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ÖZET 

 

ELÇİ, Fatih. Kâfzâde Fâizî’nin Leylâ vü Mecnûn Mesnevîsi, İnceleme-Tenkidli 

Metin-Dizin, Yüksek Lisans Tezi, Adıyaman, 2011. 

 XVII. yüzyıl Osmanlı şairlerinden Kâfzâde Fâizî’nin Leylâ vü Mecnûn adlı 

tamamlanamamış mesnevîsini konu alan bu yüksek lisans tez çalışması giriş, iki ana 

bölüm, sonuç, ekler ve dizinden oluşmaktadır. Giriş kısmında Kâfzâde Fâizî’nin 

hayatı ve eserleri hakkında bazı öz bilgiler verilmiştir. Çalışmanın ana bölümleri 

inceleme ve metinden oluşmaktadır. Birinci bölümde, mesnevî; şekil, dil, üslûp ve 

muhteva özellikleri bakımından incelenmiş ve mesnevînin hikâye kısmı Fuzûlî’nin 

Leylâ vü Mecnûn mesnevîsiyle (sadece hikâyenin ilgili kısmı) karşılaştırılmıştır. 

İkinci bölümde, tenkidli metnin hazırlanmasında kullanılan nüshaların tanıtımı 

yapılmış ve bu nüshalar arasındaki bağı belirlemek için bir nüsha şeceresi 

oluşturulmuştur. Tenkidli metninin hazırlanmasında izlenen yol anlatıldıktan sonra 

mesnevînin yedi nüshaya dayanan tenkidli metnine yer verilmiştir. Sonuç kısmında 

ise çalışmada elde edilen veriler özetlenmiştir. 

 Ekler kısmında, nüshalar arasında bulunan metin ve başlık farklılıklarını ve 

nüshaların bulundukları yerleri toplu olarak gösteren tablolar bulunmaktadır. Ayrıca, 

mesnevînin bir nüshasının tıpkıbasımı ve örnek olarak diğer nüshalardan birer sayfa 

bu kısma eklenmiştir. 

 Dizinde, mesnevîde tespit edilen özel isimler yer almaktadır. 

 

Anahtar Sözcükler 

1.   Kâfzâde Fâizî 

2.   Leylâ vü Mecnûn 

3.   Mesnevî 

4.   İnceleme 

5.   Tenkidli metin 



ABSTRACT 

 

ELÇİ, Fatih. Mathnawi of Leylâ vü Mecnûn by Kâfzâde Fâizî, Examination-Critical 

Text-İndex, Master’s Thesis, Adıyaman, 2011. 

 This master’s thesis, the subject of which is the unfinished mathnawi of Leylâ 

vü Mecnûn by Kâfzâde Fâizî, one of the seventeenth century Ottoman poets, includes 

an introduction, two main chapters, conclusion, appendices and an index. In the 

Introduction, it has been provided some concise information about Kâfzâde Fâizî’s 

life and works. The main chapters of the study consist of examination and text. In the 

first chapter, the mathnawi has been examined in terms of its form, language, style 

and content features and its story section has been compared with (only the relevant 

part of the story) the mathnawi of Leylâ vü Mecnûn by Fuzûlî. In the second chapter, 

the manuscripts used in critiquing the text have been introduced and a family tree of 

manuscripts has been created in order to determine the relationships among them. 

The critical text of the mathnawi, which is based on seven manuscripts, has been 

given after introducing the method employed while preparing the critical text. In the 

Conclusion section, the data obtained from the study have been summarized. 

 In the Appendices, there are tables that show collectively differences of text 

and subtitles in manuscripts and the places where manuscripts can be found. 

Moreover, facsimile of a manuscript of the mathnawi and one page from other 

manuscripts as an example have been added to this section. 

 In the Index, proper names found in the mathnawi have been listed. 

 

Key Words 

1.   Kafzade Faizi 

2.   Layla and Majnun 

3.   Mathnawi 

4.   Examination 

5.   Critical text



ÖNSÖZ 

 

 Leylâ ile Mecnûn hikâyesi Türk edebiyatında birçok şair tarafından yüzyıllar 

boyunca mesnevî tarzında işlenmiş, XV. yüzyıldan itibaren bu konuda birçok eser 

ortaya konulmuştur. Türk edebiyatında bu hikâyeyi konu alan mesnevî yazarlarından 

biri de XVII. yüzyılda yaşamış, müderrislik ve kadılık görevlerinde bulunmuş olan 

Kâfzâde Fâizî’dir.  

 Daha çok Zübdetü’l-Eş’âr adlı antoloji niteliğindeki tezkiresiyle tanınan 

Kâfzâde Fâizî, Leylâ vü Mecnûn mesnevîsini ani ölümü nedeniyle 

tamamlayamamıştır. Eserin tamamlanamamış olmasından dolayı olsa gerek, 

yaptığımız araştırmalar neticesinde mesnevî üzerinde, mesnevîyi bir bütün olarak ele 

alan kapsamlı bir çalışmanın yapılmamış olduğunu gördük.  

 Eski Türk Edebiyatını oluşturan temel unsurlar bu edebiyata ait metinlerdir. 

Eski Türk Edebiyatı araştırmalarında bu edebiyatın tam olarak anlaşılması da bu 

metinlerin incelenmesi ve diğer Eski Türk Edebiyatı metinleri arasındaki yerinin 

belirlenmesiyle olabilir. Biz bu düşüncelerden hareketle Kâfzâde Fâizî’nin bu 

tamamlayamadığı mesnevîsi üzerinde yüksek lisans tezi olarak bir çalışma yaptık. 

 Çalışma giriş, inceleme ve tenkidli metin olmak üzere iki ana bölüm, ekler ve 

dizinden oluşmaktadır. Giriş kısmında şairin hayatı ve eserleri üzerinde kısaca 

durulmuştur. 

 Mesnevînin yarım kalmış olması, mesnevînin incelenmesi konusunda 

başlangıçta bize bazı tereddütler yaşatmıştır. Çünkü hikâye kısmı nerdeyse olmayan 

bir mesnevîyi nasıl ve hangi bakımlardan incelememiz gerekir sorusuna bir çözüm 

bulmamız gerekti. Bir hikâyeyi anlatmak için kaleme alınmış bu tür mesnevîler 

üzerinde yapılan akademik çalışmalara göz attığımızda mesnevîlerin, doğal olarak, 

daha çok bu asıl bölümleri olan hikâye kısımları üzerinde durulduğunu gördük. Fakat 

bizde bu hikâye kısmı eksik olduğundan mesnevîyi genel olarak incelemek 

durumunda kaldık. Neticede bu durum bizi Leylâ ile Mecnûn hikâyesinden ziyade 

mesnevînin diğer bölümleri üzerinde yoğunlaşmaya; mesnevînin şekil, dil, üslûp ve 

muhteva özelliklerinin öne çıkan yönleri üzerinde genel bir incelemeye sevk etmiştir. 
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Hikâye kısmıyla ilgili olarak da Fuzûlî’nin Leylâ vü Mecnûn mesnevîsiyle bir 

karşılaştırma yapmaya çalıştık. Fakat bu karşılaştırma da konumuz olan mesnevîdeki 

hikâyenin sadece yazılabilen kısmıyla sınırlı kalmıştır.  

 Mesnevînin on üç nüshası tespit edilmiş, ancak bunlardan yedisine 

ulaşılabilmiştir. Bu yedi nüshanın tavsifi yapılarak bir şeceresi çıkarılmaya 

çalışılmıştır. Nüshalardan herhangi biri esas alınmamış, tümü değerlendirilerek 

mesnevînin tenkidli metni hazırlanmaya çalışılmıştır. Burada amaç, müellif nüshası 

elimizde olmadığı için eserin kopyalarından hareketle orijinal esere mümkün olduğu 

kadar yaklaşabilmektir. Bu amaca ulaşabilmek için de karşılaştırılan nüshalarda 

bulunan farklardan, bu farkları da belirtmek üzere, çeşitli kıstaslara bağlı kalarak 

müellife ait olmayanların giderilmesi yoluna gidilmiştir. 

 Ekler kısmında, nüshalar arasında bulunan farkların toplu olarak gösterildiği 

tablolar ve mesnevînin bir nüshasının (Ö nüshası) tıpkıbasımı bulunmaktadır. Ayrıca 

diğer nüshalardan da örnek olarak birer sayfa bu kısma eklenmiştir. Çalışmanın 

sonunda bulunan dizinde ise mesnevîde tespit edilen özel isimler yer almaktadır. 

 Büyük bir bilgi birikiminin ve zengin bir kültürün ürünü olan bu tür eserlerin 

anlaşılması ve incelenmesi için de büyük bir bilgi birikimi gerekmektedir. Çünkü bu 

şiirler sadece kafiye, vezin, edebî sanatlar vs.den oluşmamakta, arka planda şiirin 

ilmî bir temeli de bulunmaktadır. Şüphesiz ki eser üzerinde yaptığımız inceleme, 

eserin bütün boyutlarını tam anlamıyla yansıtmayacaktır. Umudumuz, eserin 

anlaşılması yolunda küçük bir adım atmış olmaktır.  

 Tezin konusunun seçilmesinden tezin bitimine kadar, sorunların çözümünde 

yol gösteren, bilgi ve deneyimlerini bizimle paylaşan tez danışmanım Sayın Doç. Dr. 

İbrahim Halil Tuğluk’a, mesnevînin okunmasında karşılaştığımız zorluklarda 

yardımlarını esirgemeyerek bize zaman ayıran Sayın Prof. Dr. Süleyman Çaldak’a ve 

İstanbul’da bulunan bazı nüshaların temininde yardımcı olan arkadaşım Mahmut 

Yılmaz’a teşekkürlerimi sunarım. 

         Fatih Elçi 

             Adıyaman, 2011 
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GİRİŞ 

 

 

1. KÂFZÂDE FÂİZÎ’NİN HAYATI, EDEBÎ KİŞİLİĞİ VE ESERLERİ 

 

1.1. Hayatı 

  

 Kâfzâde Fâizî’nin asıl adı Abdulhayy’dır. Kâfzâde lakabı, dedesi Kâf Ahmed 

Efendi’den gelir. “Fâizî” ise şairin şiirlerinde kullandığı mahlasıdır.1  

 H. 998 / M.1590’da2 İstanbul’da dünyaya gelen Kâfzâde Fâizî, Sultan I. 

Ahmed devri kazaskerlerinden Mustafa Feyzullah Efendi'nin oğludur. Annesinin 

babası Malûlzâde Mehmed Efendi, Şeyhülislam Ebussuûd Efendi’nin damadı ve III. 

Murad zamanı şeyhülislamlarındandır.3 

 İlk eğitimini, aynı zamanda şairliği de olan babasından alan Kâfzâde Fâizî, H. 

1013 / M. 1604’te I. Ahmed’in hocası Mustafa Efendi'den mülâzım; H.1016 / M. 

1607’de Ekmekçizâde Ahmed Paşa Medresesi’ne müderris olur. H. 1019 / M. 

1610’da Gevher Han Sultan Medresesi'nde, H. 1022 / M.1613’te Semâniye 

medreselerinden birinde, H. 1024 / M. 1615’te Üsküdar’da Valide Sultan 

Medresesi’nde ve Sultan Selim Medresesi’nde görev yapar. H. 1025 / M. 1616’da 

Süleymaniye müderrisliğine yükselmiş; H. 1027 / M. 1617/18’de ise Selanik’e kadı 

olmuştur.4 H. 1029 / M. 1619/20’de mansıbı Şam’a nakil edilmiş ise de İstanbul’a 

geldiği zaman bu görev başkasına verilmiş olduğundan mazûl kalmıştır.5 

 Recep 1031/Mayıs 1622’de II. Osman’a karşı başlayan bir yeniçeri isyanı 

sırasında, tesadüfen Topkapı Sarayı'nda bulunan Kâfzâde Fâizî, isyan sırasında 

Sultan II. Osman'ın tahttan indirilişine ve idam edilmek üzere Yedikule zindanlarına 

                                                            
1 Sabahattin Küçük,  “Kâfzâde Fâizî”, TDVİA, C. XXIV, İstanbul, 2001, s. 162. 
2 Sicill-i Osmanî’de doğum tarihi H. 980 / M. 1572/73 olarak verilmektedir. Bk. Mehmed Süreyya, 
Sicill-i Osmanî, yayına hzl. : Nuri Akbayar, eski yazıdan aktaran: Seyit Ali Kahraman, C. II, Tarih 
Vakfı Yurt Yay., İstanbul, 1996, s. 508. 
3 Küçük, agm., s. 162. 
4 Faik Reşad, Eslâf, Âlem Matbaası, İstanbul, 1311, s.53. 
5 Nev’îzâde Atâyî, Hadâiku’l Hakâik Fî Tekmîleti’ş-Şakâik, (Şakâik-i Numaniye ve Zeyilleri, C. 
II), hzl.: Abdülkadir Özcan, Çağrı Yay., İstanbul, 1989, s. 660-662. 
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götürülüşüne şahit olmuştur. Bu “vak’a-i haile” esnasında çok korkmuş ve olayın 

etkisiyle hastalanarak kısa bir süre sonra, H. 1031 Recep ayının sonlarında 

(Mayıs/Haziran 1622) 33 yaşında vefat etmiştir.6 Nev'îzâde Atâyi’nin, Fâizî’nin 

ölümüne düşürdüğü tarih şöyledir: "Göçdi bin otuz bir recebi Abdulhayy."7 

 

 

1.2. Edebî Kişiliği 

  

 Ömrünün sonlarına doğru Celvetiye tarikatının kurucusu Aziz Mahmud 

Hüdâyî'ye intisap eden Fâizî8, zamanının önde gelen şair ve münşilerinden sayılır. 

Birçok mecmuada şiirlerinin olması da şöhretinin bir göstergesidir. Ondan bahseden 

tezkire ve hal tercümelerinde şairliği takdir edilmektedir. Şiirlerinde tasannu yerine 

manaya değer vermiştir. Özellikle gazellerinde samimi ve liriktir.9 

 Eslaf’ta onun hakkında şöyle bir bilgi verilmektedir: “... bulındığı zamânun 

birinci derecede şair ve münşîlerinden oldığı gibi haseb ü neseb ve hüsn-i sülûk u 

meşreb cihetiyle de beyne’l-akrân mümtâz oldığından hânesi bir mekteb-i irfân 

hükminde idi.”10. Bundan da anlaşılıyor ki o, zamanın hem önde gelen şair ve 

münşilerinden hem de çevresi tarafından sevilen ve saygı duyulan biridir. 

 Rıza Tezkiresinde ise onun hakkında “Mevâlî-i kirâmdan olup fuzalânun 

ma’mûrından ve tâze-gû olan şu’arânun meşhûrındandur.”11, denilerek bir gazeli 

örnek olarak verilir. “Tâze-gû” olarak nitelendirilen şairlerden sayılması, onun şiirde 

yeni söyleyişler geliştirebilen bir şair olduğunu ifade eder. Gibb ise eserinde ondan 

bahsederken “orijinal bir şair” olduğunu söyler.12 

                                                            
6 Faik Reşad, age., s. 53. 
7 Nev’îzâde Atâyî, age., s. 661. 
8 Bursalı Mehmed Tahir, Osmanlı Müellifleri, C. II, Matbaa-ı Amire, İstanbul, 1333, s. 387. 
9 Küçük, agm., s. 162. 
10 Faik Reşad, age., s. 53. 
11 Rıza, Rıza Tezkiresi, hzl.: Gencay Zavotçu, Sahhaflar Kitapsarayı, İstanbul, 2009, s.146. 
12 E. J. Wilkinson Gibb, Osmanlı Şiir Tarihi, Çev.: Ali Çavuşoğlu, C. II, Akçağ Yay., Ankara, 1999, 
s. 151. 
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 Osmanlı Müellifleri’nde ise şairliği hakkında “nesri nazmından akvâdır” 

denilerek nesrinin şiirlerinden daha güçlü ve üstün olduğu ifade edilmekte; şiirleri ise 

“karîb-i a’lâ” (mükemmele yakın) olarak değerlendirilmektedir.13  

 Leylâ vü Mecnûn mesnevîsinin sebeb-i te’lif bölümünde, “ ahbab”, “ehl-i 

daniş” diye adlandırılan, hayalî ya da gerçek kişiler onu mesnevîyi yazması için ikna 

etmeye çalışırken şairliğinden övgüyle bahsederler. Bu beyitlerde şairin şiire itibar 

kazandırdığı, yeni üsluplar geliştirdiği ifade edilir: 

 Sen virmesen i’tibâr nazma 

 Gelmezdi revâc-ı kâr nazma   (559) 

 

 Bu tarz-ı nevi sen itdün îcâd 

 Kıldun şu’arâ-yı Rûm’ı irşâd  (560) 

 

 

1.3. Eserleri 

 

1.3.1. Divan 

  

 Divan,14 Hz. Ali’ye bir medhiye, Hz. Hasan için yazılmış bir şiir, Hz. 

Hüseyin için iki mersiye, Sultan I. Ahmed, II. Osman ve devrin ileri gelenleri için 

yazılmış on kaside ve yüz elliye yakın gazelle çeşitli sayıda rubaî, kıta, tarih, müfred 

ve matladan oluşur. Divan’ın belli başlı nüshaları Süleymaniye ve İstanbul 

Üniversitesi kütüphanelerinde bulunmaktadır.15 

 

 

 

 

                                                            
13 Bursalı Mehmed Tahir, age., s. 386. 
14 Eser üzerinde Halil İ. Okatan tarafından bir doktora çalışması yapılmıştır. Bk. Halil İ. Okatan, 
“Kâfzâde Fâizî: Hayatı, Eserleri, Sanatı-Tenkitli Divan Metni”, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ege 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir, 1995. 
15 Küçük, agm., s. 162. 
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1.3.2. Zübdetü’l-Eş'âr 

  

 Eser,16 antoloji niteliğindeki ilk tezkiredir. Gibb bu eser için klasik döneme 

ait antolojilerin en iyilerinden olduğunu belirtir.17 Eserde toplam 514 şair mevcuttur. 

Zübdetü'l-Eş’âr’ın mevcut on üç nüshası içerisinde en eskisi ve en çok şair ihtiva 

edeni Süleymaniye Kütüphanesi'nde kayıtlı bulunan H. 1033 / M. 1624’te yazılmış 

nüshadır.18 

 

 

1.3.3. Leylâ vü Mecnûn 

  

 Şairin ölümü nedeniyle yarım kalan mesnevînin19, ancak Leyla ile 

Mecnun’un aşklarının etrafta yayılması ve Leylanın annesinin bundan haberdar 

olmasına kadarki kısmı yazılabilmiştir. Eser 1137 beyitten oluşmaktadır. 

 Mesnevînin bilinen en eski nüshası Atatürk Üniversitesi, Seyfettin Özege 

kitaplığında bulunan, H. 1033/M. 1624’te Nev'îzâde tarafından istinsah edilen 

nüshadır. 

 Tezkire-i Sâlim’de20 mesnevînin Seyyid Vehbi tarafından tamamlandığı 

söylenerek dokuz beyit örnek olarak verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

                                                            
16 Eser üzerinde Bekir Kayabaşı tarafından bir doktora çalışması yapılmıştır. Bk. Bekir Kayabaşı, 
“Kâfzâde Fâizî’nin Zübdetü`l-Eş`ar’ı”, Yayımlanmamış Doktora Tezi, İnönü Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, Malatya, 1997. 
17 Gibb, age., s. 151. 
18 Küçük, agm., s. 162. 
19 Mesnevînin Millî Kütüphanede bulunan bir nüshasının, Sâkî-nâme hariç, transkripsiyonu Akın 
Hüsrev tarafından makale olarak yayımlanmıştır. Bk. Akın Hüsrev, “Müellifinin Ölümüyle Yarım 
Kalmış Bir Mesnevî: Leylâ vü Mecnûn”, Turkish Studies, Volume 4/7, Fall, 2009, s. 28-96. 
20 Sâlim, Tezkire-i Sâlim, İkdam Matbaası, Dersaadet (İstanbul), 1315, s. 714. 
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1.3.4. Sâkî-nâme 

  

 Bu eserle21 ilgili olarak kaynaklarda verilen bilgilerde bazı çelişkiler 

bulunmaktadır. Şairin eserlerinden bahsedilirken Sâkî-nâme ve Leylâ vü Mecnûn 

mesnevîleri ayrı olarak ele alınmaktadır. Buradaki Sâkî-nâme’den kasıt Leylâ vü 

Mecnûn mesnevîsinde bulunan Sâkî-nâme mi yoksa müstakil bir mesnevî mi 

bilemiyoruz. Zeyl-i Şakaik22, Fezleke23, Eslaf24, Osmanlı Müellifleri25 ve TDVİA26 

gibi kaynaklarda Leylâ vü Mecnûn ve Sâkî-nâme iki ayrı eser olarak 

zikredilmektedir. Ayrıca TDVİA’da ve Eslaf’ta Sâkî-nâme’nin tamamlanamamış 

olduğu ifade edilmektedir. TDVİA’da Sâkî-nâme’nin 168 beyit olduğu belirtiliyor. 

