dāġıstānī fe-ʿemmemü’l mevāʿidü yerfiʿü’l mevāḳılʿü felleyse derhʿü 

ḥays  cellet himmetehü 

Nemḳa’l ʿānī ʿAli Ḥaydār ḥākimü’şerʿi fī Medinete Kütāhiye ʿafiyyü ʿanhü 

Taḳrīż 

Hāẕa’l-kitāb bi-fażlullāhü ḳad maslāhat 

ʿAyne’l-merām li-nāfihi fevāʿide 

Yā Rāb sehl emürü’l-ḫayrü’n-nāẓır 

Bil li’l-müʿellif ḳad-ʿametü ʿavāʿide 

Nemḳa’l ʿāni ʿAli Ḥaydar ḥākimü’ş-şerʿi fī Medinete Kütāhiye ʿafīyyü ʿanhü 

Bī-dil 

Dil rā bedel rehist derāyin künbed-i sipihr 

Ez-rūy-ı kīne kīne dü ez-rūy-ı mihr mihr 

59b 

Taḳrīż 

Ahd-i celīl feyz-i delil cenāb-ı ḫilāfetpenāhīniñ terāḳḳiyāt-ʿilmiyyece berddir kemāl 

oldıġını vāreste-i ḳayd-ı beyādır cemʿiyyet-i milliyemiziñ mabihi’l-iftiḥāri bulunan 

mütecezzān mevcūdeniñ āsār-ı bedīʿāları bu ʿaṣır-ı feyz -i es eriñ maḥṣūl-i ḳıymetdārı 

degil midir ʿālemi, fenni bu ḳadar müdavenāt-ı ʿāliyye bu zemān saʿādet-nişānda 

şeref-baḫş ebādien ümmet olmadı mı ez-an cümle şevktāb şeref-niṣāb ġıbṭa fermā-yı 

edvār olur ās ār-ı maṭbūʿadan bulundıġı müsellem ṣıġār u kibārdır çünki münderecātı 
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ḫatem-i risāletinden ṣādır kelimāt-ı ḥikmet-i āyātıñ bir āyīne gerānbehāsıdır Felihāẕā: 

Saʿyini meşkūr ide perverdigār: neşīdesiyle taḫsīnine mübāderet ḳılındı 

204 Nemḳa’l ʿāni ʿAli Ḥaydar ḥākimü’ş-şerʿi fī Medinete Kütāhiye ʿafīyyü ʿanhü 

Taḳrīż 

 

204 Nemḳa’l ʿāni ʿAli Ḥaydar ḥākimü’ş-şerʿi fī Medinete Kütāhiye ʿafīyyü ʿanhü 

60a 

Beyit 

Bāçe taʿbīr vaṣf-ı ḥālet mīkūnem hemsāz men 

Hiç lafẓı derād ey īne neşīde em 

Ḳıṭʿa 

Enā müştāḳ ila ruʿyetiküm 

Ya aḫlāʿi ve semʿi ve’l-baṣar 

Keyf ü enaküm ve ḳalbi ʿindeküm 

Ḥāli fīmā beynenā hāzā’l-sefer 

 

Bir kimseneniñ evlādı olmasa yaḫud olur da anası ḳarnında telef olub saḳaṭ olsa 

yaḫūd ẓuhūra gelüb bade şehr o eş-şehrin telef olsa pāye kim getüre ḳırḳ bir yalın ḳat 

Flemenk ipligini bir ḳulac ṭavlında fitil idüb baʿde abdestle ṣalāvat-ı şerīfe(11), iḫlāṣ-ı 

şerīf ( 11), fātiḥa-yı şerīfe (11) ʿaded oḳıyub s evābın mürşidleriñ ġavs ü’l-aʿẓam 

ervāḥ-ı şerīfelerine hediye eyleye baʿde ol iplige ḳırḳ bir ḳatdır eline alub sūreten ya 

eyyühe’l-müzemmil ḳırḳ bir kere oḳuya ama her oḳuduḳca ipligi baġlarken diye ki 
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baġladım Allah’ıñ iẕniyle ḥażret-i pīrlerin himmetleriyle diyüb ipligi dügliye her 

oḳuduḳca böyle düglemeli ḳırḳ bir dügüm tekmīl olduḳda ol ḫātunuñ beline üc iḫlāṣı 

oḳıyub bağlaya tamamen bir seneye ḳadar belinde ṭurmalı baʿde müddet ḥaml tekmīl 

olub vażaʿ ḥaml iderken ol bel bağını ḳabla  ḳadın çözüb deldik boynuna baġlamalı on 

iki yaşına ḳadar boynunda ṭurmalı baʿde çözüb bir ḳabre defn itmeli vesselām ve daḫi 