Leylâ vü Mecnûn mesnevîsi içerisinde bulunan Sâkî-nâme de 168 beyittir. Ancak 

bunda eksik kalma gibi bir durum söz konusu değildir. Çünkü: 

 İstersen eger harîf ü hem-kâr 

 Mecnûn besdür bu yolda gam-hvâr   (883) 

beytiyle Sâkî-nâme bitirilerek âgâz-ı dâstân bölümüne bağlanmaktadır. Rıdvan 

Canım27 Kâfzâde Fâizî’nin Sâkî-nâme’sini ele alırken Leylâ vü Mecnûn mesnevîsi 

içerisinde bulunan Sâkî-nâme’den bahsetmektedir. Ayrıca Sâkî-nâme’nin ilk ve son 

beytini verirken, ilk beyit olarak Leylâ vü Mecnûn mesnevîsinin ilk beyti olan 

 Ey kevkebe-bahş-ı Hüsrev-i ‘aşk 

 Dil mülkin iden kalem-rev-i ‘aşk     (1) 

beytini göstermektedir ki Sâkî-nâme’nin ilk beyti aşağıdaki gibidir: 

 Sâkî ko tegâfül ü gurûrı 

 Kıl tesliye cân-ı nâ-sabûrı   (716) 

                                                            
21 Leylâ vü Mecnûn mesnevisînde yer alan Sâkî-nâme ile ilgili olarak Ali Osman Coşkun’un bir 
makalesi yayımlanmıştır. Bk. Ali Osman Coşkun, “Sâkî-nâmeler ve Kâfzâde Fâizî’nin Sâkî-nâmesi”, 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, S. 9, Aralık, 1994, s. 52-64. 
22 Nev’îzâde Atâyî, age. s. 662. 
23 Kâtip Çelebi, Fezleke, C. II, Ceride-i Havadis Matbaası, İstanbul, 1287, s. 30. 
24 Faik Reşad, age., s. 53. 
25 Bursalı Mehmed Tahir, age., s. 386. 
26 Küçük, agm., s. 162. 
27 Rıdvan Canım, Türk Edebiyatında Sâkînâmeler ve İşretnâme, Akçağ Yay., Ankara, 1998, s. 60. 
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 Tüm bu karışıklık ya yarım kalmış müstakil bir Sâkî-nâme’nin Leylâ vü 

Mecnûn mesnevîsindeki Sâkî-nâme’yle karıştırılmasından ya da Leylâ vü Mecnûn 

mesnevîsinin tamamlanmamış olduğu bilgisinin, Leylâ vü Mecnûn mesnevîsindeki 

Sâkî-nâme’ye atfedilmesinden kaynaklanmaktadır. Ancak araştırmalarımız 

neticesinde Fâizî’nin müstakil bir sâkî-nâmesine rastlayamadık 

 Kanaatimize göre kaynaklarda bahsedilen Sâkî-nâme, müstakil bir eser değil 

Leylâ vü Mecnûn mesnevîsinde bulunan ve mesnevînin bir bölümü olan Sâkî-

nâme’dir ki bu Sâkî-nâme’de herhangi bir eksiklik söz konusu değildir. 

 XVII. yüzyıla kadar mesnevîlerin giriş bölümlerine bir sâkî-nâme eklemek 

gelenek halini almış;28 XVII. yüzyıldan sonra da sâkî-nâmeler müstakil mesneviler 

halinde yazılmaya başlanmıştır.29 Zeyl-i şakaik, Fezleke, Eslaf gibi eski kaynaklarda 

Kâfzâde’nin eserlerinden bahsedilirken Sâkî-nâme’nin Leylâ vü Mecnûn 

mesnevîsinden ayrı tutulması da herhâlde XVII. yüzyılda başlayan bu yönelişin 

etkisiyledir. Bu durum da daha sonra yazılan kaynak eserlerde, bunların iki ayrı eser 

olarak algılanmasına neden olmuş olabilir. Bunun neticesinde de Leylâ vü Mecnûn 

mesnevîsinin tamamlanamamış olduğu bilgisi Sâkî-nâme’ye de atfedilmiş olmalıdır. 

Ayrıca bir şairin aynı konuda iki ayrı eser yazması da pek olası gözükmemektedir. 

 

 

1.3.5. Hasenât-ı Hasan 

  

 Osmanlı Müellifleri’nde30 Fâizî’nin, Tiryaki Hasan Paşa'nın Kanije 

müdafaasını anlatan Hasenât-ı Hasan adlı bir eserinden bahsedilir. Banarlı da 

Fâizî’nin Tiryaki Hasan Paşa’yla birlikte Kanije’de bulunduğunu ve bu müdafaayı 

Hasenât-ı Hasan adlı gaza risalesinde hikâye ettiğini, Nâmık Kemalin bu risaleyi 

sadeleştirerek Kanije adlı eserine aldığını belirmekte; ayrıca risalenin “külfetli bir 

nesirle” yazıldığını ifade etmektedir.31 

 
                                                            
28 Gibb, age., s. 151. 
29 Nihad Sâmi Banarlı, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, C. II, MEB Yay., İstanbul, 2001, s. 673. 
30 Bursalı Mehmed Tahir, age., s. 386. 
31 Banarlı, age., s. 698. 



 

BİRİNCİ BÖLÜM 

KAFZÂDE FÂİZÎ’NİN LEYLÂ VÜ MECNÛN MESNEVÎSİNİN 

İNCELENMESİ 

 
 
 
1. ŞEKİL ÖZELLİKLERİ 

 

1.1. Nazım Şekli 

  

 Eser, mesnevî nazım şekliyle yazılmış ve bu şekil eser boyunca korunmuştur. 

Bazı mesnevîlerde görülen, monotonluğu gidermek için araya serpiştirilen gazel, 

kaside gibi değişik nazım şekilleriyle oluşturulmuş manzumeler32 bu eserde yer 

almaz. 

 

 

1.2. Vezin 

  

 Eser, aruzun hezec bahrinin mef’ûlü mefâ’ilün fa’ûlün vezniyle yazılmıştır. 

Bu veznin bir özelliği olarak, her ikisi de açık olan, mef’ûlü cüz’ünün son hecesiyle 

mefâ’ilün cüzünün ilk hecesi birleştirilerek bir kapalı hece meydana getirilir. Bu 

durumda vezin mef’ûlün fâ’ilün fa’ûlün olur. Buna sekt-i melih (güzel ahenk 

kırıklığı, duraklaması) adı verilir.33 Eser içerisinde de birçok beyitte sekt-i melih 

yapılmıştır. Aşağıdaki beyitlerde italik yazılı mısralarda sekt-i melih vardır: 

 Hengâm-ı figânı bülbül-i zâr 

 Ekser benden olur haberdâr     (70) 

 

 Şebnem gibi gevher-i ne-süfte 

 Dâmen dâmen olurdı refte        (162) 

                                                            
32 İsmail Ünver, “Mesnevî”, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi, Türk Şiiri Özel Sayısı - II (Divan 
Şiiri), C. LII, S. 415-416-417, Temmuz - Ağustos - Eylül, Ankara, 1986, s. 437. 
33 F. Kadri Timurtaş, Osmanlı Türkçesine Giriş I: Eski Yazı, Gramer, Aruz, Metinler, 18. bs., 
Alfa Yay., İstanbul, 2000, s. 209. 
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 Kânûn-ı dile olup muvâfık 

 Bir fasl itmiş ki câna lâyık    (541) 

 Türkçe kelimelerin kullanımının arttığı durumlarda imalelerin sayısı da 

bununla orantılı olarak artmaktadır. Aşağıdaki beyitlerde italik yazılı hecelerde imale 

yapılmıştır: 

 Bu denlü cinâyet ile benden 

 İhsânun olursa lutf senden     (111) 

 

 İdüp atı ayağına rû-mâl 

 Istablına deffin itdi gırbâl  (212) 

 

 İkisi de bir marazla bîmâr 

 İkisi de bir belâ ile zâr      (1043) 

 Kelimeleri vezne uydurmak için bazı seslerin düşürüldüğü (ünlü düşmesi) 

görülür: k’evvel (65), nic’olur (764), dey’virürdi (1097) gibi. 

 Bazı özel isimlerde kasr yapıldığı görülür: Risto (Aristo) (18), Birâhim 

(İbrâhim) (120), Felâtûn (Eflâtûn) (218), Sikender (İskender) (134, 442). 

 

 

1.3. Kafiye ve Redif 

  

 Eserde bütün kafiye çeşitleri görülmekle beraber daha çok kafiye-i mürâdefe 

(tam kafiye) tercih edilmiştir. Kafiyeler büyük bir çoğunlukla Arapça ve Farsça 

kelimelerle kurulmuştur. Türkçe kelimelerle oluşturulan kafiyeler oldukça azdır. 

Bunların bir kısmında ise sadece beytin bir mısraında kafiye Türkçe kelimeden 

oluşur. 

 Her iki mısraı Türkçe kelimelerle kurulmuş kafiyelere sahip beyitlere örnek: 

 Bunun gibi âstânı korsın  

 Deryûzeger-i li’âm olursın   ( 345) 
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 Türkçe kelime ve eklerden kurulu kafiyelere örnekler: 

 Pîrâna hemân teveccüh it sen 

 İstimdâd it nefeslerinden          (620) 

 

 Kûhân ile gelle-i şütürler 

 San rîg-i revân-ı mevc-güster   (910) 

 Sadece bir mısraında Türkçe kelimelerle kurulmuş kafiyelere sahip beyitlere 

örnekler: 

 Kîrâtla satılan cevâhir 

 Kantârla satılurdı yir yir    (368) 

 

 Cûşişgehini gören dir anun 

 Budur başı bahr-ı bî-kerânun   (428) 

 Bazı beyitlerde ise kafiyeler, Arap harflerinin özelliğinden kaynaklanan, 

sesten ziyade göze hitap eder. Aşağıdaki örneklerde kafiyeyi oluşturan ek veya 

kelimelerin Arap harfleriyle yazılışı aynıdır fakat telaffuzları farklıdır: 

 Pest oldı mahabbet içre şânı 

 Kim sandı belâyı kâm-rânî          (37) 

 

 Bâğundan irişse kemterin bû 

 Bî-tâb kala dimâğ-ı Risto  (18) 

 Kafiyelerin aksine redifler büyük çoğunlukla Türkçe kelimelerden oluşur. 

Redifler üç şekilde karşımıza çıkar: eklerden oluşan redifler, ek ve kelimelerden 

oluşan redifler ve tek başına kelime veya kelimelerden oluşan redifler. Bu üç 

şekilden çoğunluğu ek halinde olan redifler oluşturur. Bu eklerden ise en çok +dUr 

eki kullanılmıştır. Üçüncü guruptaki rediflerin çoğunluğunu ise kıl-, ol-,  it-, eyle- 

yardımcı fiilleri oluşturur. 
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Ek halindeki redifler: 

 İkbâli bahâr-ı dil-güşâdur 

 Kim ceyşine çarhacı sabâdur   (140) 

Kelime veya kelimelerden oluşan redifler: 

 Kişt-i emelim tebâh idersin 

 Mahsûl-ı ümîdim âh idersin    (729) 

 

 Gûş it beni her zamân bir olmaz 

 Nev-rûz ile mehrecân bir olmaz   (769) 

Ek ve kelimelerden oluşan redifler: 

 Çün vardı dilimde neşve-i ‘aşk 

 Hem âb u gilimde neşve-i ‘aşk (517) 

 

 

1.4. Mesnevînin Tertip Özellikleri 

  

 Mesnevînin bölüm başlıkları34 her nüshada aynı değildir. Başlıkların 

müstensihler tarafından sonradan eklenmiş veya değiştirilmiş olabileceği 

varsayılarak burada gösterilen başlıklarda en eski nüsha olan Ö’deki başlıklar esas 

alınmıştır. 

 Besmele sadece Ö nüshasında bulunmaktadır ve metnin dışındadır. Kitâb-ı 

Leylâ vü Mecnûn başlığıyla başlayan mesnevînin bölümleri sırasıyla şu şekildedir: 

tahmid, münâcât, na’t, Mi’râc, medh-i çâr-yâr, medhiye (Hüdâyî’ye),  sebeb-i te’lif, 

medhiye ( II. Osman’a), sâkî-nâme, âgâz-ı dâstân. 

 Tahmid: bu bölüm için sadece Ö nüshasında “ Hamd-ı Hudâ” şeklinde bir 

başlık bulunmaktadır. Ancak başlık, bölümün üstünde değil, eserin tanıtıldığı, bölüm 

                                                            
34 Nüshalar arasında bulunan başlıklar arasındaki farklılıklar, Ek 1b’de bulunan Tablo: 3’te toplu 
olarak gösterilmiştir. 
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isimlerinin ve beyit sayılarının verildiği 1a sayfasındadır. Bölüm 60 beyitten oluşur. 

Bölümde dördüncü beyit Arapçadır. 

 Münâcât: Bu bölüm “Münâcât Be-Dergâh-ı Kâdî’l-Hâcât” başlığıyla başlar 

ve 54 beyitten oluşur. 

 Na’t: Bu bölüm “Na’t-ı Hazret-i Risâlet-penâh Salavâtu’llâhi ‘Aleyhi ve 

Selâmuhu” başlığıyla başlar ve 38 beyitten oluşur. 

 Mi’râc: Bu bölüm “Sıfat-ı Mi’râc” başlığıyla başlar ve 93 beyitten oluşur. 

 Medh-i çâr-yâr: Bu bölüm “Der-Zikr-i Çâr-Yâr-ı Güzîn Rıdvânu’llahi Te’âlâ 

‘Aleyhim Ecma’în” başlığıyla başlar ve 42 beyitten oluşur. 

 Medhiye (Hüdâyî’ye): Bu bölüm “Der-Senâ-güsterî-i Hazret-i Pîr 

Kaddese’llahu Sirrahu’l-Hatîr” başlığıyla başlar ve 61 beyitten oluşur. 

 Sebeb-i te’lif: Bu bölüm “Der-Sebeb-i Te’lîf-i Kitâb-ı Leylâ vü Mecnûn” 

başlığıyla başlar ve 287 beyitten oluşur. 

 Medhiye (II. Osman’a): Bu bölüm “Der-Midhat-güzârî-i Pâdşâh-ı İslâm 

Hallede’llâhu Hükmehu İlâ-Yevmi’l-Kıyâm” başlığıyla başlar ve 80 beyitten oluşur. 

 Sâkî-nâme: Bu bölüm “Sâkî-Nâme Der-Cevâb-ı Şeyh Nizâmî ‘Aleyhi’r-

Rahme” başlığıyla başlar ve 168 beyitten oluşur. 

 Âgâz-ı dâstân: Bu bölüm “Âgâz-ı Dâstân-ı Kitâb-ı Leylâ vü Mecnûn” 

başlığıyla başlar ve 254 beyitten oluşur. 

 

 

2. DİL VE ÜSLÛP ÖZELLİKLERİ 

 

2.1. Dil Özellikleri 

 

1. Mesnevî, Türkçe kelimeler açısından pek zengin sayılmaz. Türkçe 

kelimelerin çoğunluğunu fiiller oluşturur. Fiillerin büyük bir kısmını ise kıl-, it-, 
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eyle-, ol-, yardımcı fiilleriyle Arapça-Farsça kelimelerden oluşturulmuş  “geşt eyle-, 

gûş eyle-, lutf eyle-, rûşen kıl-, dâ’ire kıl-, ta’lîk kıl-, ‘azm it-, germ it-, fehm it-, 

resm olın-,  pür ol-, şûm ol-” gibi birleşik fiiller oluşturur. Bu tür fiillerin sayısı bir 

hayli fazladır. Öyle ki fiillerin bütün yükünü bu yardımcı fiiller taşır. 

 

2. Mesnevînin sebeb-i te’lif ve âgâz-ı dâstân bölümlerinde diğer bölümlere 

nispeten dilde sadeleşme ve buna bağlı olarak da terkiplerin sayısında azalma 

görülür: 

 Şeh-zâde-i nev-zuhûr-ı mihnet 

 Nev-devlet-i pür-gurûr-ı mihnet  (952) 

gibi Türkçenin izine rastlayamadığımız beyitlerin yanında; 

 Sad-pâre sebû şikeste sâgar 

 Buna nice tayanur yürekler   (871) 

gibi tümüyle Türkçe kelimelerden oluşan mısralara sahip beyitleri de görmek 

mümkündür. Ancak bunların sayısı azdır. 

 

3. “-yor” şimdiki zaman ekinin “eylemiyor” kelimesinde kullanıldığı görülür. 

Bu ek mesnevîde sadece bir defa kullanılmıştır: 

 Sâkî nice bir ‘ilâc-ı ebter 

 Kâr eylemiyor bize bu sâgar   (835) 

 

4. Fiillerin tekil üçüncü şahıs hikâye çekiminde kullanılan ek her zaman -dI2 

şeklindedir. Ünlü ve ünsüz uyumuna girmez: “bulmışdı, olmışdı, itdi, açdı, eyledi”. 

 

5. Mastar ekine yönelme eki eklendiğinde -mak eki  -maġa; -mek eki -mege 

şekline girer: “olunmaġa, kılmaġa, komaġa, söyletmege, itmege”. 

 

6. Üçüncü tekil emir kipi -sUn şeklinde yuvarlak, dar ünlü alır; ünlü uyumuna 

uymaz: “dimesün, itsün, görsün, bulmasun, olmasun, kılsun, kalmasun”. 



13 
 

7. Belirtme hali eki ünsüzle biten kelimelerde +I2, ünlüyle biten kelimelerde 

+(y)I2 şeklindedir ve ünlü uyumuna uymaz: “derûnı, halkı, âşinâyı, ejdehâyı” gibi. 

Belirtme halinin bir de eksiz kullanımı vardır: hânesin+ø, bârın+ø, kemerin+ø, 

dilim+ø, râzım+ø, ehlin+ø. 

 

8. Geniş zaman eki (V)r şeklindedir. Bu ekin ünlülerinde tam bir birlik 

görülmez. “Alursa, çözilür, gelür, bilür” gibi yuvarlak ünlüyle kurulanların yanında 

“salar, yakar, satar” gibi düz ünlülerle kurulu eklere de rastlanılır. 

 

9. Günümüzde -madan, -meden şeklinde kullanılan zarf-fiil ekleri, -mAdI2n 

şeklinde kullanılır: “olmadın, açmadın, itmedin, geçmedin, eylemedin”. 

 

10. Soru eki mI2 her zaman bu şekilde kullanılır, ünlü uyumuna uymaz: “yok mı, 

urur mı, yetmez mi, gül mi virür”. 

 

11. Günümüzde “d” ünsüzü ile başlayan bazı kelimeler “t” ünsüzü ile başlar: 

“tayan-,  tolaş-, tolı, tur-, tuy-“. Yine günümüzde “t” ünsüzü ile başlayan “tüken-“ 

kelimesi  “d” ünsüzü ile başlar: “düken-“ (73, 914). 

 

12. Eski Anadolu Türkçesinde görülen, daha sonraki dönemlerde k sesine 

dönüşen ħ, ġ seslerinin bazı kelimelerde korunduğu görülür: “yoħsa, çoġ,  yoġ” gibi. 

 

13. Bazı kelimelerde ünlü düşmesi görülür: “k’evvel, k’ide, k’ola, k’ey, 

k’öldiginde, n’eyler, n’ola, n’ider, n’olmak, nic’olur”. 

 

14. Belirtme hali eki, bir beyitte yönelme eki görevinde kullanılmıştır: “kendini 

ağla” (784). 

 

15. –(y)A istek kipinin çekiminde kullanılan birinci tekil şahıs eki –(y)I2n 

şeklindedir: “olayın (olayım), göreyin (göreyim), eyleyin (eyleyeyim)”. 

 



14 
 

16. -(y)Up zarf-fiili yuvarlak, dar ünlülerle oluşturulur; ünlü uyumuna uymaz: 

“eyleyüp, virüp, idüp, irişüp, irüp, idinüp”. 

 

17. Bazı kelimelerin ikili kullanımları görülür: kendi (781), kendü (1065); 

kuvvetlü (148), kuvvetli (703). Ayrıca -dUk ekiyle yapılan sıfat-fiil ve zarf-fiillerde 

bazı kelimelerde yuvarlak, bazı kelimelerde de düz ünlülerin kullanıldığı görülür: 

tokunduğı (1023), irişdüginde (1059), idügin (876), alınduğın (313); bildigim (942), 

itdigi (777), irdigi (987). 

 

 

2.2. Üslûp Özellikleri 

  

 Üslûbu, şairin kişiliğinden, yaşadığı dönemden, dünyaya bakış açısından, dinî 

hayatından, yaşadığı çevreden, etkilendiği kişilerden, aldığı eğitimden, mesleğinden 

kısacası onun eserini yazdığı döneme kadarki çevresel ve bireysel etkenlerden 

ayırmak mümkün değildir. Saydığımız bütün bu etkenler onun bir düşünceyi, 

duyguyu anlatış biçimi, kelime seçimi, sanatı üzerinde etkili olacaktır.  

 Diğer bölümlerde üzerinde durulan, eserin dil özellikleri, muhteva özellikleri, 

deyimler vb. unsurlar aynı zamanda şairin üslûbunu da yansıtır. Bunlar üzerinde 

diğer bölümlerde durulduğu için bu bölümde sadece mesnevîde öne çıkan, belirgin 

üslûp özellikleri, deyimler ve edebî sanatlar üzerinde durulacaktır. 

 Mesnevîde yoğun bir şekilde Arapça-Farsça kelime ve terkiplerin kullanıldığı 

görülür. Uzun Farsça terkiplerin doldurduğu beyitlerde çoğu zaman, şahıs ekleri veya 

+dUr bildirme eki gibi ek parçacıklarından başka Türkçe bir unsura rastlanmaz. 

Ancak sebeb-i te’lif ve âgâz-ı dâstân bölümlerinde nispeten bir sadeleşme vardır. Bu 

durum da mesnevîlerde, özellikle yukarıda bahsini ettiğimiz bölümlerde realiteye 

dönülerek sosyal hayattan kesitler sunulmasından kaynaklanır.35  

 Eserde Arapça-Farsça kelimelere yoğun olarak yer verilse de eser anlam 

bakımından girift ve kapalı değildir. İfadelerde fazlaca sanatlı ve süslü unsurlar 

                                                            
35 Ali Nihat Tarlan, Şeyhî Divanı’nı Tetkik, 4. bs., Akçağ Yay., Ankara, 2004, s. 66. 
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bulunmayan mesnevîde, genel olarak yalın bir anlatım hâkimdir ve mana ön 

plandadır. Aşağıdaki beyitte şairin, II. Osman’ın şiirleriyle ilgili değerlendirme 

yaparken onun mananın önemine ve açıklığına değinen ifadelerine rastlanılır: 

 Ma’nâ-yı latîf ü lafz-ı şeffâf 

 Çün bâde-i pâk u şîşe-i sâf      (692) 

 Genel olarak bakıldığında tevhid, münâcât, na’t, mi’râc, medh-i çâr-yâr 

bölümlerinde ve medhiyelerde anlatım belirli sınırlar içinde kalır. Ancak diğer 

bölümlerde özellikle sebeb-i te’lif ve âgâz-ı dâstân bölümlerinde şairin üslûbunun 

ayırt edici özellikleri ortaya çıkar. İfade alanı genişler ve anlatım daha bir esneklik 

kazanarak bireyselleşir. Şairin duygu ve düşüncelerini ifadede diğer bölümlere oranla 

bu bölümlerde bir rahatlık görülür. Tasvirler canlılaşır ve Türkçe ibarelere daha çok 

yer verilir. 

 Şairin üslûbunda tasavvufun da etkisi büyüktür. Öyle ki birçok beyitte 

tasavvufî unsurlara rastlamak mümkündür. Bu durum ise, Celvetiye tarikatının 

kurucusu Aziz Mahmud Hüdâyî’ye intisap ederek, tasavvuf yoluna giren şairin 

tasavvuf hayatıyla açıklanabilir. Bu durumda tasavvuf düşüncesi de eserin en önemli 

teması olmuştur. Bunu aşağıdaki beyitte şair kendisi de teyit eder: 

 Virme bana lehce-i Lebîd’i 

 Feyz eyle zebân-ı Bâyezîd’i   (100) 

 Şairin üslûbunda dikkati çeken diğer bir unsur da onun felekten, toplumdan, 

talihten şikâyet eden, mustarip, gamlı halidir. Bu duruma şairin kendisi de değinerek 

bunun sözlerine yansımasına şaşırılmaması gerektiğini ifade eder: 

 İtdi teb-i gam derûnı sûzân 

 Olsa n’ola sözlerim perîşân   (525) 
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2.2.1. Edebî Sanatlar 

 

2.2.1.1. Hüsn-i Ta’lil 

  

 “Mahv” kelimesi yok olma, mahvolma, dağıtma, perişan etme gibi 

anlamlarının yanında, Ay’ın yüzeyindeki lekeye de denir. Mi’râc bölümünde geçen 

aşağıdaki beyitte Ay’ın Hz. Muhammed’in yüzünü görünce “mahv” olduğu 

anlatılıyor. Tevriyeli olarak kullanılan bu kelimeyle, Ay’ın yüzeyindeki lekelerin 

nedeni Hz. Muhammed’i görmesine bağlanarak hüsn-i ta’lil sanatı yapılmıştır: 

 Rûyını görince mâh-ı enver 

 Mahv oldı hacâlet ile yek-ser   (208) 

 Sonbaharda yapraklar, rüzgârın etkisiyle havada uçuşurlar. Bu durum 

aşağıdaki beyitte sanatlı bir şekilde ifade edilerek yaprakların havadaki bu 

uçuşmaları, kuşların nağmelerinden etkilenerek şevke gelip dans etmelerine 

bağlanmaktadır: 

 Eyler nagam eyledükce mürgân 

 Evrâk-ı hazânı şevk-i raksân      (493) 

 

 

2.2.1.2. İrsâl-i Mesel 

 

 Bu sanatta, bir düşünceyi pekiştirmek, etkili kılmak amacıyla bir atasözüne 

veya veciz bir ifadeye yer verilir. Aşağıdaki beyitlerde, italik halindeki mısralar bu 

türdendir: 

 Âŝâr-ı mahabbet olamaz güm 

 Hîç lücce olur mı bî-telâtum      (1080) 

 

 ‘Aşk ile hıred olur mı dem-sâz 

 Bâd irse ider mi peşşe pervâz     (1079) 
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 Hîç ‘âşıka pend-i sabr olur mı 

 Sultân-ı cihâna cebr olur mı       (1082) 

 

 

2.2.1.3. Telmih 

  

 Telmih sanatı şairin sıkça başvurduğu sanatlardandır. Bu sanata daha çok dinî 

unsurlar kaynaklık eder. 

 Aşağıdaki beyitte, Kur’ân’da geçen Hz. Yusuf kıssasına telmih vardır: 

 Bûyundur iden dimâğı medhûş 

 Pîrâhen-i Yûsuf ana rû-pûş            (27) 

 Aşağıdaki beyitte de Hallac-ı Mansur’un idamına telmih yapılmıştır: 

 ‘Aşkun ider iktizâ-yı teşhîr 

 Mansûr’un olur arada taksîr         (28) 

 Aşağıdaki beyitte ise Allâh’ın nurunun Tûr dağında Hz Musa’ya tecelli 

etmesine telmih yapılmıştır: 

 Ol günbed olup nümûne-i Tûr 

 Üstinde olur tecellî-i nûr              (335) 

 Aşağıdaki beyitte, Hz İsa’nın yaraları iyileştirme mucizesine telmih 

yapılmıştır: 

 Îsâ gibi ehl-i derde yâr ol 

 Merhem-zen-i sîne-i figâr ol        (717) 
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2.2.1.4. Tenâsüb 

 
 Anlam bakımından aralarında çeşitli ilgiler bulunan iki veya daha fazla 

kelimenin, tezad oluşturmayacak şekilde bir araya getirilmesiyle yapılan36 bu sanat 

şairin sıkça başvurduğu sanatlardandır. 

 Aşağıdaki beyitte yer alan nem, feyz, yem, fevvare, âb kelimelerinin hepsinin 

ortak özelliği suyla alakalı olmalarıdır: 

 Eyler nem-i feyz yem-nejâdî 

 Fevvâre-i âb gird-bâdî                   (42) 

 Aşağıdaki beyitte, ser-cûş, hum, şarab, peymane kelimeleri birbirleriyle 

yakından alakalıdır: 

 Ser-cûş-ı hum-ı şarâb-ı vahdet 

 Peymâne-i âhirîn-i sohbet               (116) 

 Aşağıdaki beyitte ise müctehid ve reh-ber arasında; reh, şeriat, tarikat ve 

cadde kelimeleri arasında anlam bakımından ilgi vardır: 

 Hem müctehid-i reh-i şerî’at 

 Hem reh-ber-i câdde-i tarîkat          (295) 

 Aşağıdaki beyitte bulunan hâr, has, sünbül, semen, bāğ ve gül arasında ortak 

özellikler vardır. Bunlar bir arada kullanılarak bir uyum sağlanmıştır: 

 Bu bâğ ki pür-gül-i sühandur 

 Hâr u hası sünbül ü semendür   (631) 

 

 

 

 

 

                                                            
36 Numan Külekçi, Açıklamalar ve Örneklerle Edebî Sanatlar, 4. bs., Akçağ Yay., Ankara, 2005, s. 
190. 
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2.2.1.5. Teşbih 

 

 Kısaca, aralarında çeşitli yönlerden ilgi kurulabilen iki şeyin birbirine 

benzetilmesi olarak tanımlayabileceğimiz teşbih sanatı, eserde en çok kullanılan 

sanattır.  

 Aşağıdaki iki beyitte teşbih sanatının yanında teşhis, hüsn-i ta’lil sanatları da 

vardır. Her bir yaprak, işi yolunda gitmeyen, gönlü yaralı bir âşığa benzetilmiştir. 

Yapraklar sonbaharda dallarından koparak sararmış, kurumuş bir halde yere düşerler. 

Onların bu hali de itibarını satmış savmış, dünyayı boş veren birinin haline 

benzetilmiştir: 

 Her berg şikeste-kâra benzer 

 Bir ‘âşık-ı dil-figâra benzer         

 

 Kim hâka salup vücûd-ı zârın 

 Satmış savmış hep i’tibârın         (477-478) 

 Aşağıdaki beyitte ise Mecnûn (tıfl) Ay’a; onu bağrına basan “daye” ise Ay’ın 

çevresinde oluşan haleye benzetilmiştir: 

 Bağrına basup o tıflı dâye 

 San dâ’ire çekdi hâle âya             (961) 

 

 

2.2.1.6. Teşhis 

 

 Teşhis sanatında, insana ait özellikler, insan dışındaki varlıklara yüklenir. 

Aşağıdaki beyitte, “hava” sucu olarak; saba rüzgârı da bağban olarak tasvir 

edilmiştir: 

 Büstânına âb-keş hevâdur 

 Gülzârına bâğbân sabâdur         (451) 
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  Aşağıdaki beyitte, “gâh”a yani sese, insana ait bir duygu olan utanma, ar 

duygusu yüklenerek teşhis sanatı yapılmıştır. 

 Şerh eyleyeli vakârın efvâh 

 ‘Âr eyledi bahs-i kûhdan gâh      (664) 

 Aşağıdaki beyitte, mağrur olma, kibirlenme duygusu, şiddetli rüzgâr 

manasına gelen “sarsar”a ait bir özellik olarak ifade edilmiştir.. 

 ‘Unf itmede ehl-i bâğa sarsar 

 Mağrûr-ı sefîh-câha benzer           (480) 

 

 

2.2.2. Deyimler 

  

 Eserde birçok yerde anlatımı daha etkili kılmak için deyimlere başvurulduğu 

görülür. Ancak bu deyimlerin büyük bir çoğunluğu Türkçe ve Arapça-Farsça 

kelimelerle oluşturulmuştur. Kanımızca Türkçe deyimlerde yer alan bazı kelimelerin 

Arapça-Farsça karşılıklarıyla yer değiştirilmeleri daha çok vezin kaygısından 

kaynaklanmaktadır. 

 

 Aczüni penâh itmek (60) 

Âgûşa çekmek (466) 

Ağzını açmağa mecâli olmamak (843) 

Ağzını bıçaklar açmamak (973) 

Ayağını dâmenine çekmek (387) 

Âzâde-i bend-i în ü ân olmak (301) 

Bâğ bâğ eylemek (568) 

Bağrına basmak (961) 

Başuna âsmân teng olmak (785) 

Bin yaşamak (639) 

Bir iken iki olmak (930) 

Bir taş ile iki mürg urmak (1045) 

Bir uğurdan iki nahcîr urmak (1046) 

Birbirine katmak (434) 

Biri birine komak (433) 

Biri birisine girmek (435) 

Cân eritmek (962) 

Cân gûşı (644) 

Cânı dehâna gelmek (736) 

Cûş eylemek (187) 

Çeşm ü gûş olmak (879) 

Çeşmine görünmemek (925) 

Dâğ dâğ eylemek (568) 

Dâğ yakmak (sîneye) (23) 
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Dâ’ire çekmek (961) 

Dâ’ire kılmak (105) 

Dâmen dâmen refte olmak (162) 

Dem urmak (939) 

Deryâ deryâ sunmak (836) 

Dest urmak (kâma) (782) 

Destârını bozmak (399) 

Dibin göstermek (855) 

Dilinde tâkat komamak 

Dilini tutmak (643) 

Dimâğı hârâdan olmak (344) 

Dünyâlara sığmamak (187) 

Dür-i fursatı güm itmek (791) 

El üzre götürmek (193) 

Elden komak (347) 

Ele girmek (768) 

Elemle çeşmi dört olmak (259) 

Fikr ü hıredin terâzû kılmak (431) 

Fitne kaldurmak (65) 

Gaflet-i yek-deme (775) 

Garîbe dönmek (359) 

Germ itmek (233) 

Görüp gözetmek (917) 

Gözden geçürmek (548) 

Gözi  (gamla) tolmak (776) 

Gözler olmak (1124) 

Gözini almak (643) 

Gûş eylemek (186) 

Gün gibi tutmak (1101) 

Hâka salmak (478) 

Hâr görmek (725) 

Hayâle gelmek (585) 

Hünerlerini bir bir göstermek (210) 

Iztırâb u bîme düşmek (130) 

İki pâre kılmak (141) 

Kârı Hudâ’ya kalmak (1050) 

Kendini ağlamak (784) 

Kılıc koymak (678) 

Kurbân olmak (844) 

Kurı gavgâ (479) 

Minnet çekmek (591) 

Minnet satmak (birine) (513) 

Olmış tutmak (1083) 

Pes ü pîşi bir olmak (144) 

Râhını almak (833) 

Râhunı yanılmak (346) 

Râzını miyâna düşürmek (521) 

Rûy dürmek (725) 

Satup savmak (478) 

Savt itmemek (236) 

Sâye salmak (333) 

Sehere çıkmak (795) 

Ser-i mûda esb-cünbân olmak (701) 

Serinden dağdağa geçmek 

Ser-rişte-i sabr elden çıkmak (941) 

Tahmine sığmamak (238) 

Tefrika salmak (381) 

Teng zemînde cevelân itmek (701) 

Tenhâ komak (91) 

Tokınduğı gibi câna kâr itmek (1023) 

Tutmış tutmak(1097) 

Vaktine düşürmek (783) 

Vücûd bulmak (67) 

Yeksân olmak (10) 
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Yer göstermek (25) 

Yüz virmek (282) 

Yüzler olmak (1124) 

  

 

3. MUHTEVA ÖZELLİKLERİ  

 

 Mesnevîye, din ve tasavvuf başta olmak üzere, mitoloji, tarih, felsefe, 

astronomi, tabiat ve toplumsal hayat gibi alanlardan birçok unsur muhteva olarak 

kaynaklık eder. Şair konuya ve amacına uygun olarak edebî sanatlar vasıtasıyla bu 

unsurlardan faydalanır. 

 

 

3.1. Din ve Tasavvuf 

 

3.1.1. Din 

 

 Mesnevîde tevhid, münâcât, na’t, mi’râc,  çâr-yâr-ı güzin gibi dinî kaygılarla 

kaleme alınan bölümlerin yanında, dinin etkisi diğer bölümlerde de yoğun bir şekilde 

kendini hissettirir. Bu etki, şairin bakış açısında, kullanılan kelimelerde, edebî 

sanatlarda ve olayları yorumlamada kendini gösterir. Dine tasavvufi bir bakış açısıyla 

bakıldığından daha çok tasavvufi bir coşku vardır. Eserin doğrudan doğruya dinle 

ilgili olan tevhid, münâcât, na’t gibi bölümlerinde de tasavvufi pencereden bakılan 

bir İslam anlayışının izleri görülür. Daha ilk beyitten itibaren bunu görmek 

mümkündür. 

 Gönül, aşkın hüküm sürdüğü bir ülke, Allâh da bu ülkenin hükümdarıdır. 

Allâh’ın aşk ülkesinin hükümdarı olarak düşünülmesinde tasavvufi bakış açısının 

etkisi vardır: 

 Ey kevkebe-bahş-ı Hüsrev-i ‘aşk 

 Dil mülkin iden kalem-rev-i ‘aşk     (1) 
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 Kitâb-ı dîn ve mushaf olarak da zikredilen Kur’ân’dan mesnevîde çeşitli 

vesilelerle sıkça faydalanılır. Beyitlerde anlatılan konuyla ilgili olarak ayetlerden 

kelimeler veya ibareler iktibas edilir. Bu iktibaslar daha çok beyitlerin kafiye 

kısmında yer alır: “li-yüzhireh”37 (325), “küllü men ‘aleyhâ”38 (482), “le-‘in 

şekertum”39 (86), “tûlicü’l-leyl”40 (39), “kün fe-kân (Kur’ân’da “kün fe-yekûn” 41 

şeklinde geçer.)” (275, 609 ), “elest”42 (529, 530, 533), “’asâ en”43 (939), “mâ zâğ”44 

(281), “kabe kavseyn45” (231). 

 Aşağıdaki beyitte, sonbaharla birlikte sararıp dallarından kopan yaprakların 

yerde uçuşması ve çürümeye yüz tutması ifade edilmektedir. Bu durum “Allâh’tan 

başka her şeyin yok olucu” olmasının bir işareti olarak görülür. Anlatım, ayetteki46 

bir ibareyle desteklenerek daha etkili kılınmaya çalışılır: 

 Hâk üzre varak ider hüveydâ 

 Mermûze-i küllü men ‘aleyhâ     (482) 

 Aşağıdaki beyitte, “kün”47, genel olarak bütün bir yaratılışı ifade eden bir 

dalgaya teşbih edilmiştir. Hüdayî’nin medhiyesinde yer alan bu beyitte Hüdayî, bu 

“yaratılış dalgası”nın bıraktığı bir inciye benzetilmiştir: 

 Endâhte-dürr-i mevce-i kün 

 Elbürz-i vilâyet-i temekkün          (289) 

 Kur’ân’dan sadece ayetlerden iktibas yapılarak faydalanılmaz. Kur’ân’da 

geçen birçok kıssa da beyitlerde telmih yoluyla anılır veya bu kıssaların bazı 

kısımları teşbih unsuru olarak kullanılır. Mesnevîde Hz. Yusuf, Hz. Musa, Hz. İsa, 

Hz. Meryem, Hz. Hızır ve Hz. Lokman’ın kıssalarına telmihte bulunulmuştur. Bunlar 

                                                            
37 Saff  61/9. 
38 Rahmân 55/26. 
39 İbrahim 14/7. 
40 Âl-i İmrân 3/27. 
41 Bakara 2/117, Âl-i İmrân 3/47 ve 59, En’âm 6/73, Nahl 16/40, Meryem 19/35, Yâsîn 36/82, 
Mü’min 40/68. 
42 A’râf 7/172. 
43 Bakara 2/216. 
44 Necm 53/17. 
45 Necm 53/9. 
46 “Yer üzerinde bulunan her canlı yok olacaktır.”  Rahmân 55/26. 
47  “kün fe-yekūn” “ ‘ol’ der, o da hemen oluverir”. Bk. 34. dipnot. 
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daha çok Kur’ân’da geçen belirgin özellikleriyle anılır. Hz Yusuf, güzelliği ve 

gömleğiyle; Hz Musa, “Tûr”, “Dıraht-ı Tûr”, “tecelli”, “nur” gibi ibare ve 

kelimelerle birlikte ve Hz. Hızır’la olan arkadaşlığıyla; Hz. İsâ, yaraları iyileştirme 

vb. mucizeleriyle; Hz. Lokman “hikmet”iyle anılır. Bu kıssalara ait unsurlar çoğu 

kere beyitlerde teşbih sanatına konu edilir. 

 Aşağıdaki birinci beyitte “günbed” Tûr’a teşbih edilmektedir. Aynı beytin 

ikinci mısraında ve diğer beyitte yer alan tecellî-i nûr ibaresiyle de Kur’ân’da 

anlatılan Hz. Musa’nın kıssasına48 telmihte bulunulmaktadır. 

 Ol günbed olup nümûne-i Tûr 

 Üstinde olur tecellî-i nûr         (335) 

 

 Mevc üzre görinse peyker-i nûr 

 Gûyâ ki olur tecellî-i Tûr          (464) 

 Mesnevîde çeşitli vesilelerle, sık sık geçen “Tufan” da Kur’ân’da anlatılan Hz 

Nuh’un kıssasına49 dayanır. Aşağıdaki beyitlerde Tufan hadisesi teşbih unsuru olarak 

kullanılmıştır: 

 İtmişdi mehâbetin nümâyân 

 Çün katre-i evvelîn-i Tûfân    (966) 

 

 Pür-gevher-i nükte kıl cihânı 

 Tûfân itsün yem-i ma’ânî        (570) 

 “Tufan” kelimesi mesnevîde anlam olarak Hz. Nuh’un kıssasındaki “Tufan”ın 

yanında, bir şeyde coşkunluğu, fazlalığı, aşırılığı, büyüklüğü ve şiddeti ifade eden 

terkiplerde de kullanılır: “Tufan-ı tama (87), Tufan-ı murâd (176), Tufan-ı mekârim 

ü himem (273)” gibi. 

 

 

                                                            
48 Bk. Kasas 28/29-30, Meryem 19/52. 
49 Bk. Ankebût 29/14-15, Hûd 11/25-49,  A'râf 7/59-64, Yûnus 10/71-73. 
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3.1.2. Tasavvuf 

 

 Mesnevîde yoğun bir şekilde işlenen tasavvuf düşüncesi,  hem şairin 

üslûbunu etkilemekte hem de kelime kadrosunun oluşumunda belirleyici olmaktadır. 

Mesnevî bir “aşk” hikâyesini anlatmak için kaleme alınmıştır. Bunun doğal sonucu 

olarak da mesnevîde “aşk” en çok kullanılan kelimelerdendir. Bu aynı zamanda en 

çok kullanılan tasavvufi unsurdur. Mesnevîde ifade edilen “aşk” ilahi aşktır. Bunun 

sonucu olarak da aşk kelimesiyle birlikte birçok tasavvufi kavram ve mecazlara 

rastlamak mümkündür: “aşk-bâzî, aşk-ı mecâz, aşk-ı nâ-kâm, ateşgeh-i aşk, cezbe-i 

aşk, divâne-i aşk, fevvâre-i aşk, ehl-i aşk, esir-i aşk, gam-ı aşk, germsîr-i aşk, 

Hüsrev-i aşk, iştiyâk-ı aşk, kalem-rev-i aşk, kâr-ı aşk, küstâhî-i aşk, mest-i aşk, mey-

perest-i aşk, mey-i aşk, neşve-i aşk, nükte-i aşk, reh-i aşk, sibâk-ı aşk, şu’le-i aşk, 

tenûr-ı aşk, yem-i aşk,”. 

 Aşağıdaki beyitte, mecazî aşktan ilâhî aşka bir yönelişin belirtilerini görmek 

mümkün: 

 Bu ‘aşk-ı mecâzdan halâs it 

 Tahkîk-şinâs-ı bezm-i hâs it      (74) 

 “Bezm-i elest” düşüncesi50  ve bu düşünce etrafında şekillenen “şarab, mey, 

bade, cam, sagar, mest, hasret, gurbet” gibi bazı tasavvufi mecazlar da mesnevîde 

öne çıkan tasavvufi unsurlardır. 