çocuġuñ omuzına baġlanacaḳ nüsḫa meʿa’l-ṭalem budur 

60b 

Tersā peri  ve kāfir peri ve cehūd peri  ve mūġ peri ve çerkes peri 

Ve ʿarüs peri ve ḥabeş peri ve zenki peri  ve gürci peri ve sulṭan peri 

Ve bāhbāh peri ve tevkel-ḫandan peri 

______________ 

11155 

(Ha ma fī 51115) 

Bu daḫi Şeyḫ Efendiniñ ikinci yādigarı budur ki baʿżen ṣıbyanlarda ve daha büyük 

kimseneleriñ yüzlerinde ve başlarında ve ḳulaḳlar ardında ṣulıca sivilciler çıḳub 

gitdikce yarılur ṣulanur ana nas miyānında çaḳma taʿbīr iderler bir kötü çıbanlardur 

bunuñ içün ṣabaḥdan ac ḳarnıyla oturub iḫlāṣ-ı şerīfe(2) fatiḥa-i şerīfe (2) ṣalāvāt-ı 

şerīfe(10) oḳıyub s evābınıñ ṣaḥibi olan ʿazīzleriñ ve perilerin ervāḥlarına ihdā 

eyledikden ṣoñra şu beyit üç defʿa oḳıyub çocuġuñ gerek yüzüne ve gerek başına ve 

gerek ḳulaḳları arḳasında olan yarasına tüküre bi-iẕnillah ḳurıdır dökilür üc defʿa 

oḳunacaḳ beyit budur: bedem seyyid iḫvaned mīri Musa-yı büt güni: bedem seyyid 

seyyid āḫvend bir raḥmet büt güni: üc defʿa oḳıyub tüküre mücerribdir. Şeyḫ 

Efendiniñ bir daḫi yādigārı budur ki beyān olunur bāʿżen ḫatunlar vażʿ-ı ḥaml iderken 

ḥırpalanur ḥaml-i vażʿda çoḳ ṣuʿūbet çekerler ḥatta baʿzen çocuḳda ve ḫatunda 61a 

telef olur maʿaẕallahü Teʿāla bunun içün şu iki ṣoran ḥāmilñ vażʿ-ı ḥamilin emmāre 

ve ağrıları ẓuhūra geldikde bir arşun uzunluğunda ve üc parmak eninde iki arşun ṣu 

dökmeden mücerred emālikan bezinden yırtub bu vefḳ ṣuretin bezlerin ortalarına 

yazub ḥaml-i vażʿ idecek ḫatunuñ çıblaḳ baldırlarına yazıları ṭarafı çıplaḳ bedene 

gelmek şarṭıyla ḳabla ḳadın bağlaya vażʿ-ı ḥamel çıḳışdırub mühletü’l hüsul ḥaml-ı 

dünyaya gelür bi-iẕn-i Ḫudā yazılacaḳ ṣuret bunlardır 
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L s s 

L h se 

mu eble v 

 

L su ʿas 

L hata Allah 

mu 2 3 

 

Şeyḫ Efendi bu üc yādigārı bir kāġıda yazub üçüni de bir kāġıda derc eyledim 

ḳudaẕente ve eczet kemā icāzlı şeyḥ 

es-seyyidü’l ḥācı īşān hādiyü’l Buḫārī 

min evlād-ı emr-i gülāl raḥmetallahü Teʿālā 

eczetü hekeẕā ilā nāʿibüʿş-şerʿ 

fī maḥrūsati Kütahya ve hüve 

ʿAli Ḥaydar ʿāfiyyü ʿanhü 

ʿAbdullah Ḥasan 

 

61b 

Ḫuṭbe 
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İcazetnāme 

Bismillahirrāḥmanirraḥım İkra ve rabbuke-l-ekramelleżî ʿalleme bil-kalem ʿAlleme-l-

insāne mā lem yaʿlem āyet-i kerimesi mefādınca ʿilm ü ḳalem ile insanları tekrim iden 

perverdigāra ḥamd ideriz men ketebe Bismillahirraḥmanirraḥīm  fe ḥasene 

aḥsenallhü ileyhi ḥadîs i mevādınca ḥüsn-i ḫaṭṭıñ cālib-i iḥsān-ı ilāhi oldıġını tebşīr 

iden resul-i Ḫudāya ṣalāt oḳuruz ʿaleyküm biḥüsni’l-ḫaṭ fe innehü mefātīḥü’r-rızḳ 

kelāmıyla ṣanʿat-ı kitābetiñ isticlāb-ı erzāḳına medār oldıġını gösteren cenāb-ı ʿaliyyi 

sāʿir aṣḥābı tarżiye ideriz ḥaḳāyıḳ-ı ḫaṭṭa vuḳūf taʿlīm-i üstāda mevḳūf bulundıġını 

Mustafa Muhammed nik: şive-i hattı tahsili çalışarak: mürşide ihtibaçtan ârî oldıgı 

añlaşıldıġından yazdığı şeyleriñ āḫiriñe ketebe vażʿına icāzet verildi. 