 Aşağıdaki beyitte, bu düşünce bazı mecazlarla ifade edilmiştir: “Elest 

meclisi”nde içilen şaraptan “mest” olan âşığın mestliği, geldiği bu “vücud 

meclisi”nde yani dünyada da devam eder: 

 Bu bezm-i vücûda mest geldüm 

 Sâgar-zede-i elest geldüm            (529) 

 Ebedi feyz olan bu gözyaşı da yine “elest bezmi”ndeki “cam”ın eseridir, onun 

izlerini taşır: 

                                                            
50 Kur’ân’daki bir ayete dayanır. Bk. A’râf 7/171-172. 
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 Bu girye ki feyz-i câvidândur 

 Tâ câm-ı elestden nişândur   (530) 

 Cana ıstırap veren gönüldeki kargaşa da yine “elest meclisi”nde içilen 

“şarab”ın verdiği “sarhoşluk”tan ötürüdür: 

 Bu şûriş-i dil ki cân-gezâdur 

 Bed-mesti-i câm-ı ibtidâdur    (534) 

 Mesnevîde geçen diğer tasavvufi kavramlar ve tabirler: âyine-i kalb, bekâ, 

cezbe, çille-sâzî, ehl-i dil, ehl-i gam, ehl-i ġurbet, ehl-i hasret,  ehl-i ma’nâ, ehl-i 

mâtem, erbâb-ı niyâz, erbaîn, fart, fenâ, feyz, hân-kâh, havf u recâ, hayret, hücre-i 

tekye, ilm-i ledünî, irfân, kâmil, kanaat, kemâl, kesret, mahabbet, ma’rifet, nûr-ı küll, 

riya, sâlik, sır, tarîkat, tayy-ı mekân, teb-i belâ, tecellî, terbiyet, uzlet, ümîd, vecd. 

 Tarikatlar ve mutasavvıflar: Celvetiye, Halvetilik, Bâyezidî, Cüneyd, 

Mahmūd Efendi (Hüdâyî), Mansur. 

 Şarap, cam ve meyle ilgili mecazlar: şarâb-ı vahdet, dürdî-i şarâb-ı cûd, 

şarâb-ı sâf, şarâb-ı cân-fezâ, şarâb-ı mihrbânî, şarâb-ı rûşen; mey-i hayret, mey-i 

mugânî, mey-i aşk; câm-ı elest, câm-ı ibtidâ, câm-ı dil-güşâ. 

 

 

3.2. Tabiat 

  

 Çoğu zaman mecazî anlamda kullanılan gül, bülbül ve bağ mesnevîye 

muhteva olarak kaynaklık eden tabiata ait unsurların başında gelir. Ayrıca gül ile 

ilgili olarak da kimi zaman “gül”le birlikte kullanılan “berg, verd, gonçe, gülşen, 

gülzar, gülbün, gülistan, güldeste, har” da mesnevîde kullanılan tabiata ait unsurlar 

arasında yer alır. 

 Bağ, gülün bulunduğu mekândır. Gül ise güzelliği dolayısıyla bülbülün 

sürekli etrafında dolaştığı “maşuk” konumundadır. Bülbülün gül üzerinde sürekli 

uçuşması, ötmesi beyitlerde sabırsızlık, feryat etme gibi insana ait duygu ve hislerle 

ifade edilir: 
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 Berg-i güli bâğa zîb kıldun 

 Bülbülleri bî-şekîb kıldun      (20) 

 Aşağıdaki beyitte, bülbül hem teşhis hem de hüsn-i talil sanatına konu edilir. 

Bülbülün ötüşü, insani bir duygu olan “figan” olarak tasvir edilmektedir. Bülbülün 

bu “figan”ı ise şairden haberdar olmasına bağlanarak hüsn-i ta’lil sanatı 

yapılmaktadır: 

 Hengâm-ı figânı bülbül-i zâr 

 Ekŝer benden olur haberdâr     (70) 

 Leylâ ile Mecnûn’un birbirlerini ilk kez gördükleri yer olan “mekteb”in 

tasvirinde yer alan aşağıdaki beyitte, çocukların ellerindeki “varak”ı okuması, 

bülbülün gülün üzerinde ötüşüne teşbih edilmektedir: 

 San elde varakla her perî-zâd 

 Bülbüldür ider gül üzre feryâd   (990) 

 Bağda sadece, çekiciliği ve güzelliğiyle ele alınan gül bulunmaz. Gülün 

yanında dikeni (har) ve bağın kurumuş otları, çer çöpü de beyitlerde yerini alır. 

Ayrıca yine bağda bulunan “serv, sünbül, nihâl, çemen, sebze,  terre” gibi bitkiler de 

çeşitli özellikleri dikkate alınarak beyitlerde kullanılır. 

 Aşağıdaki beyitte, mesnevî “bağ”a benzetilir; bağın içindekiler yani beyitler 

de “pür-gül-i sühan” olarak tasvir edilir. Mesnevî; içinde güle benzeyen, gül gibi 

sözlerle dolu olan bir “bağ”dır. Bu bağda bulunan gülün dikeni ve çer çöpü de 

“sünbül” ve “semen” değerindedir: 

 Bu bâğ ki pür-gül-i sühandur 

 Hâr u hası sünbül ü semendür   (631) 

 Beyitlerde su ve karayla ilgili unsurlara, bu unsurların tabiattaki özellikleri ve 

insan hayatına etkileriyle ilgili olarak benzer anlamlar yüklenir. 

 Suyla ilgili olanlar, “seyl-âb, seyl, gird-âb” gibi yıkıcı tabiat olayları bir tarafa 

bırakılırsa, azamet, büyüklük, enginlik, bereket gibi olumlu anlamlar taşır. Aşağıdaki 
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beyitlerden birincisinde, denizin büyüklüğü, enginliği, ilim sahiplerinin ilminin, 

irfanının, faziletinin enginliğine benzetilmekte; ikinci beyitte ise su, rahmetle 

ilişkilendirilmektedir: 

 Olurdı pür olsa zû-fünûnân 

 Bîrûn u derûnı bahr-ı ‘ummân   (505) 

 

 Ser-çeşme-i âb-ı rahmetine 

 Maksûre-i ‘arşdur hazîne      (48) 

 Suyun enginliğine, bereketine karşın, “deşt” kuru, bereketsiz ve insan yaşamı 

için elverişli olmayışı gibi özellikleriyle ilgili olarak acı ve ıstırap yeri olarak 

düşünülür ve “sevda” ile ilişkilendirilir: 

 Ol tavr-ı sühanda pây-ber-câ 

 Biz gâm-şümâr-ı deşt-i sevdâ         (614) 

 

 Ey Fâ’izi-i ser-âb-peymâ 

 Ey bâd-be-dest-i deşt-i sevdâ         (342) 

 Yine suyla ilgili olan derya, umman, yem, bahr, lücce ve mevc çoğu kere 

geçek anlamları dışında mecaz veya teşbih yoluyla kullanılırlar: “yem-i nûr, yem-i 

aşk, yem-i ma’ânî, yem-i tarâvet; mevce-i kün, mevce-i himmet, mevce-i cünûn; 

lücce-tab’ân, lücce-i safâ, lücce-i kerâmât”. 

 

 

3.3. Mitoloji 

 

3.3.1. Şeh-nâme Kahramanları 

  

 Şeh-nâme kahramanları, mesnevîde Şeh-nâme’deki belirgin özelikleri dikkate 

alınarak teşbih yoluyla veya beyitlerde anlatılanlara örnekleme yoluyla sık sık 

anılırlar. Ayrıca bu kahramanların bütün şaşalı ve debdebeli hükümdarlıklarına, 

güçlerine rağmen tarihe karışmış olmalarından bahsedilerek dünyanın geçiciliğine 
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vurgu yapılır; anın değerlendirilmesi, fırsatın kaçırılmaması gerektiği ifade edilir. 

Bunlar ifade edilirken bu kahramanlar misal olarak gösterilir: 

 Cem gibi hezâr sâde-levha 

 Bu zâl-ı zamâna kıldı nevha       (753) 

 

 Key-Hüsrev’i nâ-bedîd kıldı 

 Câhın haber ü şinîd kıldı              (754) 

 Eğer biri övülecekse bu kişi Şeh-nâme kahramanlarına benzetilir veya bu 

kahramanlarla kıyaslanır: 

 Cemşîd-serîr-i ser-firâzî 

 Sultân Oŝmân Hân-ı Gâzî  (656) 

 Aşağıdaki beyitte Sührab’ın Şeh-nâme’deki hikâyesine51 telmih yapılmıştır. 

 Sührâb-miŝâl kalmasun cân 

 Pür-hasret ü ârzû-yı dermân    (722) 

 Rüstem savaşçılığı, yiğitliği gibi Şeh-nâme’de öne çıkan özellikleriyle anılır. 

 Demdür ki ide dil-i yegâne 

 Bir kez dahı ceng Rüstemâne  (812) 

 Mesnevîde çeşitli vesilelerle zikredilen diğer Şeh-nâme kahramanları 

şunlardır: Tahmuras, Dahhak, Gâve, Efridun, Zâl, Bîjen, Tehemten, Siyâvûş, Pervîz, 

Erdeşîr, Kahraman. 

 

 

 
                                                            
51 Rüstem Efrasiyab’la savaştan sonra Semengan’a giderek padişahın kızı Tehmine’yle evlenir. Bir 
erkek çocuğu olur. Çocuğun adını Sührab koyarlar. Fakat Rüstem çocuğunu annesine bırakarak İran’a 
döner. Çok çabuk gelişip, büyür. Büyük kahramanlıklar gösterir. Birbirlerini tanımadıkları halde bir 
savaşta karşı karşıya gelen Rüstem’le Sührab uzun bir süre savaşırlar. Sonunda Rüstem bir hamleyle 
Sührab’ın göğsünü yarar. Oğlunun öleceğini anlayınca pişmanlık ve üzüntü duyarak İran’dan 
padişahtan ilaç ister ancak Sührab İran’a karşı savaştığı için reddedilir ve Sührab ölür. Bk. Bekir 
Şişman, Muhammet Kuzubaş, Mitik, Destani, Masalsı, Efsanevi ve  Tarihi Unsurlar Açısından 
Şehnâme'nin Türk Kültür ve Edebiyatına Etkileri, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2007, s. 42-44. 
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3.3.2. Masal Kahramanları 

 

 Beyitlerde çoğu kez birlikte bulunan Simürg ve ejderha, mitolojide anlatılan 

biçim özellikleri başta olmak üzere çeşitli özellikleriyle, daha çok teşbih unsuru 

olarak kullanılırlar. Bu beyitlerde Simürg ile ejderhayı sürekli bir boğuşma içerisinde 

görürüz. Aşağıdaki beyitte, Simürg göğü yaran yüksek bir kule; kuleyi çevreleyen 

derya ise ejderdir: 

 Sîmürg o kulle-i feleksâ 

 Ejderdür ana sarıldı deryâ         (440) 

 Benzer bir teşbih de aşağıdaki beyitte yer alır. Ağaçlar Simürg’a, ağaçlara 

dolanan taklar ise ejderhaya benzetilmiştir: 

 

 Eşcâra ki tâklar ulaşmış 

 Sîmürgdür ejdehâ tolaşmış        (497) 

 Aşağıdaki beyitte “fırsat” Hümâ’ya benzetilmiştir. Hümâ burada 

ulaşılmasının imkânsız olması özelliğiyle ön plana çıkar: 

 Fursat ki Hümâ-yı tîz-perdür 

 İrmek ana bir dahı hünerdür       (790) 

 

 

3.4. Şiirle İlgili Bazı Unsurlar 

 

3.4.1. Mazmûn 

 

 Mehmed Çavuşoğlu bir makalesinde52 mazmûnun edebiyat literatüründe 

terim olarak belirgin ve net bir tanımının yapılamadığını ifade ettikten sonra 

mazmûnu şöyle tanımlar: “bir cümlenin, bir mısraın, bir deyimin içerdiği ve onlardan 

herkesin anladığı hakikî ve mecazî mana demektir. Bir edebiyat terimi olarak da asıl 

                                                            
52 Mehmed Çavuşoğlu, “Mazmûn”, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi, C. XLVIII, S. 388-389, 
Ankara, 1984, s. 198-205. 
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mananın yanında bir isme, bir atasözüne, bir olaya telmihtir”53. Ayrıca A. N. 

Tarlan’ın da tanımına yer verir. Buna göre Tarlan, mazmûnu “bir şeyi, o şeyin 

vasıflarını veya o şeyi çağrıştıracak (tedai ettirecek) kelime ve kavramları zikrederek 

bir ibarenin içinde gizlemek”54 olarak tanımlar. 

 Mazmûn kelimesi mesnevîde bazı sıfatlarla birlikte kullanılmıştır. Bu 

sıfatlardan hareketle o dönemde, en azından şairin kendi bakış açısından mazmûnla 

ilgili bazı bilgiler bulunabilir. 

 Aşağıdaki beyitte, şair, mazmûnlarını “âşık” gibi, “âşık” tarzında anlamlarına 

gelen “âşıkâne” kelimesiyle nitelendirmektedir. Burada mazmûn, tarz ve üslûpla 

ilişkilendirilerek, mazmûnların nasıl, hangi tarzda olduğu ya da olacağı ifade 

edilmektedir. Buradan hareketle mazmûnların âşıkâne, hakimâne, rindâne mazmûn 

gibi değişik tarzda ve üslûpta oluşturulabileceği düşünülebilir: 

 Dirsem n’ola ‘âşıkâne mazmûn 

 Hîç râzını saklasun mı Mecnûn         (526) 

 Aşağıdaki beyitte de mazmûn “dakik” olarak nitelendirilir. “Dakik”  olarak 

nitelenen mazmûnun, ince manalı, anlaşılması dikkat gerektiren, zekâ ürünü, nükteli 

ve yerinde söylenmiş olmasının gerekliliğine ya da en azından ideal mazmûnun 

böyle olması gerektiğine veya beğenilenin, tercih edileninin bu şekilde olduğu 

düşüncesine varılabilir: 

 Mazmûn-ı dakîk ü kâlıb-ı hoş 

 Çün sırr-ı kazâ vü kalb-i bî-gış        (693) 

 

 

 

 

 

 

                                                            
53 Çavuşoğlu, agm., s. 205. 
54 Ae., s. 205. 
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3.4.2. Sühan, Söz, Lehce, Lafz, Güftâr 

  

 Bu kelimelerden “sühan” dışındakiler nadiren kullanılmıştır. Sühan kelimesi 

ise birçok yerde geçer. Bu kelimeler genel olarak “söz” yerine kullanılmıştır ve daha 

çok, manayı çevreleyen şekil ve tarzla ilgilidir. 

 Güftârda varken istihâle 

 Eş’ârından gelür hayâle    (585) 

 

 İtdi teb-i gam derûnı sûzân 

 Olsa n’ola sözlerim perîşân    (525) 

 

 Sevdâ-yı sühan dimâğ ister 

 Âzâdegi vü ferâğ ister   (578) 

 

 

3.4.3. Nükte 

 

 Daha çok ince manalı, yerinde, güzel, kusursuz söz anlamlarında 

kullanılmıştır. 

 Eş’ârı metîn ü ‘âşıkâne 

 Her nüktesi hûb u bî-bahâne   (689) 

 

 

3.4.4. Şi’r 

 

 Şiir, mesnevîde bazı sıfatlarla anılır: “mânend-i kumâş-ı tâze-üslûb (697), 

nagz u mergûb (697), şi’r-i mu’ciz (704), metin ü âşıkane (689)” gibi. 

 Aşağıdaki beyitte ise duygulu, lirik şiirden bahsedilmektedir. 

 Eş’ârı çü kâr-ı nağme-sencân 

 Derd ehlin ider hemîşe giryân   (695) 
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3.5. Mesnevînin Bölümleri 

 

3.5.1. Tahmid 

 

 Bölüm 1-60 beyitleri arasındadır. Yer yer tasavvufi öğelerin yer aldığı bu 

bölümde genel olarak Allâh’ın kudret ve azameti, celâl, cemâl ve bekâ sıfatları konu 

edilir. Bu bölümün dikkat çeken yönü, Allâh’ın bahsi geçen sıfatları, gücü, azameti 

anlatılırken Leylâ, Mecnûn ve diğer bazı mesnevî kahramanlarının, peygamberlerin 

vs. çeşitli yönleriyle anılmasıdır. Leylâ, Mecnûn, Ferhâd, tâvûs, Bû Alî, Râzî, Risto 

(Aristo), Kays, bülbül, gül, Yûsuf, Mansûr, pervâne, şem, Pervîz, Vâmık, Azrâ, 

Hüsrev ve Nerîmân bu bölümde bahsi edilen kişi ve unsurlardır. Bunlar daha çok 

tasavvuf bağlamında ele alınır. Örneğin Leylâ ile Mecnûn ve Vamık ile Azra 

arasındaki aşka tasavvufî bir gözle bakılır. 

 Aşağıdaki beyitlerde bu tasavvufî bakış açısı açıkça görülebilir. Vamık’ın 

aşkı Azra’dan dolayı değil, Allâh’ın “hüsn”ünün “tecellî”sindendir: 

 Vâmık n’ola itmeyüp karârı 

 Geşt eylese deşt ü kûhsârı      (31) 

 

 Hüsnündür iden ana tecellî 

 ‘Azrâ nice eylesün tesellî     (32) 

 Aynı durum aşağıdaki beyitte Mecnûn için de geçerlidir. 

 Mecnûn’a bu sadme senden oldı 

 Leylâ dimesün ki benden oldı      (35) 

 Aklın ve mantığın sembolü olarak görülen55 Aristo’ya eğer Allâh’ın 

“bağ”ından zerre kadar bir “koku” gelse dimağının bitkin, dermansız kalacağı ifade 

edilmektedir. Burada, akıl yoluyla edinilen bilgi ve kalp yoluyla edinilen bilgi 

birbiriyle kıyaslanır ve ikincisi diğerinden üstün tutulur: 

 

                                                            
55 İskender Pala, Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü, 6. bs., Ötüken Yay., İstanbul, 2000, s. 32. 
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 Bâğundan irişse kemterîn bû 

 Bî-tâb kala dimâğ-ı Risto         (18) 

 

 

3.5.2. Münâcât 

  

 61-114 beyitleri arasında bulunan bu bölümde, acizlik, zavallılık ve çaresizlik 

içerisinde Allâh’a yakarış, dua ve lütuf talepleri ifade edilir. 

 

 

3.5.3. Na’t 

 

 115-152 beyitleri arasında bulunan bu bölümde, Hz. Muhammed’e övgülerin 

yapıldığı ve bazı mucizelerinin anlatıldığı beyitler yer alır. 

 

 

3.5.4. Mi’râc 

 

 Bölüm 153-245 beyitleri arasında bulunmaktadır. Hz. Muhammed’in 

Mi’râc’ının anlatıldığı bu bölümde, göğe yükseliş aşamalar halinde anlatılır. 

 

 

3.5.5. Medh-i Çâr-yâr 

  

 246-287 beyitleri arasında bulunan bu bölümde, Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, 

Hz. Osman ve Hz. Ali’ye övgüler yapılarak, çeşitli vasıflarından bahsedilir. Ayrıca 

Hz. Hüseyin’den de bahsedilerek övgüler yapılır ve Kerbela hadisesine telmihte 

bulunulur. 
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3.5.6. Medhiye (Hüdayî İçin)  

 

 288-348 beyitleri arasında bulunan bu bölüm, Celvetiye tarikatının kurucusu 

Aziz Mahmud Hüdâyî için kaleme alınmış bir medhiyeden oluşur. 

 

 

3.5.7. Sebeb-i Te’lif 

 

 349-635 beyitleri arasında bulunan bu bölüm, uzunluğu ve ele aldığı konular 

bakımından dikkat çeker. Eserin yazılış sebebini anlatmaktan çok toplumsal eleştiri 

yapmak ve İstanbul'u tasvir etmek için yazılmış gibidir. 287 beyit tutan bu bölümün 

yarısından fazlası, bu eleştiri ve tasvirlere ayrılmıştır. 

 Şair, mesnevînin bu bölümünün başlangıcından itibaren 38 beyit boyunca, 

toplumun karakteristik özelliklerinden eğitime, insanlar arası ilişkilerden kültürel 

hayata kadar uzanan geniş bir yelpazede realiteye dönerek bir sosyal eleştiri yapar. 

Yer yer mizahi unsurlar da taşıyan bu eleştiriler daha çok eğitim ve idarî alanlarda 

yoğunlaşır: 

 Her buk’a-ı ‘ilm hem-çü mekteb 

 Bâzîgeh-i kûdekân idi hep            (361) 

 

 Etfâl-i ekâbir-i zemâne 

 Yâ mehd idi câ yâ ders-hâne    (362) 

 

 İtmişdi zamân-ı bî-müdârâ 

 Evrâk-ı kitâbı zarf-ı helvâ     (364) 

 

 Mânend-i gül-i güşâde ekser 

 Şîrâze-güsiste idi defter          (365) 

 İstanbul’un bazı semtlerinin, Haliç’in, tabiatın ve mevsimlerin tasviri yapılır. 

Bu tasvirlerden sonra bölümün asıl amacı olan, eserin yazılış sebebi ve şairi bu eseri 
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yazmaya iten sebepler anlatılmaya başlanır. Bu sebepler diğer mesnevîlerde 

görülenlerden56  pek bir farklılık göstermez.  Şairi eserini yazmaya iten sebeplerin 

temelinde “aşk”ın olduğu ifade edilerek, eserin yazılmasıyla neticelenecek olan 

olaylar sıralı bir şekilde hikâye edilerek aktarılır: 

 ‘Aşk ile idi sirişt-i bûdum 

 ‘Aşk idi ‘anâsır-ı vücûdum    (516) 

 Bu aşk coşkuludur, yerinde duramaz, aşkın bu coşkusu şairi ister istemez söze 

götürür ve içindeki “sır”ları açığa vurmasına neden olur: 

 Ahvâl-i derûnı ‘aşk her gâh 

 Kâle götürürdi hvâh u nâ-hvâh  (520) 

 Aşkın verdiği bu şevkle şair birkaç beyit yazmaya başlar: 

 Ol şevkle hâme-i güher-bâr 

 Olmış dil-i ‘âleme şerer-bâr    (537) 

 Arkadaşları şairin yazdığı bir “fasl”ı görür ve çok beğenirler: 

 Ol cüz’e bir iki ehl-i dâniş 

 Cüzdânım içinde rast gelmiş   (547) 

 

 Gözden geçürüp o fasl-ı nagzı 

 Cûş itmiş o neşve ile magzı      (548) 

 Sonra uzayıp giden beyitlerde şairin mütevazılığı ve arkadaşlarının ısrarı 

anlatılır. Şair arkadaşlarının ısrarı nedeniyle birçok mazeret gösterse de arkadaşları 

ısrarlarına devam ederler. Fakat şair “şeyh” olarak nitelendirdiği Nizamî’ye  “pey-

rev” olamayacağını, buna cüret edemeyeceğini söyler ve birkaç beyitte onun 

şairliğini över:  

 Kim ‘âkıl ider mi hîç cür’et 

 Şeyhe kıla pey-revîye himmet      

                                                            
56 Ünver, agm., s.437. 
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 Gencûr-ı hazâ’in-i ma’ānî 

 Fihrist-i kitâb-ı kün fe-kânî 

 

 Tefsîr-kün-i nikât-ı i’câz 

 Fetvâ-dih-i müşkilât-ı i’câz 

 

 Hem müctehid-i be-nâmı nazmun 

 Hem kıdvesi hem imâmı nazmun 

 

 Seccâde-nişîn-i fazl nâmı 

 Sâhib-i şer’-i sühan Nizâmî       (608-612) 

 Nihayetinde  “fütûh-ı kudsî” den gelen icazet ve telkinlerle eseri yazmaya 

karar verir: 

 Nâ-gâh irişüp fütûh-ı kudsî 

 Feyz eyledi câna rûh-ı kudsî         (618) 

 

 

3.5.8. Medhiye (II. Osman İçin) 

 

 636-715 beyitleri arasında bulunan bu bölüm, II. Osman için kaleme alınmış 

bir medhiyedir. II. Osman’ın yaptığı savaşlardan (Lehistan seferi), 

kahramanlığından, dine yaptığı hizmetlerden ve şairliğinden bahsedilir. 

 

 

3.5.9. Sâkî-nâme 

  

 Bölüm, 716-883 beyitleri arasında bulunmaktadır. Tasavvufî nitelikler taşıyan 

bu bölümünde saki, mey, bade ve cam üzerinde durularak bunların özellikleri 

anlatılır. Sakiden sürekli mey, bade, sagar ve cam sunması istenilir: 
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 Sür bâdeyi geçmedin bu fursat 

 Kim itmededür zemâne sür’at   (757) 

 Aldatıcı zaman geçip gitmektedir. Cem, Key-Hüsrev, Efridun hepsi tarihe 

karışarak insanlara ibret olmaktadırlar: 

 Efrîdûn’un geçüp zamânı 

 Şûm oldı Direfş-i Gâviyânî    (755) 

 Ele geçen fırsatları kaçırmamak, onları iyi değerlendirmek gerekir: 

 Her kim dür-i fursatı güm itdi 

 Bulmaz aramakla anı gitdi           (791) 

 Bu cam ikiyüzlülüğü giderir, ihlas verir, sırları açığa çıkarır, vaizi sulha 

kavuşturur: 

 Vâiz eger andan içse bir câm 

 Gavgâsına sulh ola ser-encâm      (826) 

 

 Ol câm ki içse bir riyâkâr 

 İhlâs ola evvelîn-i âŝâr              (746) 

 

 

3.5.10. Âgâz-ı Dâstân 

 

 Bölüm, 884-1137 beyitleri arasında bulunur. Mesnevînin asıl konusu olan 

Leylâ ile Mecnûn hikâyesinin anlatıldığı bu bölüm tamamlanamamıştır. Yazılabilen 

kısım hikâyenin ancak giriş kısmı sayılabilecek niteliktedir. 
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4. KAFZÂDE FÂİZÎ’NİN VE FUZÛLÎ’NİN LEYLÂ VÜ MECNÛN 
MESNEVÎLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 

  

 Bu bölümde mesnevînin hikâye kısmı, Fuzûlî’nin Leylâ vü Mecnûn 

mesnevîsindeki aynı kısımla karşılaştırılacaktır. Karşılaştırma, mesnevîlerde yer alan 

anlatım teknikleri, olay örgüsü, karakterler ve benzeşen ifadeler bakımından 

yapılacaktır. Burada “mesnevî” denilirken bahsi edilen şairlerin Leylâ vü Mecnûn 

mesnevîleri kastedilmektedir. 

 

 

4.1. Anlatım Teknikleri 

 

 Kâfzâde Fâizî’nin mesnevîsinde diyalog, monolog ve iç monolog gibi 

hikâyenin kahramanlarını anlatımda etkin kılan anlatım tekniklerine başvurulmamış; 

sadece anlatma tekniği kullanılmıştır. Hikâye, anlatıcı konumundaki şairin bizzat 

kendisi tarafından okuyucuya aktarılır. Fuzûlî’nin mesnevîsinde ise yer yer anlatma 

tekniğinden gösterme/sahne tekniğine geçilerek hikâyenin anlatımı kahramanlar 

tarafından devam ettirilir. 

 Fuzûlî’nin mesnevîsinde bulunan aşağıdaki beyitlerde, birinci beytin ikinci 

mısraında bulunan “Leylî’ye der idi” ifadesinden sonra anlatıcı aradan çekilerek 

Mecnûn konuşmaya başlar ve anlatma tekniğinden gösterme/sahne tekniğine geçilir: 

 Kasden unudurdı dersin ol zâr 

 Leylî’ye der idi ey vefâ-dâr         

 

 Hıfz-ı sebak etdi bağrumı hûn  

 Menden bilürem bilürsen efzûn 

 

 Men bilmedüğüm mana ohutgıl  

 Dersüm ohuyam kulağ dutgıl57         (623-625) 

                                                            
57 Fuzûlî, Leylâ ve Mecnûn, hzl.: Muhammet Nur Doğan, 6. bs., Yelkenli Yay., İstanbul, 2008, s. 
138. 
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 Yine Fuzûlî’nin mesnevîsinde bulunan aşağıdaki beyitlerde de Mecnûn’un 

doğumundan sonra onun “zeban-ı hal”i dile gelerek konuşmaya başlar: 

 Olmışdı zebân-ı hâli gûyâ  

 Söylerdi ki ey cefâcı dünyâ 

 Bildüm gamunı senün ki çohdur  

 Gam çekmeğe bir harîf yohdur  

 Geldüm ki olam gamun harîfi  

 Gel tecribe kıl men-i zaîfi 58             (512-514) 

 Her iki mesnevîde de tasvir tekniğine daha çok Leylâ ile Mecnûn’un fiziki 

görünüşleriyle ilgili anlatımlarda başvurulur. Bu tasvirlerde daha çok yüz üzerinde 

yoğunlaşır ve realiteden uzak, abartılı teşbihlerle yapılır. “Mekteb”in tasvirinin 

yapıldığı kısımda ise Kâfzâde Fâizî’nin mesnevîsinde daha uzun durulur. Fuzûlî’nin 

mesnevîsinde is “mekteb” tasviri sadece birkaç beyittir. 

 

 

4.2. Olay Örgüsü 

 

 Mesnevîlerin olay örgüsüne bakıldığında her iki mesnevîde de hikâye, 

Mecnûn’un babasının tanıtılmasıyla başlar. Zenginliği, cömertliği, yardımseverliği 

vs. anlatılır. Sonra kendisine varis olacak bir çocuğunun olmamasından bahsedilir. 

Bu anlatımlardan sonra Kâfzâde Fâizî’nin mesnevîsinde; 

 

 El-kıssa bahâr-ı feyz-i Dâdâr 

 Virdi o dıraht-ı köhneye bâr    (943) 

beytiyle, Fuzûlî’nin mesnevîsinde ise; 

 El kıssa ol efdâl-i kabâ’il  

 Ol pîr-i hamîdetü’l-hasâ’il59    (495) 

                                                            
58 Ae., s. 120. 
59 Ae., s. 118. 
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beytiyle özet tekniğine başvurularak Mecnûn’un doğumu ve sonrası anlatılır. 

Kâfzâde’nin mesnevîsinde; 

 Bu hâl ile geçdi bir nice sâl 

 Tafsîle şürû’ kıldı icmâl 

 

 Her zerresi oldı mihr-i nevvâr 

 Her gonçesi oldı reşk-i gülzâr 

 

 İrişdi çü heft ü heşt sâlî 

 Yaklaşdı ki bedr ola hilâli          (977-979) 

beyitleriyle, Fuzûlî’nin mesnevîsinde ise; 

 Çün sür’at ile dönüp zemâne  

 On yaşına yetdi ol yegâne 60       (550) 

beytiyle Mecnûn’un doğumundan okul çağına kadarki dönem özetlenir. 

 Kâfzâde Fâizî’nin mesnevîsinde, Mecnûn yedi-sekiz yaşlarında okula başlar. 

Fuzûlî’nin mesnevîsinde ise Kâfzâde’nin mesnevîsinde bulunmayan sünnet 

merasiminden sonra, on yaşında okula başlar. 

 Her iki mesnevîde de Leylâ ile Mecnûn’un birbirlerini gördükleri ve 

aşklarının başladığı yer “mekteb”dir. Burada yine Leylâ ile Mecnûn’un tasvirleri 

yapılır. Ancak Kâfzâde’nin mesnevîsinde sadece Leylâ’nın tasvirlerine yer verilir. 

Kâfzâde’nin mesnevîsinde; 

 Bir nice zamân ol iki mehveş 

 Evkât geçürdi hurrem ü hoş     (1070) 

beytiyle; Fuzûlî’nin mesnevîsinde ise; 

 

 
                                                            
60 Ae., s. 126. 
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 Çün bir niçe müddet ol iki pâk  

 Evkât geçürdiler tarabnâk61        (606) 

beytiyle bu okul dönemi özetle aktarılarak Leylâ ile Mecnûn’un aşklarının etrafta 

yayılması ve haberin Leylâ’nın annesine ulaşması hikâye edilir. Kâfzâde’nin 

mesnevîsinde hikâye buraya kadar yazılabilmiştir. 

 

 

4.3. Karakterler 

 

 Fuzûlî’nin mesnevîsinde “perîveş” diye nitelendirilen ve Mecnûn’un onun 

kucağında sükûnet bulmasından sonra Mecnûn’a dadılık yapan bu karakter 

Kâfzâde’nin mesnevîsinde bulunmamaktadır. 

 Bir evde meğer ki bir perîveş 

 Ol tıflı görüp besî müşevveş62        (535) 

 

 

4.4. Tasavvuf 

 

 Her iki mesnevîde de olaylara tasavvuf penceresinden bakılır. Bunun en bariz 

örneği, Mecnûn’un doğduktan sonra ağlamasının nedenleri ile ilgili yapılan 

yorumlardır.  Her bebek gibi Mecnûn da doğduktan sonra ağlamaya başlar. Ancak 

her iki şairin mesnevîsinde Mecnûn’un bu ağlaması tasavvuf ekseninde yorumlanır. 

Fakat Fuzûlî’de bu tasavvufi yorumlama daha açık yapılır. 

 Kâfzâde Fâizî’nin mesnevîsinde, Mecnûn’un ağlayışı, huzursuzluğu vahdet 

âleminden dünyaya, kesret âlemine gelen ruhun çektiği acı, gam ve hasrete 

bağlanılmaktadır. Bu tasavvuf düşüncesi “hasret, firkat, gam, ser-cûş-ı şarâb-ı 

mihrbânî” gibi kelime ve kelime gruplarıyla, Fuzûlî’nin mesnevîsine göre daha 

kapalı olarak ifade edilir: 

                                                            
61 Ae., s. 136. 
62 Ae., s. 124. 
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 Bu düşünce Fuzûlî’de daha açık bir şekilde ifade edilerek açıklanmaya 

çalışılır. Aşağıdaki beyitlerde insan bedeni “dam-ı gam” olarak nitelendirilir. İnsan 

ruhu bu vücut içerisinde esir durumunda, bedene hapis olmuştur. Özgür olanların 

yeri “ademdir” yani yokluktur ve artık Mecnûn için bu bedende kaldığı müddetçe 

“gam”dan başka bir şey yoktur. İşte Mecnûn doğduktan sonra ağlayıp feryat etmesi 

de bu yüzdendir: 

 Ol dem ki bu hâk-dâna düşdi  

 Hâlini bilüp figâna düşdi 

 

 Âhir günine evvel eyleyüp yâd 

 Ahıtdı sirişk kıldı feryâd 

 

 Ya‘nî ki vücûd dâm-ı gamdur 

 Âzâdelerün yeri ademdür63   (508-510) 

 

 

4.5. Benzeşen İfadeler 

 

Kâfzâde Fâizî Fuzûlî 

Kim hayl-i ‘Arab’da bir keremverz 

İhsânla rû-şinâs-ı her merz           (888) 

Kim hayl-i Arab’da bir cevân-merd 

Cem‘iyyet-i ‘izz ü câh ile ferd64   (477)      

Berr-i ‘Arab’a sürüp ‘emârı 

Geşt ile geçerdi rûzgârı                (903) 

Bir buk‘ada olmayup karârı 

Gezmekde geçerdi rüzgârı65         (480) 

Bir nice zamân ol iki mehveş 

Evkât geçürdi hurrem ü hoş         (1070) 

Çün bir niçe müddet ol iki pâk 

Evkât geçürdiler tarabnâk66          (606) 

                                                            
63 Ae., s. 120. 
64 Ae., s. 114. 
65 Ae., s. 114. 
66 Ae., s. 136. 



 

İKİNCİ BÖLÜM 

KAFZÂDE FÂİZÎ’NİN LEYLÂ VÜ MECNÛN MESNEVÎSİNİN METNİ 

 

 

 

1. NÜSHALARIN TAVSİFİ VE ŞECERESİ 

 

1.1. Nüshaların Tavsifi67 

 

1.1.1. Ö: Atatürk Üniversitesi Ktp. Seyfettin Özege Kitaplığı, 14 ASL 

 

 İstinsah kaydı bulunan nüshalar arasında en eski olanıdır. Nüsha, H. 10 Şaban 

1033 / M. 28 Mayıs 1624’te tamamlanmıştır. Müellif nüshasıyla arasında yaklaşık iki 

yıl gibi, yazma eserler için kısa sayılabilecek bir süre vardır. Nüshanın müstensihi 

Nev’izâde’dir. 

 Kütüphane kataloğunda yazmanın cilt ve kâğıt özellikleriyle ilgili herhangi 

bir bilgi bulunmamaktadır. Nüsha kırk altı (1b-46a) varaktan oluşmakta ve sayfalar 

on üç satır halinde talik yazısıyla yazılmıştır. Başlıklar ve kenar çizgileri ilk sayfa 

hariç kırmızıdır. 

 1a’da eser ve müellifi hakkında Farsça bir kayıt bulunmaktadır. Bu kaydın 

altında bölüm isimleri ve toplam beyit sayısı rakamla ve yazıyla belirtilmiştir. 

Kaydın transkripsiyonu şu şekildedir: “Kitāb-ı Leylā vü Mecnūn-ı merĥūm Fāǿiżį 

Çelebį ki der-ceffe’l-ķalem-i ħātime-i Ǿömreş nā-tamām mānde būd ve tertįbeş ber įn 

nemeŧ”. Türkçesi: “Merhum Fâizî Çelebi’nin ani ölümü nedeniyle yarım kalan Leylâ 

vü Mecnûn kitabı, tertip düzeni bu şekildedir.” bu kaydın altında da bölüm isimleri 

ve bölümlerin toplam beyit sayıları verilmiştir. 

 Yine aynı sayfanın altında mesnevînin toplam beyit sayısını belirten şöyle bir 

kayıt bulunmakta: “MecmūǾ-ı ebyāt 1136 - biñ yüz otuz altı beytdür.” 

                                                            
67 Bu bölümde yer alan bilgilerden nüshaların cilt, kâğıt, renk, boyut gibi özellikleri adı geçen 
kütüphanelerin kataloglarında yer alan tanıtımlardan alınmıştır. 
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 Son sayfada Arapça olarak istinsah kaydı bulunmakta ve toplam beyit sayısı 

rakamla ve yazıyla Türkçe olarak belirtilmiştir: “Temmetü’l-manžūme fį’l-yevmi’l-

Ǿāşir fį-şaǾbāni’l-muǾažžam fį-şuhūri sene 1033 ketebehü’l-faķįr NevǾįzāde”. 

 Besmeleyle başlayan nüshada başlık kısmı boş bırakılmıştır. Bazı sayfaların 

kenarlarında kısa açıklamalar ve bazı başlıklar eklenmiştir. Bunlar ya bazı kelimeleri 

açıklama mahiyetinde ya da mesnevî içerisinde anlatılmaya başlanan yeni bir konuya 

geçişi ifade eden yan başlıklar mahiyetinde notlardır. Bazıları ise istinsah bittikten 

sonra yapılan düzeltmeler veya başka bir nüshanın farklı rivayetleri olabilir. Bu 

derkenarlar verilirken bazı kısaltma veya işaretler kullanılmıştır: 

         

 Birinci  işaret, açıklama veya yan başlık mahiyetindeki derkenarlar verilirken 

kullanılmıştır. ikinci işaret ya da kısaltma; bir kelimenin, ibarenin farklı rivayetleri 

verilirken veya düzeltme mahiyetindeki derkenarlarla birlikte kullanılmıştır. Bunların 

bazen birlikte kullanıldığı da görülür. Üçüncü işaret (‘ilave’nin kısaltması olabilir) 

ise nüshada derkenar olarak yazılan bir beytin yerini gösterirken ikinci işaretle 

birlikte, sadece bir defa kullanılmıştır. 

 Başlık mahiyetindeki derkenarlar: źikr-i Ĥiśār ve evśāf-ı ān diyār-ı nüzhet-

şi’ār, źikr-i ķaŧ’-ı deryā, śıfat-ı ķal’a, źikr-i kiras, źikr-i Gökśu, źikr-i Aķbaba, zāden-

i Mecnūn, śıfat-ı mekteb. 

 Eksik beyit veya kelime bulunmayan bu nüshada yanlış okumaları 

engellemek için bazı kelimeler harekeyle gösterilmiştir. Toplam beyit sayısı 

derkenarlarla birlikte 1137’dir. 

Baş: 
 
Ey kevkebe-baħş-ı Ħüsrev-i Ǿaşk 

Dil mülkin iden ķalem-rev-i Ǿaşk 

Son: 
 
Olup kelimāt-ı ħalķa ĥammāl 

Kālā-yı fesāda ola dellāl 
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1.1.2. D: Ankara Üniversitesi DTCF (Mustafa Con A 408/VI) 

 

Cilt özellikleri  : Sırtı meşin, şemseli, salbekli, deffeleri siyah meşin kaplı  

     mukavva cilt. 

Fiziksel durumu : Sırtı yıpranmış, şiraze dağılmış, formalar kopmuş. 

Kâğıt türü  : Filigranlı 

Mürekkep rengi : Siyah, başlıklar kırmızı. 

Kâğıt boyutu  : 248x110 mm. 

Satır sayısı  : 24-28 

Sütun sayısı  : Her sayfada 4 sütun 

Yazı alanı boyutu : 212x80 

Yazı türü  : Talik 

Yaprak sayısı  : 12 (84b-95a) 

İstinsah yeri  : Amasya 

İstinsah tarihi  : Zilhicce, 1119; Şubat/Mart, 1708 

İstinsah kaydı  : “ Temettü’l-kelimât muĥarrer fį-Amasya der-mâh-ı źį’l-ĥicce 

     sene 1119” 

 Birinci sayfanın en üstünde dua niteliğinde Arapça bir ibare bulunmaktadır: “ 

Yā fāǿiże’l-ĥayāti efiż Ǿaleynā cude fażlike” Türkçesi: “Ey hayatı bol bol veren, 

fazlının cömertliğinden bize bol bol ver.” 

 Bu nüshada, sâkî-nâme bölümünde bazı yan başlıklar bulunmaktadır: “śıfat-ı 

sākį, śıfat-ı bāde, śıfat-ı şarāb, śıfat-ı cām, śıfat-ı sāgar”. 

 Nüshada atıf vavları birçok yerde yazılmamış, eksik kelimeler ise diğerlerine 

göre daha fazladır. Toplam beyit sayısı 1135’dir. 455. ve 855. beyitler eksiktir. 

Baş: 
 
Ey kevkebe-baħş-ı Ħüsrev-i Ǿaşk 

Dil mülkin iden ķalem-rev-i Ǿaşk 

Son: 
 
Olup kelimāt-ı ħalķa جمال 

Kālā-yı fesāda ola dellāl 
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1.1.3. S1: Süleymaniye Yazma Eser Ktp. Ali Nihat Tarlan Koleksiyonu, 

34 Sü-Tarlan 75/2 

 

Cilt özellikleri  : Sırtı kırmızı meşin, çiçekli kâğıt kaplı, zencirekli 

Fiziksel durumu : Bazı sayfalarda birçok yerde leke var. 

Kâğıt türü  : Saman 

Mürekkep rengi : Siyah, başlıklar ve mahlaslar kırmızı. 

Boyut (dış-iç)  : 261x135-234x/16 mm. 