62a 

Kātibü’l ḥurūf ʿOs man Nur ’den o da ʿAli Ḥilmi’den o da Ḥüseyin Ḥamdi’den o da 

ʿOs man Zeki’den o da ʿOs man Ḥaḳḳı’dan o da Meḥmed Ḫayreddin’den o da Derviş 

ʿAli’den o da Ḫālid’den o da Meḥmed’den o da Derviş Meḥmed’den o da vālidi 

Muṣṭafa Dede’den o da Vālidi ḫaṭṭı ıṣlāḥ iden İbnü’ş-Şeyḫ Ḥamdullah’dan o da 

Ḫayreddin Merʿaşī’den o da ʿAbdullah ṣayrafi’den ümmü kitābetden Cemāleddin 

Yaḳūt müstaʿṣimeden o da İbn-i Bevvāb Ebu Ḥüseyin ʿAli ibn-i Hilāl Baġdādī’den o 

da İbn-i muḳallet vezīr Ebu ʿAli’den o da ḫaṭṭ-ı kūfīyi taḥvīl iden kibār-ı meşāyiḫ-i 

ṣūfīyeden Ḥasan Baṣri’den o da Esedaʿllahüʿ ġālib ʿAli İbn-i Ebi Tālib ile ʿOs man 

İbn-i ʿAffān ve sāʿir-i aṣhāb’dan serāʿir ḫaṭṭı aḫẕ eyledi raḥmetüllahi ʿaleyhim 

ecmaʿīn dīn-i dünyāye şeref-i ʿuḳbāye fāʿidesi olmayub żalal ü ḫıẕlāne bādī olan 

aḥvāl-i aḳvāli ketb-i taḫrīrden ḥīn-i kitābetde taḥḳīre bādī olan evżaʿdan ictināb itmek 

sırrı ketm idüb aḥkām-ı diyānete riʿāyetle żaʿafāya muʿīn-i emin olmaḳ adāb-ı 

ḳadīme-i kitābdandır böyle olanları feyyāż-ı kerīmüʿş- şeref-i iḳbāl ile kāmrān eyler 

Cenāb-ı Ḥaḳ cümleyi dāreynde baḫtiyār eylesün Amīn Nemḳa’lʿānī ʿAli Ḥaydar 

ḥāḳimü’ş-şerʿfī Medinete Kütahiye ʿafi ʿanhü 

Meşreb-i temennadānī 

Virken Ḫudā eyülüġe 

Sāḳi benġa bir ayaġ 

Öldürme çoḳ ḫımār-ı dimn 

Taze ḳıl dimāġ 
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62b 

Terk itdi ḫanümānını 

Dīvāne oldı ṣaġ 

Ol dem tecellī gördi 

Yürekde ḳaldı dāġ 

Tālā mekāne yetmedi 

Cān ṭaḳmadı ferāġ 

 

Çeksem bir āh derd-i birle maḥşeriñ yanar 

İtsem fiġan bulaġ ḳurup kevs eriñ yanar 

Ḳaç āsumān ḳanġa şın peykeriñ yanar 

Ey Cibrīl ṣaḳla öziñni periñ yanar 

Bī derdsin pirişte ṣanu ʿaşḳdan yaraġ 

 

Baġrım şikāf olayu Muḥammed yetim itmiş 

Raḥm eylemaġ yetimġe ṣavāb-ı ʿaẓīm itmiş 

Bildim ki çoḳ adıñnı birisi kerīm itmiş 

Ya Rab heme ḫulḳġa luṭfuñ ʿumīm itmiş 

Bizden günāh ḳılmaġ o senden baġışlamaġ 

 

Eli bī-mekān göñül odıdan senġe dād eyni 

Bebekdir adıñnı şām ü seḥerlerde yād eyni 

Li-nāmıḳa 

Sehm-i kedere meʿāil oldum  

ʿArż itmege ḥāli lāl oldum 
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Ālām ile bī-mecāl oldum  

Taṣvīr idemem ne ḥāl oldum 

 

Bīçāreyi gel ḥimāyet ile  

Luṭf ile yetiş ʿināyet ile  

63a 

Bu ġamlık gönül ney seni viṣāliñle şād eyni 

Ey māh nāzenīn seni gül berge bad etti 

Tenimi aḳar gözüm yaşı ḥicriñde çün bulaġ 

 