Satır sayısı  : 26 ile 40 satır arasında 

Sütun sayısı  : 5-8 

Yazı türü  : İnce talik 

Müstensih  : Mehmed Yümnî 

İstinsah yeri  : Edirne 

İstinsah tarihi  : H. 1135 / M. 1722 

Yaprak sayısı  : 8 (19b-26a) 

 İlk sayfanın üstünde kırmızı mürekkeple yazılmış bir kayıt var ancak bazı 

kelimeler belirgin değildir: “Ķāfzāde Fāǿiżį merĥūmuñ eŝer-i celįlesi olan menķabe-i 

Leylā vü Mecnūn’dur ki henüz ..... iħtitām olmadın ..... .....” 

 Son sayfada bulunan istinsah kaydı müstensihin ismi dışında okunamaz 

durumdadır. Yine son sayfada Farsça şöyle bir ibare bulunmaktadır: “ ķalem įncā 

resįd u ser şikest”. 

 Başlık mahiyetindeki derkenarlar: “źikr-i Ĥiśār, źikr-i pereme, çırāğān-ı 

deryā, źikr-i ķaŧ’-ı deryā, śıfat-ı ķal’a, źikr-i kiras, źikr-i Aķbaba, zāden-i Mecnūn”. 

 Kâğıttan yer kazanmak için beyitler düzensiz ve sık yazılmıştır. Bir sayfada 

bulunan beyit sayısı 150 ile 200 arasında değişmektedir. Beyitlerin yazılışında 

herhangi bir düzen takip edilmemiş; bazı sayfalarda eğik açıyla, bazı sayfalarda düz 

ve bazılarında ise dik olarak yazılmıştır. Harflerin çok küçük yazılmış olması, bazı 

harflerin ve noktaların ayırt edilmesinde güçlükler yaşatmaktadır. Örneğin şın harfi 

bazı yerlerde tek nokta, p harfi ise genelde tek noktayla yazılmış ve b ile güzel he’ler 

de birbirine çok benzemektedir. Yine sad, mim ve ha; dal, re ve vav; kaf ve fe 
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harflerinin ayırt edilmesinde de güçlükler yaşanmaktadır. Bu nüshada da çoğu yerde 

atıf vavları ve bazı kelimeler eksiktir. Toplam beyit sayısı 1133’tür. 63, 87, 625, 910 

numaralı beyitler bu nüshada eksiktir. 

Baş: 
 
Ey kevkebe-baħş-ı Ħüsrev-i Ǿaşk 

Dil mülkin iden ķalem-rev-i Ǿaşk 

Son: 
 
Olup kelimāt-ı ħalķa ĥammāl 

Kālā-yı fesāda ola dellāl 

 

 

1.1.4. S2: Süleymaniye Yazma Eser Ktp. Ali Nihat Tarlan Koleksiyonu, 

34 Sü-Tarlan 144/2 

 

Cilt özellikleri  : Sırtı siyah meşin, yeşil bez kaplı, kapak içleri ebru. Kâğıtla 

     örtülü yeni bir cilt içindedir. 

Kâğıt türü  : Filigranlı, samani badem yeşil 

Mürekkep rengi : Siyah, başlıklar kırmızı. 

Boyut (dış-iç)  : 272x177-250x135 mm. 

Satır sayısı  : 20 

Sütun sayısı  : 4 

Yazı türü  : Talik 

Yaprak sayısı  : 15 (33a-47a) 

İstinsah tarihi  : - 

İstinsah yeri  : - 

 Toplam beyit sayısı 1129 olan bu nüshada 248, 257, 867, 1048, 1049, 1066, 

1090, 1108 numaralı beyitler eksiktir. Nüshada herhangi bir derkenar 

bulunmamaktadır. 

Baş: 
 
Ey kevkebe-baħş-ı Ħüsrev-i Ǿaşk 

Dil mülkin iden ķalem-rev-i Ǿaşk 

Son: 
 
Olup kelimāt-ı ħalķa ĥammāl 

Kālā-yı fesāda ola dellāl 
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1.1.5. M1: Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu, 06 Mil Yz A 6873 

 

Cilt özellikleri  : Lacivert kâğıt kaplı, karton bir cilt içerisindedir. 

Kâğıt türü  : Beyaz renkli, cedid kâğıt 

Mürekkep rengi : Siyah, başlıklar kırmızı. 

Boyut (dış-iç)  : 232x159 - 150x80 mm. 

Satır sayısı  : 15 

Yazı türü  : Rika 

Yaprak sayısı  : 40 (1b-40a) 

İstinsah yeri  : - 

İstinsah tarihi  : - 

 Son sayfada toplam beyit sayısını gösteren “ Ǿaded-i ebyāt 1136” şeklinde bir 

ibare var ancak sayfa kenarında bulunan bir beyitle birlikte toplam beyit sayısı 

1137’dir. Ö nüshasında yer alan yan başlık mahiyetindeki derkenarlar bu nüsha da 

aynen mevcuttur. 

Baş: 
 
Ey kevkebe-baħş-ı Ħüsrev-i Ǿaşk 

Dil mülkin iden ķalem-rev-i Ǿaşk 

Son: 
 
Olup kelimāt-ı ħalķa ĥammāl 

 Kālā-yı fesāda ola dellāl 

 

 

1.1.6. M2: Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu, 06 Mil Yz A 8864/3 

 

Cilt özellikleri  : Sırtı zeytuni yeşil renk meşin, üzeri desenli kâğıt kaplı,  

     mıklepli mukavva cilt 

Kâğıt Türü  : Saykallı, abâdî 

Mürekkep rengi : Siyah, başlıklar kırmızı. 

Boyut (dış-iç)  : 212x135-150x85 mm. 

Satır sayısı  : 15 

Yazı türü  : Talik 

Yaprak sayısı  : 40 (83b-122a) 
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İstinsah yeri  : - 

İstinsah tarihi  : - 

 Bir külliyat içerisinde bulunan bu nüshada bir yaprak (110b-111a) eksiktir. 

Nüshanın mikrofilmi çekilirken bu sayfalar birbirine yapışık halde çekilmiş 

olmalıdır.  

 Son sayfada toplam beyit sayısını gösteren “ Ǿaded-i ebyāt 1136” şeklinde bir 

ibare var. Ancak kayıp sayfa ve derkenar katıldığında beyit sayısı 1137 olarak 

çıkacaktır. Ö nüshasında yer alan yan başlık mahiyetindeki derkenarlar bu nüsha da 

aynen mevcuttur. 

Baş: 
 
Ey kevkebe-baħş-ı Ħüsrev-i Ǿaşk 

Dil mülkin iden ķalem-rev-i Ǿaşk 

Son: 
 
Olup kelimāt-ı ħalķa ĥammāl 

 Kālā-yı fesāda ola dellāl 

 

 

1.1.7. M3: Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu, 06 Mil Yz A 506 

 

Cilt özellikleri  : Kenarları kahverengi meşin zencirekli, ebru kâğıt kaplı bir 

       cilt içerisindedir. 

Kâğıt türü  : Bayraklı koç, çiçek filigranlı 

Mürekkep rengi : Siyah, başlıklar kırmızı 

Fiziksel durumu : Sayfa kenarları rutubet lekeli 

Boyut (Dış-İç)  : 202x127-152x68 mm. 

Satır sayısı  : 17 

Yazı türü  : Talik 

Yaprak sayısı  : 38 (61b-98a) 

İstinsah tarihi  : - 

İstinsah yeri  : - 
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 Bir külliyat içerisinde bulunan bu nüshada bir yaprak (72b-73a) eksiktir. 

Nüshanın mikrofilmi çekilirken bu sayfalar birbirine yapışık halde çekilmiş 

olmalıdır. 

 Sayfaların satır sayısı on yedi olsa da bazı sayfalarda birer satır boşluk 

bırakılarak yazılmıştır. Bu nüshada bulunan derkenarların bazılarının, özellikle 

açıklama mahiyetinde olanların yazısı metnin yazısından farklıdır ve yazılar belirgin 

değildir. Bu da bunların nüshaya daha sonradan yazılmış olabileceği düşüncesini 

vermektedir. Bazı başlıkların yeri boş bırakılmış ve başlıklar siyah mürekkeple sayfa 

kenarlarına yazılmıştır. Son sayfada “ temme bi’l-ħayr” şeklinde bir ibare vardır. Ö 

nüshasında derkenarlar verilirken kullanılan kısaltma veya işaretlerin, benzer 

amaçlarla bu nüshada da kullanıldığı görülür:  

     

Baş: 
 

 Ey kevkebe-baħş-ı Ħüsrev-i Ǿaşk 

 Dil mülkin iden ķalem-rev-i Ǿaşk 

Son: 
 

 Olup kelimāt-ı ħalķa ĥammāl 

 Kālā-yı fesāda ola dellāl 

 

 

1.2. Nüshaların Şeceresinin Tespiti 

  

 Şecere, nüshaların farklılıklarda birleşen ve ayrılan yönleri, istinsah kayıtları, 

nüshalar arasındaki ilişkiyi gösteren bazı ayrıntılar ve derkenarlar dikkate alınarak 

oluşturulmuştur. Yapılan değerlendirme neticesinde beş nüshadan oluşan bir yazma 

ailesi ve iki müstakil yazma tespit edilmiştir. 
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Şekil 1: Nüshalar Arasındaki Bağı Gösteren Şema 

 

 

 

 X sembolü, arada olabilecek nüsha veya nüshaları temsil eder. Tarihler, 

miladî takvime göre istinsah tarihini gösterir. 

 Yukarıdaki şemadan da anlaşıldığı üzere Ö ve Ö’den gelen M3, S1, M2 ve 

M1 nüshaları bir yazma ailesi oluşturmaktadır. D ve S2 nüshaları ise Ö den bazı 

temel farklılıklarla ayrılmaları sebebiyle müstakil nüshalar olarak değerlendirilmiştir. 

 

X 

Ö 
1624 

D 
1708 S2 

X 

M2 

Müellif 
Nüshası 

1622 

M1 

 
M3 

 

S1 
1722 
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Şekil 2: Nüshaların Tarihe Göre Sıralanışını Gösteren Şema 

 

 

 İstinsah tarihi bilinmeyen nüshalar şecerede diğer nüshalarla olan bağlarından 

ve fiziki durumlarına göre önce ve sonra olmaları bağlamında tahmini bir 

sıralamadır. 

 

 

1.2.1. M1 ve M2 Nüshası 

 

 İstinsah kayıtları bulunmayan bu iki nüsha, aynı beyit sayısına, aynı satır 

sayısına, aynı sayfa düzenine, aynı başlıklara, aynı derkenarlara sahiptir. Her ikisi de 

büyük çoğunluğu diğer nüshalarda bulunmayan aynı hatalarda birleşmekte; fakat M1 

nüshası M2 nüshasının hatalarını sürdürmekle beraber bunlardan farklı olarak başka 

Ö 
H. 10 Şaban 1033 
M. 28 Mayıs 1624 

 

İstinsah Tarihi 
Bilinmeyen Nüshalar 

D 
H. zilhicce 1119 

M. şubat/Mart 1708 

S1 
H.  1135 
M. 1722 

İstinsah Tarihi Bilinen 
Nüshalar 

S2 

M3 

M2 

M1 

Müellif Nüshası 
H. 1031 
M. 1622 

İngiltere’de bulunan 
nüsha H. 1088 

 M. 1677 
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hatalara da sahiptir. Bu hatalar da genellikle harflerin noktalarının ya yazılmaması ya 

da yanlış yerlere konulması veya fazladan nokta konulması olarak karşımıza çıkar. 

 Yukarıda sıralanan özelliklere ve bu iki yazmada bulunan bazı ayrıntılara 

istinaden M1 nüshasının M2 nüshasından istinsah edildiği düşünülmüştür. Bahsi 

edilen ayrıntılar şunlardır: M2 nüshasında 183. beytin birinci mısraında yer alan 

“āźįn-bend” terkibi, M1 nüshasında “āźįn-i binā” şekline girmiştir. Birinci (M2) 

nüshada “bend” kelimesindeki dal harfinin köşesi (bir şekilde) silinerek kelimeyle 

birleşik kısmı elif gibi durmuştur. Bu durum da herhalde M1 nüshasının 

müstensihinin, “bend” kelimesini “binā” kelimesi olarak algılamasına neden 

olmuştur. 

M2 M1 

  

            Diğer bir örnek ise M2’de 726. beytin birinci mısraında bulunan “eger” 

kelimesiyle ilgilidir. M1 nüshasında “ger” olarak yazılan bu kelime bu iki nüsha 

haricinde diğer nüshalarda bulunmamaktadır. Hem anlam hem de vezin bakımından 

uygun düşmeyen bu kelime tenkidli metne alınmamıştır. M2’de müstensih yanlışının 

farkına varmış olacak ki bu kelimenin üstüne, estetiği de bozmayacak şekilde, bir 

çizgi çekmiştir. Diğer nüshalarda da gördüğümüz kadarıyla eğer müstensih bir 

kelimede hata yapmışsa silme imkânı da yoksa ya üstüne bir çizgi çeker veya  

kısaltmasıyla sayfa kenarına kelimenin doğrusunu yeniden yazar. Fakat M1’in 

müstensihi kelimenin üzerine çekilen çizginin sadece “elif”  için olduğunu düşünmüş 

olacak ki kelimeyi “eger” değil de “ger” olarak metne eklemiştir. 

M2 M1 
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1.2.2. S1 Nüshası 

  

 S1 nüshasında, bazı yazım hataları ve eksiklikler dışında, Ö nüshasıyla 

arasında ciddi bir farklılık bulunmamaktadır. Özellikle Ö nüshasında bulunan bir 

derkenarın bu nüshada metne dâhil edilmiş olması ve ciddi farklılıkların 

bulunmaması nedeniyle bu nüsha, Ö nüshasının başında bulunduğu yazma ailesine 

dâhil edilmiştir. Ö’deki bahsi edilen derkenar şu şekildedir: “ ‘laǾliyle o rūy-ı Ǿālem-

ārā’ dinse münāsib idi”. Ö nüshasının müstensihi tarafından 1009. beytin birinci 

mısraı olan “ruħsārı ile o laǾl-i zįbā” yerine bir öneri, fikir olarak öne sürülen bu 

derkenar, S1 nüshasında metne dâhil edilmiştir. Bu da S1 nüshasının Ö veya Ö’den 

istinsah edilen başka bir nüshadan geldiğini düşündürmektedir. 

 

 

1.2.3. M3 Nüshası 

 

 M1 ve M2 de görülen hatalara bu nüshada rastlanılmamaktadır. Ö 

nüshasından istinsah edildiği düşünülen M3 nüshası, Ö nüshasıyla metin bazında 

büyük oranda ittifak halindedir. Ancak bazı sayfalarda yer alan tashih mahiyetindeki 

derkenarların diğer bütün nüshalardan farklı olması, bu nüshanın elimizde olmayan 

başka bir nüshayla karşılaştırılmış olabileceğini düşündürmektedir. Örneğin; 872. 

beytin birinci mısraı M3 haricindeki bütün nüshalarda şu şekildedir: “Devrilmiş ħum 

śurāhį bį-tāb”. M3 nüshasında ise “Devrilmiş ħum-ı žarf-ı mey-i nāb” şeklindedir 

ancak birinci şekil de satırın hizasında derkenar olarak verilmiştir. Buna benzer bir 

kaç durum bu nüshada mevcuttur. 

 

 

1.2.4. D ve S2 Nüshası 

 

 Bu nüshalar, diğer nüshalarla bazı yerlerde ittifak etseler de çoğu yerde her 

biri kendine has bazı temel farklılıklar taşımalarından dolayı müstakil nüshalar 

olarak değerlendirilmiştir. Bu farklılıklar bir kelimenin yanlış yazımı, nokta eksiliği, 

fazlalığı vb. hatalardan kaynaklanmamaktadır. Farklılıkların bulunduğu kelimelerin 
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temelden değişik olması ve her birinin ayrı özellikler göstermesi onların müstakil 

birer nüsha olarak değerlendirilmelerinde temel etken olmuştur. Bu nüshalarda diğer 

nüshalarla bağlarının tayinine yardımcı olabilecek, bir ipucu mahiyetinde herhangi 

bir derkenar da bulunmamaktadır. 

 

 

2. TENKİDLİ METNİN HAZIRLANMASINDA İZLENEN YOL  

  

 Mesnevînin nüshaları, kütüphane katalogları ve çeşitli kaynaklar taranarak 

tespit edilmiş; tespit edilen nüshalarda herhangi bir eleme yapılmamıştır. Temin 

edilebilen bütün nüshalar değerlendirilmiştir. Eserin tenkitli metni hazırlanırken 

herhangi bir nüsha esas alınmamış; tespit edilen on üç nüshadan ulaşılabilen yedi 

nüsha, tenkidli metnin hazırlanmasında temel alınmıştır. 

 Bu yedi nüshanın karşılaştırılması neticesinde bulunan farklar bir havuzda 

toplanıp belirli bir düzen takip edilerek bir tablo içerisine yerleştirilmiştir. Tabloda 

metindeki farklılıkların yanı sıra, beyitlerin sıralanma düzeni arasındaki farklar, 

başlıklar ve derkenarlar da ayrıca gösterilmiştir. Bunu yapmaktaki amaç, nüshalar 

arasındaki farkları ve ilişkiyi belirgin bir şekilde görebilmek ve tenkidli metnin 

hazırlanmasında pratiklik kazanmaktır. Ayrıca nüshalar arasında belirlenen ilişki ve 

farklardan hareketle, nüshaların şeceresinin oluşturulmasında da bu tablonun bir 

kolaylık sağlayacağı düşünülmüştür.  

 Metin kurulurken, nüshalar arasındaki farklardan hangisinin tercih edileceği 

konusunda, olası müstensih hataları da dikkate alınarak, anlamda tutarlılık, gramere 

uygunluk, vezin gibi başlıca kıstaslara başvurulmuştur. Metne dâhil edilmeyen tüm 

farklar aparatta gösterilmiştir. 

 

 

2.1. Tenkidli Metnin Kuruluşunda Dikkat Edilen Bazı Hususlar 

 

1. Türkçe kelimelerin fonetiğinde, dönemin ses özelliklerini en doğru yansıttığı 

düşünülen Ö nüshası esas alınmıştır. Bu nüshanın esas alınmasının sebebi ise hem 
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müstensihinin müellifle aynı dönemde ve aynı şehirde (İstanbul) yaşamış olması hem 

de istinsah tarihi bilinen nüshalardan en eskisi olması dolayısıyladır. Böylece, diğer 

nüshalarda olabilecek yerel söyleyişlerin veya nüshaların istinsah edildiği devre ait 

dil özelliklerinin metinden arındırılarak, orijinal metne ait dil özelliklerinin 

korunması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, Ö nüshasında bulunan bazı 

kelimelerin ikili kullanımları da değişiklik yapılmadan, metinde olduğu gibi 

gösterilmiştir: “kendi, kendü”; kuvvetli, kuvvetlü” gibi. Ayrıca -dUK ekiyle yapılan 

sıfat-fiil ve zarf-fiillerde bazı kelimelerde yuvarlak, bazı kelimelerde de düz ünlülerin 

kullanıldığı görülür. Bunlar da aynı şekilde aktarılmıştır: “tokunduğı, sarılduğında, 

bildigim, itdigi” gibi.  

  

2. Ö nüshasında bazı Arapça ve Farsça kelimeler harekeyle gösterilmiştir. Bazı 

sesler bakımından sözlüklerde gösterilen şekillerinden ayrılan bu kelimeler de 

nüshada harekelendirilen şekillerine sadık kalınarak aktarılmıştır. Parantez içinde 

gösterilenler kelimelerin sözlüklerdeki şekilleridir: icr (ecr), mütlâşî (mütelâşî), 

kişâverz (keşâverz), ‘iyān (‘ayân), mehrecân (mihrcān), “imâret” (emâret), ziber 

(zebr ya da zibr) gibi. 

 

3. Aşağıdaki beytin kafiyesinden hareketle birinci tekil şahıs iyelik ekleri ünlü 

uyumuna göre yazılmıştır: 

 Ol külbe-i ġamda cān-ı zārım 

 Olmışdı nedāmete mülāzım          (507) 

 

4. Elli dokuzuncu beyitte bulunan “bîzâram” kelimesi, Ö nüshasında harekeyle 

gösterilmiştir. Bundan hareketle, birinci tekil şahıs bildirme ekleri düz-geniş 

ünlülerle yazılmıştır. 

 

5. Türkçe kelimelerde “b” ile yazılan sonsesler “p”  ile transkribe edilmiştir: 

“hep”, “olup” gibi. 
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6. Türkçe kelimelerde eklerin fonetiğiyle ilgili olarak metinde bir ipucu 

bulamadığımız durumlarda kaynaklarda gösterilen, dönemin dil özelliklerine göre 

hareket edilmiştir. 

 

7. Nüshalardaki farkların gösterildiği aparatın düzeni şu şekildedir: kabul edilen 

rivayet, bulunduğu beytin numarası ve bu numaraya bitişik olarak, bulunduğu mısra 

harfle (birinci mısra için a, ikinci mısra için b) gösterildikten sonra kabul edilmeyen 

rivayetlerden : işaretiyle ayrılmıştır. Kabul edilmeyen rivayetin birden fazla olduğu 

durumlarda bunlar nüsha adlarıyla birlikte noktalı virgülle, tek olduğu durumlarda ise 

rivayetten sonra nüsha adları virgülle birbirinden ayrılmıştır. Rivayetlerin harekeli, 

vasıl işaretli vb. gibi özellikleriyle ilgili olarak yapılan açıklamalar ( ) parantez 

içerisinde yapılmıştır. Bir mısra içerisinde gösterilmesi gereken birden fazla rivayet 

varsa bunlar | işaretiyle; bir beytin birinci mısraından sonra ikinci mısraında da 

gösterilmesi gereken bir rivayet varsa mısralar || işaretiyle birbirinden ayrılmıştır. 

Eksik ek, kelime veya ibareler − işaretiyle; fazla olanlar ise + işaretiyle gösterilmiştir. 