Sen sen gönül mennāneli ey māh-ı dil-firīb 

Derdim ney itsin ey mihribān-ı ṭabīb 

Dāru-yı raḥmetiñ ney banga eylüġüñ naṣīb 

Gülzār-ı bāġ-ı ḥasende ey cān sen ʿandelīb 

Bülbül ġamıñda olduġı ferāġında ḳalmadı zaġ 

Ey ḳadir-i kerim kerem-baḫş-ı ẕü’l-celāl 

Raḥm it bu ḫaste ḥālime ey şah bī-zevāl 

Geçdi tamam ʿömrüñne birle māh ü sāl 

Ez-yār-ı ġam yükseldi ḳadem oldı çü dāl 

Bu meşrebiñni kıssa derdīriġa sal ḳulāġ 

 

Murġnānī ʿAbdü’l-ḫālıḳ 

Ḫaẕ bu zemān ü medār dilā 

Ḫüdāvend-i dāniş bidār ola 
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Tedābir şinās mekārim peẕīr 

Bi-ṣadr-ı muḥāfil ki vālā serīr 

Beyit 

Şuʿlerā der h˘ab-ı dīden sīm ü zer taʿbīr āvest 

Zeyn sebeb behmide şod esbāb dünya āteşest 

 

Şuʿleyi rüʿyāda görmek sīm ü zer dirler füḥūl 

Ol sebebden kār-ı dünya āteşīn seyyāledir 

Taḥsīn 

63b 

Bezirgān-ı k şver  s enā-ḫevān o 

Ẓarīfān-ı zīver hal-beyān o 

Bevesteş çe kūyem ẓarāfın merām 

Żıredmend perver-i leṭāfet benām 

Maʿārif-liḳā vü maʿālem sirīş 

Serāpā miyāmen bedāyiʿ revīş 

Sezādār medḥ est ki dānā nevāne 

Bir eşrāf-ı belde bu dād ṭırāz 

Ḫudā-vend bī-çün ser-efzāneveş 

Bi-ḥıfẓ ü ḥimāye nigehdārveş 

Besīdir sāliş bi-ʿizzet bīdār 

Dıraḫt ümīdeş bi-rifʿat bīdār 

Zehī ẕü-fünūn ẕehī pür-fünūn 

Ki rūy-ı ʿad-veş şod Nīlgūn 

Żamīrimizi dıraḫşān tūyi 

Ferīd vaḥiddir ezmān tūyi 
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Süḫāndān nādir besī müşikāf 

Ki ezīd küşādeş bi-dāreyn muʿāf 

Aḥkemüʿl- ḥaḳimiyet şod sāyedār 

Hemīşe bidāred terā pāyedār 

Eyāmīr dāver beḫūbi şinev 

Şināsa-yı ḳaderim cüz-i Allahdur 

Benī rūy-ı ṭabʿım būd iştihād 

Muḥabbet mevdet şod ez-diyād 

Cüvān-ı civānmerd ferḫundeyi 

Heme resī to būdī pesendīde rey 

Hasudanet şūde yekser pâbend 

Muḥayyebānet şedh yekser bi-zebūr 

Bidevlet civān ü bitedbīr pīr 

Ki yezdān kenādeş zi-rūşen żamīr 

Çü nām mū rīḥidir derāset 

Ber men rumūzat çü ḥaydar serāset 

Çü kūy-ı be-ḳūy-ı sezed mürūra 

Bekü murġnānī bi-raġbet revā 

64a 

ʿAbduraḥman Cāmī 

Dil-ḫūn ü cān fiġān ü ciger reyş ü sīne çāk 

Hem ḫod bekü ki çün nekşem āh derd-nāk 

Bīmār-ı pürsiş beken ey yār mihribān 

Ki üftāde em zi hicr to bir bister helāk 

Alūde gerd-i dāmenim ez-ḫūn dil sirişk 

Vāh ḥasretā ki ḫaṣiyyet ayn dād ʿaşḳ pāk 
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ʿIṭır kefen zi-ḫāk dört ger dem arzū 

Aḫirbīn ki mey-i berm āyin arzū bī-ḫāk 

Buveyt şenīd ġonçe gül hem ki mī kūned 

İn cāme pāre pāre vü ān ḫırḳa çāk çāk 

Ger pür şod cihān heme ez-māh manẓarān 

Vallah lest-enẓar ṭavʿanālī sevāk 

Goftem ki Cāmi zi-ġam ʿaşḳ to müreddid güft 

Ger hem çü od hezar bemired meraçe pāk 

Keẕā 

Men Cāmī em mered nīk 

Amādem ez şen īk 

Būse bedeh cān men 

Duḫter-i selām ʿaleyk 

Men duḫter-i saʿid nām 

Hergiz ne ḫūr dem ḥaram 

Rîşte bekün yalınmam  

Mollā ʿaleyk es selām 

 

Tefekkür eyleme ġam seni iġfāl eyler 

Men āmene bi’l-ḳader āmīne mine’l keder 
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