Eksik beyitler ise beyit numarası − NÜSHA ADI şeklinde gösterilmiştir. Herhangi 

bir nedenle okunamayan kelimeler, Arap harfleriyle yazımı mümkün olmadığı 

durumlarda soru işaretiyle gösterilmiştir. Bunlar nüshadan olduğu gibi kopyalanıp 

ekler bölümünde bulunan tabloya (Tablo: 3) eklenmiştir. Okunabilip de bir anlam 

verilemeyen veya birden fazla okunuşu olan kelimeler Arap harfleriyle yazılmıştır. 

Bir rivayetin nüshalarda derkenar olarak tashihi söz konusuysa bu derkenar ayrıca [ ] 

parantezi içerisinde verilmiştir. Birden fazla beyti ilgilendiren bir durum söz konusu 

olduğunda beyitlerin numaralarının arasına kısa çizgi (-) konulur ve numaralardan 

sonra gereken açıklama yapılır. Eğer bir beytin iki mısraını ilgilendiren bir durum 

söz konusuysa beyit numarasına bitişik olarak ab yazılır ve gereken açıklama yapılır. 

 

Örnek uygulama: 

15a kabul edilen rivayet (açıklamalar):  kabul edilmeyen rivayet [derkenar, tashih] NÜSHA 
ADI; farklı rivayet NÜSHA ADI | eksik olan kelime: − NÜSHA ADI/ADLARI || kabul 
edilen rivayet: + fazla olan kelime NÜSHA ADI/ADLARI. 
 16b kabul edilen rivayet:  kabul edilmeyen rivayet NÜSHA ADI, NÜSHA ADI. 
17  − NÜSHA ADI. 
 18-19 açıklama NÜSHA ADI. 
20ab açıklama ya da rivayetler. 
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 21 derkenar NÜSHA ADI || b kabul edilen rivayet: kabul edilmeyen rivayet NÜSHA ADI. 
 22 − NÜSHA ADI || a kabul edilen rivayet: kabul edilmeyen rivayet NÜSHA ADI. 
 

8. Arapça ve Farsça kelimelerde, kelime başında bulunan ön ek ve edatlar kısa 

çizgiyle ayrılmıştır: “bî-tâb, ne-dîde, der-kâr, fî-vasfike”. 

 

9. Farsça sonekler kelimelere bitişik yazılmıştır: “bendegî, efsûsgerî, gülistân, 

secdegâh”. 

 

10. Farsça fiillerin geniş zaman köküyle oluşturulmuş kelimelerde bu kök, 

kelimeden kısa çizgiyle ayrılmıştır: “bed-gû, lâl-kün, nîrû-dih, hikem-nümâ, şûr-

efgen”. Ancak “daşten” fiilinin geniş zaman kökü olan “dâr” daha çok yapım eki 

görevi68 gördüğü için kelimelere bitişik yazılmıştır: “haberdâr, rikâbdâr”. 

 

11. Arapça tamlamalarda muzafun ileyhin sonunda bulunan “ال” harf-i tarifinde, 

okunmayan hemze ( ’ ) işaretiyle gösterilmiş ve kelimeler kısa çizgiyle ayrılmıştır: 

“kelleti’l-işârât, sâhibü’l-fütûhât”. 

 
12. Bütün nüshalarda, kimi yerde yazılan kimi yerde yazılmayan, Arapça 

kelimelerin iç seslerindeki hemzeler yazılmış varsayılarak transkripsiyonda 

gösterilmiştir. 

 

13. “ā” ve “ū” sesleriyle biten Farsça ve Arapça kelimelerle kurulmuş Farsça 

tamlamalarda izafet kesresinden önce bir “y” ünsüzü eklenmiştir: “fezâ-yı imkân, 

dârû-yı revân”. 

14. Medli okunan kelimeler Farsça asılları gibi yazılmıştır: “âsmân, pâdşâh, 

âftâb”. 

 

15. Şeddeli okunan bazı Arapça kelimeler vezin gerektirmedikçe şeddesiz 

yazılmıştır: “Hak, şek”. 

 

                                                            
68 İsmail Ünver, “Çevriyazıda Yazım Birliği Üzerine Öneriler”, Türkoloji Dergisi, C. XI, S. 1, 
Ankara, 1993, s. 62. 
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16. Farsça kelimelerde bulunan vav-ı ma’duleler şu şekilde gösterilmiştir: “hvān, 

hvāb”. 

 

17. Farsça kelimelerde, araya bazı ek veya edatlar getirilerek iki kelimenin 

tekrarlanmasıyla oluşturulan kelime guruplarında bu kelime ve ekler kısa çizgiyle 

birbirlerinden ayrılmıştır: “cûş-der-cûş, leb-â-leb, ser-â-pâ”. 

 

18. Farsça birleşik isim ve sıfatlarda kelimeler arasına kısa çizgi konulmuştur:   

“pâ-beste, ders-hâne, kalem-tırâş”. 

 

19. Özel isimler büyük harfle yazılmış ve bunlara gelen ekler  ’  işaretiyle 

kelimeden ayrılmıştır. Türkçe kelimelerde düşürülen sesler de aynı işaretle 

gösterilmiştir. 
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3. TRANSKRİPSİYON ALFABESİ 

 

Mesnevînin transkripsiyonunda kullanılan alfabe69 aşağıdaki gibidir. 

 
Tablo 1: Transkripsiyon Alfabesi 

 ś ص a, ā (آ) ا
 đ, ż ض a, e, ı, i, u, ü (أ) ا
 ŧ ط ǿ ء
 ž ظ b ب
 Ǿ ع p پ
 ġ غ t ت
 f ف ŝ ث
 ķ ق c ج
 k ك ç چ
 ñ ڭ ĥ ح
 g گ ħ خ
 l ل d د
 m م ź ذ
 n ن r ر
 v (o, ö, u, ü, ū) و z ز
 h ه j ژ
 h, a, e ه s س
 y (ı, i, į) ی ş ش
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
69 Timurtaş, age., s. 100. 
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4. TENKİDLİ METİN 
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Kitāb-ı Leylā vü Mecnūn 
mefǾūlü mefāǾilün faǾūlün 

[Ö: 1b / S1: 19b / S2: 33a / D: 84b / M1: 1b / M2: 83b / M3: 61b] 

Ĥamd-ı Ħudā 

1. Ey kevkebe-baħş-ı Ħüsrev-i Ǿaşķ 

Dil mülkin iden ķalem-rev-i Ǿaşķ 

 

2. Ey ceźbe-i Ǿaşķuñuñ cünūnı  

Maĥsūd-ı hezār źū-fünūnı 

 

3. Ey lāl-kün-i zebān-ı ĥayret 

Engüşt-dih-i dehān-ı ĥayret 

 

4. Sübĥāneke fāŧırü’s-semāvāt  

Fį-vaśfike kelleti’l-işārāt∗ 

 

5. Tāb-efgen-i tāb-ħāne-i ħāk  

Ħurşįdį-baħş-ı şemǾ-i idrāk 

 

6. Elmās-nişān-ı ħancer-i āh 

Kārį-kün-i nāvek-i seĥergāh 

 

7. Ressām-ı śuver be-kilk-i bį-Ǿayb  

Ķassām-ı ħizāne-ħāne-i ġayb 

 

8. Bį-tāb-kün-i şikeste-kārān  

Nįrū-dih-i bāzū-yı Nerįmān 

                                                            
  2a Ǿaşķuñuñ:  Ǿaşķınuñ S2. 
  4a sübĥāneke:  secāneke M1, M2. 
“(Ey) gökleri yaratan (Allāh) seni tesbih ederim, seni anlatmakta işaretler aciz kalır.” 
  5b ħurşįdį:  ħurşįd S1, D. 
  7a bį-Ǿayb:  nį-ġayb D. 
  8a tāb:  − D. 
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9. Bālā-kün-i kār-ı Ǿaķl-ı ĥayrān  

Feyyāż-ı hüdā müfįż-i Ǿirfān 

 

10. Yeksān olur eylemezseñ imdād  

ŻaǾf-ı Mecnūn u zūr-ı Ferhād 

[Ö: 2a] 

11. Ķahruñ irişürse āh u efsūs  

Yek-reng ola perr ü pāy-ı ŧāvūs 

[M1: 2a / M2: 84a] 

12. Luŧfuñdan eger irerse mersūm 

Şeh-perre-i tāc ola per-i būm 

 

13. Ķadrüñden alursa źerre vāye 

Ħurşįd-i münįre śala sāye 

 

14. Ħurşįd celālüñ itse iźǾān 

Cāǿiz ola źerre içre pinhān 

 

15. Deryāya śalarsa saŧvetüñ tāb  

Āteşgeh-i mūbed ola gird-āb 

 

16. Şeh-rāh-nümāy-ı güm-rehānsın  

Peyvendger-i nihāl-i cānsın 

[M3: 62a] 

17. Ĥükmüñde temām müstaķilsin 

Şāhen-şeh-i taħtgāh-ı dilsin 

 

 
                                                            
  9a  kār:  kān S2. 
  10a eylemezseñ:  eylemezsen M1, M2. 
  11a u:  − D || perr ü pāy:  perr ü bāl M3; [pāy] Ö; berr ü pāl D. 
  15a śalarsa (hrk. Ö):  śalursa M1, M2 || mūbed (hrk. Ö, M1, M2, S2):  müǿebbed (hrk.) D. 
  16a güm-reh:  güm-rāh D || peyvendger:  peyvend-kün M1, M2. 
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18. Bāġuñdan irişse kemterįn bū 

Bį-tāb ķala dimāġ-ı Risŧo 

 

19. ǾAşķuñ  ide çünki Ķays-sāzį  

Kūha düşe Bū ǾAlį vü Rāzį 

 

20. Berg-i güli bāġa zįb ķılduñ  

Bülbülleri bį-şekįb ķılduñ 

 

21. Śalduñ çemen-i vücūda ġulġul 

Ĥüsn ile gili sen eyledüñ gül 

 

22. Yoħsa ne vücūdı vardı anuñ 

Naķd-i dilin ala bülbülānuñ 

 

23. Şūr-efgen olaydı sebze-i bāġ 

Her terre yaķardı sįneye dāġ 

[Ö:2b] 

24. Cāvįd hemān o nūr-ı küldür 

Ruħsār-ı bütān yalancı güldür 

 

25. Ĥüsnüñ aña śalmaġıla lemǾa 

Yir gösterür oldı ħalķ-ı şemǾa 

 

26. Berķ ursa o ĥüsn bį-tekellüf  

Bir lemǾa olur cemāl-i Yūsuf 

[M1: 2b / M2: 84b] 

 

 

                                                            
 19a çünki:  − D. 
 20b bį-şekįb:  nā-şekįb D. 
 26b cemāl:  حمال Ö. 
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27. Būyuñdur iden dimāġı medhūş  

Pįrāhen-i Yūsuf aña rū-pūş 

 

28. ǾAşķuñ ider iķtižā-yı teşhįr 

Manśūr’uñ olur arada taķśįr 

 

29. Pervāneye Ǿaşķdur iden zūr  

Bįdādla şemǾüñ adı meşhūr 

 

30. Ferhād’ı śatar bu Ǿaşķ-ı nā-kām  

Pervįz olur ara yirde bed-nām 

 

31. Vāmıķ n’ola itmeyüp ķarārı 

Geşt eylese deşt ü kūhsārı 

 

32. Hüsnüñdür iden aña tecellį 

ǾAźrā nice eylesün tesellį 

 

33. Mecnūn’ı bu ĥāle irgüren sen  

Leylā’ya bu Ǿişveyi viren sen 

[M3: 62b] 

34. Mecnūn’a niyāz nāzişüñden  

Leylā’ya baŧar nevāzişüñden 

 

35. Mecnūn’a bu śadme senden oldı 

Leylā dimesün ki benden oldı 

 

 
                                                            
  27a būyuñdur:  ? D. 
  29b bį-dādla:  bįdād ola S1. 
  30a śatar:  صنور D. 
  33a ĥāle:  cāle Ö | irgüren:  irgiren M3. 
  34ab +üñden (redif):  +üñdür S1, D || b baŧar:  nažar D | Leylā’ya:  Leylā S1. 
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36. Sūzuñdan irişmemekle pertev  

ǾAşķı heves añlamışdı Ħüsrev 

[Ö: 3a] 

37. Pest oldı maĥabbet içre şānı  

Kim śandı belāyı kām-rānį 

 

38. Zį mālik-i mülk-i kibriyā-taħt  

Ħāk-ı deri Ħüsrevān-ı Cem-baħt 

 

39. Hem ħilǾat -ı cūdına beķā źeyl  

Hem ħuŧbe-i ķadri tūlicü’l-leyl∗ 

[S2: 33b] 

40. Eczā-yı vücūdı ķıldı taśĥįĥ 

Terkįb-i cemāle virdi tefrįĥ 

 

41. Her laĥža nesįm-i nā-tüvānā  

Luŧfıyla bulur żamān-ı ǾĮsā 

[M1: 3a / M2: 85a] 

42. Eyler nem-i feyż yem-nejādį  

Fevvāre-i āb gird-bādį 

 

43. Fażlından ider o ħāliķu’n-nūr 

Müstevfi-i āftābı gencūr 

 

 

 
                                                            
  36a irişmemekle:  irişmek ile M1, M2, D || añlamışdı:  añlamışdur D. 
  37b belāyı:  belā-yı M1, M2, M3, D. 
  38a zį:  zihį S1, D || baħt:  taħt D. 
  39a ħilǾat:  ħilķat M1. 
ِفي النََّهاِر َوُتوِلُج النََّهاَر ِفي الَّْيِلۘ الَّْيَل ُتوِلُج ...    ∗    “Geceyi gündüze bağlayıp-katarsın, gündüzü de geceye 
bağlayıp-katarsın...”  Âl-i İmrân 3/27. 
  41a nā-tüvānā:  nā-tüvānį M3, D || Įsā:  ? D. 
  42a nejādį:  نرادی D. 
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44. Ebri ider ol ĥakįm-i dānā  

Hem-vāre vekįl-ħarc-ı deryā 

[D: 85a] 

45. Ķandįl-i mehi ki ķıldı rūşen 

Oldı aña maĥv şekl-i revġan 

 

46. Māh-ı nevi eyleyüp nümāyān 

Keştį-i sipihre ķıldı sükkān 

 

47. Ķılmaġa zülāl-i luŧfuñ icrā 

Yir yir kemer oldı çarħ-ı vālā 

 

48. Ser-çeşme-i āb-ı raĥmetine 

Maķśūre-i Ǿarşdur ħazįne 

 

49. Maķsimdür ol āba levh-i ķudret 

Cellet  ālāuhu ve Ǿammet∗ 

[Ö: 3b] 

50. Baķ şįşe-i āftāb u māha 

Bir dūr-nümādur ehl-i rāha 

[M3: 63a] 

51. Ol āyine ile rāha sālik  

Meşhūd ola tā saña mehālik 

 

52. Ol tūdeyi görmeyen tebehdür 

Eflāk nişān-ı şāh-rehdür 

 

 

 

                                                            
  44a ol:  o D. 
∗ “Onun eserleri muazzam ve her şeye şamildir.” 
  51b meşhūd:  meşhūr S2 | mehālik:  mesālik S2. 
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53. Vālā-nigehān-ı diķķat-āmūz  

Fikrinde hemįşe ĥayret-endūz 

 

54. El-ķıśśa zebān-ı vaśf kūtāh  

Aĥsente hezār bāreka’llāh 

 

55. Vaśfında nice olur güher-çįn 

Cādū-ķalemān-ı muǾciz-āyįn 

 

56. İdrāk-ı ķadim ü Ǿaķl-ı güm-rāh  

Deryā-yı muĥįŧ ü berge-i kāh 

[M1: 3b / M2: 85b] 

57. Ķandan ķalem-i şikeste-āŝār  

Ķandan medĥ-i cenāb-ı Cebbār 

 

58. Tevfįķ ķıla meger edāya 

Feyż-i ezelį-i bį-nihāye 

[S1: 20a] 

59. Feyż itmez ise eger ki Źü’l-men 

Bįzāram Fāǿiżįliġimden 

 

60. Gel Fāǿiżį Ǿaczüñi penāh it  

Miĥrāb-ı niyāzı secdegāh it 

 

Münācāt Be-Dergāh-ı Ķāđį’l-Ĥācāt 

61. Ey māye-i śabr-ı bį-ķarārān 

Şeb-rūz-kün-i ümįdvārān 

                                                            
  53a diķķat:  vaķt D, S2 || ĥayret-endūz:  fikret-اندز  S2. 
  54b aĥsente :  + zihį D. 
  56b muĥįŧ ü berge-i kāh (Ö’de berge hrk.):  muĥįŧ ü berge vü kāh M3, D; muĥįŧ berge-i kāh S1. 
  57ab ķandan:  ķanda M3, S1. 
  60b niyāzı:  ? Ö. 
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[Ö: 4a] 

62. Luŧf it ki zebūn u dil-figāram  

Luŧfuñ demidür temām zāram 

 

63. Pā-beste-i dām-ı nefs-i şūmam  

Rüsvā-yı hezār merz ü būmam 

 

64. Bir büt işidürse cān-ı efgār 

Tā Çįn’e degin olur ŧalebkār 

 

65. Bir fitne mi ķaldurur bu gerdūn  

K’evvel beni itmeye ciger-ħūn  

 

66. Bir lāle şüküfte itse bu bāġ  

Evvel dil-i zārıma yaķar dāġ 

[M3: 63b] 

67. Bir sįb-i źeķan vücūd bulmaz 

Kim dest-ħūş-ı ħayālim olmaz 

 

68. Bir gül mi virür bu köhne gülşen 

Kim ġonçe iken nişānlamam ben 

 

69. Açılsa bu gülşen içre bir gül 

Meşhūr iderin miŝāl-i bülbül 

 

70. Hengām-ı fiġānı bülbül-i zār 

Ekŝer benden olur ħaberdār 

[M1: 4a / M2: 86a] 

                                                            
  62a u:  − M3, S1, S2, D. 
  63   − S1. 
  65b k’evvel (vsl. Ö):  ki evvel M3, D. 
  66b zārıma:  zār S2. 
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71. Görse beni böyle ħįş-i Mecnūn 

Dįvānesine olurdı memnūn 

 

72. Ol berg-i ħazān-ı bį-ķarāram 

Yollarda ħalįfe-i ġubāram 

 

73. Āvāreligim dükenmedi hįç 

Ķaldum reh-i ġamda pįç-der-pįç 

 

74. Bu Ǿaşķ-ı mecāzdan ħalāś it  

Taĥķįķ-şinās-ı bezm-i ħāś it 

[Ö: 4b] 

75. Bu baĥŝ-i mecāzı ĥalle irgür 

Pül üzre ķoma maĥalle irgür 

 

76. Dil ħānesin eyleme bütistān  

Çįn ola revā mı KaǾbe-i cān 

 

77. Āteşkede-i dile virüp tāb 

Her bir bün-i mūyum eyle gird-āb 

 

78. Hengām-ı śabūĥ vir sekįne  

Ķıl tövbeyi bāde-i şebįne 

 

79. Vir ħancer-i inkisārıma āb  

Ķıl nįze-i āhımı siyeh-tāb 

[S2: 34a] 

 

                                                            
  74b şinās:  سناش Ö. 
  76a ħānesin:  ħānesini S1. 
  78b tövbeyi:  tövbe-i M1, M2, D; tövbe mey-i M3. 
  79b siyeh:  sipeh M3, D. 
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80. Yā Rabb der-i luŧfuñ it baña bāz  

Bį-minnet-i baħt u çarħ-ı kec-bāz 

 

81. Şermende-i nāz-ı ĥācib itme 

Muĥtāc-ı niyāz-ı ĥācib itme 

 

82. Ķıl luŧfuñı bį-vesāŧet-i ħalķ  

Telħ itmeye tā ki minnet-i ħalķ 

 

83. Müstevfi-i medĥ-i sāfil itme 

Deryūzeger-i erāźil itme 

[M3: 64a] 

84. Tā-key ola cān zār u ħaste 

Dükkān-ı emelde pā-şikeste 

 

85. Ħorsend-i ķanāǾat eyle cānım 

Kes bāb-ı recādan aş u nānım 

[M1: 4b / M2: 86b] 

86. Şükrüñle dil eylesün tenaǾum  

Ķıl ĥiśśever-i le-ǿin şekertum∗ 

 

87. İstiġnāma virüp sekįne  

Ŧūfān-ı ŧamaǾda ķıl sefįne 

[Ö: 5a] 

88. Kes ħalķ-ı cihāndan iħtilāŧım 

Cāǿiz boza keŝret inbisāŧım 

 
                                                            
  80b u:  − S1, D. 
  82b minnet:  mest D. 
  86a dil:  ol D. 
َلَاز۪يَدنَُّكْم َوَلِئْن َكَفْرُتْم ِانَّ َعَذاب۪ي َلَشد۪يٌد َشَكْرُتْم َلِئْنَوِاْذ َتَاذََّن َربُُّكْم   ∗  “Rabbiniz şöyle buyurmuştu: "Andolsun, eğer 
şükrederseniz gerçekten size arttırırım ve andolsun, eğer nankörlük ederseniz, şüphesiz, benim azabım 
pek şiddetlidir.”  İbrâhim 14/7. 
  87  − S1. 
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89. Yārān-ı zemāne bį-vefādur 

Anlarla münāsebet ħaŧādur 

 

90. Yārānı n’ider dil-i ĥazįnim 

Yetmez mi nücūm hem-nişįnim 

 

91. Tāb-āver-i şeb-nişįn-i ġam ķıl 

Tenhā ķoma vaśluñı kerem ķıl 

[D: 85b] 

92. Ser-vaķtime bulmasun heves rāh  

Nüzhetgehim olmasun ġulüvgāh 

 

93. Tārįk-dil itdi Ǿilm-i resmį  

Genc isteyene vir ol ŧılısmı 

 

94. N’eylerler o mevleviyyeti kim  

Nā-dānlıķ ola aña mülāzım 

 

95. Ǿİlm-i ledünįye maĥrem eyle 

Mūsā gibi Ħıżr’a hem-dem eyle 

 

96. Ķılma beni Bū ǾAlį’ye pey-rev  

İtme reh-i Ǿaşķda tehį-dev 

 

97. Kim ol bir esįr-i muķteżādur 

Ķānūn-zen-i meclis-i hevādur 

 

 

                                                            
  92a bulmasun:  bulmadan M1, M2 | ser-vaķtime:  سروصمه D. 
  93b isteyene:  üstine D. 
  94b nādānlıķ:  nādānlar D; nādānlıġ S2. 
  96b Ǿaşķda:  حشقده S1 | tehį-dev:  tehį-rev M1, S1, S2, D. 
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98. Şeh-rāh-ı ŧalebde Ǿaķla uymış  

Gird-ābuñ adın necāt ķoymış 

 

99. Bį-hūdedür erbaǾįn-i Rāzį 

Rind-i ǾArab itse çille-sāzį 

 

100. Virme baña lehce-i Lebįd’i 

Feyż eyle zebān-ı Bāyezįd’i 

[M1: 5a / M2: 87a / Ö: 5b / M3: 64b] 

101. Śalma beni baĥŝ-i ǾAmr u Zeyd’e 

Ķıl vāriŝ maǾrifet-i Cüneyd’e 

 

102. Bu ħāk-ı ĥaķįri terbiyet ķıl 

İnsān eyle velįk kāmil 

 

103. Āyįne-i ķalbime cilā ver  

Enfāsımı eyle rūĥ-perver 

 

104. Feyżüñle bu lūle-i duħānı 

Ķıl lūle-i āb-ı zindegānį 

 

105. Gird-āba düşerse keşti-i dil 

Tesħįr-i murāda dāǿire ķıl 

 

106. Ümmįd o ki bu ser-ābgāhı  

Žannitmeye semtgāh-ı rāhı 

 

 

 

                                                            
  98b girdābuñ:  girdābın S1, D. 
  103a ver (hrk. Ö):  vir M1, M2, S2, D. 
  106a o ki:  ola D. 
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107. Şol dem k’ide cānıma hücūmı  

Berriyye-i maĥşerüñ semūmı 

 

108. Hem sāmını rāĥat-ı dimāġ it 

Hem vādi-i nārı reşk-i bāġ it 

 

109. Ķıl ey tef-i ĥaşrda penāhım  

Żıll-ı keremüñde sāyegāhım 

 

110. Ben bābet-i āteşem ne gülşen 

Ben ħār-ı furū-tenem ne sūsen 

 

111. Bu deñlü cināyet ile benden 

İĥsānuñ olursa luŧf senden 

 

112. Zehr-i güneh itmedin dilim çāk  

Pā-zehr-i rıżāñı eyle tiryāk 

 

113. Ayırma hem ey Raĥįm-i Źü’l-men  

Peyġemberüñüñ şefāǾatinden 

[Ö: 6a] 

114. Midĥat-zen-i śāĥibü’l-belāġ it  

Ol bāde-i terle ter-dimāġ it 

 

NaǾt-i Ħażret-i Risālet-Penāh Śalavātu’llāhi ǾAleyhi ve Selāmuhu 

[M1: 5b / M2: 87b] 

 

                                                            
  107a k’ide (vsl. Ö):  ki ide M3, D. 
  109a tef-i:  − S2. 
  112a çāk:  ħāk D. 
  113b peyġemberüñüñ:  peyġemberiñüñ D. 
  114a midĥat-zen-i:  midĥat-ı M1, M2. 
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115. Tafśįl-i muķaddemāt-ı mücmel  

Tedbįr-i pesįn ü Ǿaķl-ı evvel 

 

116. Ser-cūş-ı ħum-ı şarāb-ı vaĥdet  

Peymāne-i āħirįn-i śoĥbet 

[M3: 65a] 

117. Ümmį-süħan-āver-i ledünnį 

ǾAllāme-i dersgāh-ı maǾnį 

 

118. İslām-fürūz u şerǾ-perdāz  

Genc-āgen-i şeb-çerāġ-ı iǾcāz 

 

119. Āźer-küş-i çeşn-i bāstānį  

Āteş-zen-i dūde-i Keyānį 

 

120. Gül-ġonçe-i gülşen-i Birāhįm 

Nev-bāve-i bāġ-ı Ǿizz ü tekrįm 

[S2: 34b] 

121. Ķahhār-ı ǾAcem be-tįġ-rānį  

Muħtār-ı ǾArab be-nükte-dānį 

 

122. Evreng-nişįn-i Ǿizz-i sermed 

AǾžamter-i enbiyā Muĥammed 

[S1:20b] 

123. Bünyād-ı sipihre Ǿillet oldur 

Ħalķ-ı meh ü mihre Ǿillet oldur 

 

 
                                                            
  115b ü:  − S2, D. 
  116a ser-cūş:  ser-ħoş D. 
  118a u:  − S2, D. 
  119a çeşn-i bāstānį:  çeşn-i pārsāyį S2; çeşn-i pāsbānį D. 
  121a  ǾAcem:  ǾArab M3 || ǾArab:  ǾAcem M3. 



77 
 

124. Çarħ urmada şevķi ile bį-bāk 

Dōlāb-ı Muĥammedįdür eflāk 

 

125. Teh-cürǾa-ı cām-ı fażlı ervāĥ  

Dürdį-i şarāb-ı cūdı eşbāh 

[Ö: 6b] 

126. Hem mažhar-ı tāmıdur Ħudā’nuñ  

Hem raĥmet-i Ǿāmıdur Ħudā’nuñ 

 

127. Ol gūşe-nişįn-i künc-i minber 

Destinde kilįd-i heft kişver 

 

128. Sulŧān-ı hüdā-serįrdür ol 

Peyġāmber-i mülk-gįrdür ol 

 

129. Çün mevkib Ǿazmin itdi der-kār 

Zįr ü zeber oldı mülk-i aġyār 

[M1: 6a / M2: 88a] 

130. Erbāb-ı memālik-i ķadįme 

Hep düşdiler ıżŧırāb u bįme 

 

131. Bį-minnet ü daħl sāz u esbāb  

Virdi aña cümlesini Vehhāb 

 

132. Ol devlet-i şeş-hezār-sāle 

Ŧayanmadı saŧvet-i celāle 

 

133. Bir bendesine müsellem oldı 

Mehrūsa-ı dįne munżam oldı 

                                                            
  125b cūdı:  dūdı D. 
  126a tāmıdur:  nāmıdur M1, M2. 
  131a ü (birinci):  − S2; (birinci ve ikinci) D. 
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[M3: 65b] 

134. Emlak-ı Sikender-i cihān-gįr 

Nevvābı elinde oldı tesħįr 

 

135. Śaldı çü cihāna şevket ü fer  

Cizyet-dih-i şerǾi oldı Ķayśer 

 

136. Aĥsente zihį celālet-i ķahr  

Kim ruǾbı ire mesįre-i şehr 

 

137. Pes-māndeye emrin eyler icrā 

Dümdār-ı sipāhıdur Mesįĥā 

 

138. İdrįs ki oldı necme mensūb  

TaǾyįn-i ķudūmı idi maŧlūb 

[Ö: 7a] 

139. Seyl-āb-ı žuhūrı ķıldı ŧuġyān 

Ŧāķ-ı Key’i itse n’ola vįrān 

[D: 86a] 

140. İķbāli bahār-ı dil-güşādur  

Kim ceyşine çarħacı śabādur 

 

141. Ķalb idi meger ki sikke-i māh 

Anı iki pāre ķıldı ol şāh 

 

142. Farķında seĥāb o mihr-i lemǾüñ  

Üstinde duħān gibiydi şemǾüñ 

 
                                                            
  135b cizyet-dih-i (hrk. Ö):  cizye-dih-i M1, M2, (S2’de noktalar eksik). 
  136b mesįre-i şehr:  سهر مسترًه  D 
  138a ki oldı:  k’oldı D. 
  140b çarħacı:  çarħçı M3, S2. 
  142b gibiydi (vsl. Ö):  gibi idi M1, M2, S2, D. 
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143. Görse n’ola cānib-i pesendin  

Ol āyine-i śıfāt-ı Źü’l-men 

 

144. Her cānibi rūyıdur çerāġuñ  

Birdür pes ü pįşi verd-i bāġuñ 

[M1: 6b / M2: 88b] 

145. Pįrāhenini virüp o sulŧān 

Farŧ-ı kereminden oldı Ǿuryān 

 

146. Ehl-i dile bunda yoķ ġarābet 

Fānūsı n’ider çerāġ-ı ķudret 

 

147. Āb-ı deheniyle çāh-ı telĥ-āb  

Oldıysa Ǿaceb mi şerbet-i nāb 

 

148. Ķuvvetlü idi o şehd-i nūşįn  

Deryāya ķosañ iderdi şįrįn 

 

149. Engüştini ķıldı menbaǾ-ı āb 

Ol āb ile itdi ħalķı sįr-āb 

 

150. Aķıtdı o feyż-i lā-yezāli 

Fevvāre-i nūrdan zülāli 

[M3: 66a] 

151. Ey ħāme yeter şümār-ı iǾcāz  

MiǾrāc’ını vaśfa eyle āġāz 

[Ö: 7b] 

 

                                                            
  143b Źü’l-men:  Źi’l-men M3. 
  144b pes u pįşi:  pesi vü pįşi S2. 
  147b oldıysa (vsl. Ö):  oldı ise M1, M2. 
  148a şehd:  şehįd M1. 
  151a yeter:  بتر Ö. 
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152. Unutmayalum sibāķ-ı Ǿaşķı 

Şerĥ idelüm iştiyāķ-ı Ǿaşķı 

 

Śıfat-ı MiǾrāc 

153. Bir şeb yem-i nūr idüp telāŧum  

Olmışdı zemįn sipihr-i çārüm 

 

154. Envār ile deşt ü der leb-ā-leb 

Her zāviye reşk-i Çāh-ı Naħşeb 

 

155. Berķ-efgen idi fürūġ-ı cāvįd  

Bį-minnet-i māh-tāb u ħurşįd 

 

156. Ol gice Sühā’nuñ idi meydān  

MaǾzūl idi āftāb-ı raħşān 

 

157. Zer-tār-ı şuǾāǾ-ı āftābı 

Olurdı o gicenüñ şihābı 

 

158. İsfįde-i śubĥ-ı şādmānı 

Ol şāmuñ olurdı keh-keşānı 

[M1: 7a / M2: 89a] 

159. Nāf-ı Ħoten idi çarħ-ı kūyı 

Encümdi anuñ beyāż mūyı 

 

160. Uymazdı şeb-i Kelįm’e ol şeb 

Āŝārı bunuñ ümįd idi hep 

[S2: 35a] 

 
                                                            
  153a nūr:  فور D. 
  155b u:  − S1, S2. 
  156a Sühā’nuñ:  şihābuñ S2 || āf-tāb:  mihr D. 
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161. İtmişdi nesįm-i dostdārį 

Her cüzǿini śubĥ-ı nev-bahārį 

 

162. Şebnem gibi gevher-i ne-süfte 

Dāmen dāmen olurdı refte 

 

163. Şāh-ı rüsülüñ o şeb mekānı 

Olmışdı serāy-ı Ümmühānį 

[Ö: 8a] 

164. Nā-gāh irişüp berįd-i tenzįl 

Peyk-i ĥarem-i viśāl Cibrįl 

 

165. Yanınca cenįbet-i felek-kām 

YaǾnį ki Burāķ-ı śarśar-ārām 

 

166. Çarħ-aħur u mihr-saŧl u meh-süm  

Āteş-per ü bāl ü sünbülįn düm 

[M3: 66b] 

167. Seylāb-ı nişįb ü şuǾle-i evc  

Deryā-bür ü tünd-ĥamle çün mevc 

 

168. Āsān-rev ü dūr-pūy u ħoş-ħūy 

Ħoş-heykel ü ħoş-nümā vü ħoş-rūy 

 

169. ǾArż eylememiş henüz cevelān 

Teng olmaġıla feżā-yı imkān 

 

 

 

                                                            
  166a u (her ikisi de):  − S1 | saŧl:  سطبل D. 
  167a nişįb:  nişįn S1 | ü:  − M3 || deryā-bür ü tünd-ĥamle çün mevc:  نرسيره جمله  خون موج دريا  D | ü: − 
S1. 
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170. Mānend-i buħār irüp Simāk∗a 

Bārānveş inerdi yine ħāka 

 

171. Eflākla olmış idi her ān 

Çün şįşe vü tįr-i ūstādān 

 

172. Olmazdı žalām-ı şebde güm-rāh  

Menzil-res idi çü edhem-i āh 

 

173. Śad kūhı güźār iderdi her ān  

Çün śarśar u mevc-i rūy-ı Ŧūfān 

[M1:7b / M2: 89b] 

174. İrgürdi peyām-ı şevķ-i vuślat 

Śoĥbetgeh-i ħāśśa ķıldı daǾvet 

 

175. Didi dem-i cūşiş-i śafādur 

Hengām-ı tecelli-i Ħudā’dur 

 

176. Eyler bu gice çü eşk-i müştāķ  

Ŧūfān-ı murād kevni iġrāķ 

[Ö: 8b] 

177. Seyr-i ĥarem-i cemāle müjde 

ǾĀlem Ǿālem viśāle müjde 

 

178. Olmadı bu meslek-i nev-āyįn 

Meslūk-ı peyemberān-ı pįşįn 

 

 

                                                            
∗ İki yıldızın adı; simāk-ı azal (Spica virginis), simāk-ı rāmih (Arcturus). 
  172a žalām:  żalām M1 || edhem:  ādem S2. 
  173a kūhı:  kūyı D; kevne S1 || u: − S1, S2. 
  176b kevni:  kūyı D. 



83 
 

179. Bu rütbe-i cāh-ı sermedįdür 

Bu manśıb-ı ħāś-ı Aĥmedįdür 

 

180. Maķsūre-i āsmānı seyr it 

Ħalvetgeh-i lā-mekānı seyr it 

 

181. Olındı senüñçün ey şeh-i dįn  

Bāzār-ı vücūd şehr-āyįn 

 

182. Nüh çār-sū-yı felek ŧonandı  

Ķandįl-i nücūm cümle yandı 

 

183. Āźįn-bend-i dükān-ı tevfįķ  

Dįbā-yı şihābı ķıldı taǾlįķ 

[M3: 67a] 

184. Berhem-zen-i şeş-der-i cihāt ol 

Āzāde-i ķayd-ı kāǿināt ol 

 

185. Ŧurma pey-i Ǿazmi der-rikāb it  

Cānān ile śoĥbete şitāb it 

 

186. Gūş eyleyüp anı şāh-ı Levlāk 

Şevķ itdi derūnını ŧarabnāk 

 

187. Cūş eyledi neşve-i vefādan  

Dünyālara śıġmadı śafādan 

[D: 86b] 

 

                                                            
  181b bāzār:   بازرا Ö. 
  182b cümle:  cismle D. 
  183a āźįn-bend:  āźįn-i binā M1 || şihābı:  sihābı M1. 
  185b śoĥbete:  śoĥbetle S2. 
  187a neşve-i:  ? S2. 
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188. Cibrįl-i emįn ŧutup rikābın 

Bindürdi cenāb-ı bā-śavābın 

[M1: 8a / M2: 90a] 

189. Şevķ ile süvār olup Burāķ’a 

Ġulġul-figen oldı nüh revāķa 

[Ö: 9a] 

190. Bindükde o reh-neverde ol şāh 

Śan oldı eŝer duǾāya hem-rāh 

 

191. Çün nefĥa süvār olup śabāya 

ǾAzm itdi menāzil-i Ǿulāya 

 

192. Ol şāh-ı diyār-ı kāmkārį 

Cibrįl-i emįn rikābdārı 

 

193. Efser idinüp Sürūş gerdin 

El üzre götürdi reh-neverdin 

 

194. Bir lahžada oldı ol şeh-i dįn  

Pey-bürde-i ķıblegāh-ı pįşįn 

 

195. Çün oldı o nūr-ı lāmiǾ-i ķuds 

Maķsūre-nişįn-i cāmiǾ-i ķuds 

 

196. Ervāĥ-ı rüsül olup cemāat 

İtdi o şeh-i cihān imāmet 

 

197. Ĥaķķā ki imām-ı enbiyādur 

Sulŧān-ı gürūh-ı aśfiyādur 

 

                                                            
  194b ķıblegāh:  ķalbgāh M1, M2. 
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198. Pįşįnde gören śufūfuñ anı  

Dirdi o netįce-i cihānı 

 

199. Ser-meşķ-i miŝāl-i mürselįndür 

Yā ser-süħan-ı kitāb-ı dįndür 

 

200. Miĥrābda ol şeh-i felek-cā 

Ser-sūre-i muśĥaf idi gūyā 

[M3: 67b / S2: 35b] 

201. Dönmişdi o şāh-ı ħoş-serįre 

Ser-nāmede yazılan żamįre 

 

202. ǾAzm itdi idüp śalātı ikmāl  

Eflāka çü śālihāt-ı aǾmāl 

[Ö: 9b] 

203. Śaħre diledi idince tevdįǾ  

Ol şāhı biraz yir ide teşyįǾ 

[M1: 8b / M2: 90b] 

204. Bį-çāreye ŧāliǾ olmadı yār 

Evvel ķademinde ķaldı nā-çār 

[S1: 21a] 

205. Bir ānda miŝāl-i āb-ı pür-zūr 

Nüh ġurfeye śaçdı reşĥa-i nūr 

 

206. YaǾnį bu Ǿalāķazārı geçdi  

Ħāk u dem ü āb u nārı geçdi 

 

 

                                                            
  198b dirdi:  virdi D. 
  202a śalātı:  صلوتى M1, M2; صالى S2. 
  203b biraz yir ide teşyiǾ:  ide biraz teşyiǾ S2. 
  206b ü:  − S1. 
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207. Çün ķıldı o şāh-ı Ǿarş-temkįn 

Teşrįf-i derįçe-i nuħustįn 

 

208. Rūyını görince māh-ı enver 

Maĥv oldı ħacālet ile yek-ser 

 

209. Çarħ-ı düvüm oldı çün mekānı  

Şevķ ile debįr-i āsmānį 

 

210. Olmaġa o şāha kātibü’s-sır 

Gösterdi hünerlerini bir bir 

 

211. Bezm-i süvümįn olınca cāyı  

ǾArż eyledi Zühre pārsāyį 

 

212. İdüp atı ayaġına rū-māl  

Iśŧablına deffin itdi ġırbāl 

 

213. Çün taħt-ı çehārümi idüp cāy 

İķbāli ħıyāmın itdi ber-pāy 

 

214. Ol şāhuñ idüp celālin iźǾān 

CemǾ olmadı āftāb-ı raħşān 

 

215. Andan ķodı ol revāyi-i kām  

Meydān-ı sipihr-i pencüme gām 

[Ö: 10a] 

 

                                                            
  209b debįr:  debįz Ö. 
  211a süvümįn:  سيومين M1, M2. 
  212a atı:  anı S1, S2, D. 
  215a revāyi-i:  revāni-i S2. 
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216. Behrām’a çoķ iltifāt ķıldı  

Ser-çarħacı-ı ġuzāt ķıldı 

 

217. Çarħ-ı şeşüme çü vāśıl oldı 

Ol śavmaǾa nūrı ile ŧoldı 

[M3: 68a] 

218. Bircįs’i idüp ĥikemle meşĥūn  

Ķıldı ħum-ı çarħda Felāŧūn 

[M1: 9a / M2: 91a] 

219. Menzilgeh olınca bāb-ı heftüm 

Geldi Zuĥal eyledi taǾallüm 

 

220. Feyż-i ĥikemiyle itdi ol ān  

Keyvān-ı siyāhı reşk-i Luķmān 

 

221. Kürsį’ye baśup o şāh-ı vālā 

Andan yirin itdi Ǿarş-ı aǾlā 

 

222. Çün oldı mekānı meclis-i rāz 

ǾArş itdi o şāh-ı dįne iǾzāz 

 

223. Olınmış idi sipihr āźįn 

Ķıldı o da aŧlasıyla tezyįn 

 

224. İķbāl-i ezel müsāǾid oldı 

Andan melekūta śāǾid oldı 

 

225. Bir menzile irdi āħir-i kār 

Kim oldı refįķe kār düşvār 

                                                            
  216a çoķ:  çoġ M3, چو S2 || ser-çarħacı-ı:  ser-çarħçı-ı S2, D, [ser-çarħacı-ı] M3.  
  218b ħum-ı:  hem D. 
  220b siyāhı:  sipāhı M3, D. 
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226. Ŧurdı orada Burāķ-ı çālāk  

Çün fikret-i mā-verā-yı eflāk 

 

227. Nūr-ı subuĥāt-ı sermedįde 

Ķaldı çü semend-i şįr-dįde 

 

228. Olup o cenāb ile müşerref 

Ol merĥālede irişdi Refref 

[Ö: 10b] 

229. Nūr üzre ki anuñ ile ķaldı 

Seccādesin āb üzre śaldı 

 

230. Refref de ķalup Ǿamelden āħir 

Envār-ı cemāl oldı žāhir 

 

231. Çün oldı maķāmı ķabe ķavseyn∗ 

Ǿİlm oldı o demde cümleten Ǿayn 

 

232. Müstaġraķ olup cemāl-i yāre 

Baħt oldı müsāǾid-i nežāre 

 

233. Oldı ĥarem-i maĥabbete żayf  

Germ itdi śafā-yı bezm-i bį-keyf 

[M1: 9b / M2: 91b] 

234. Cānānla ķıldı śoĥbet-i ħāś  

Śahbā edeb idi sāġar iħlāś 

[M3: 68b] 

 

                                                            
  226b fikret-i:  fikret ü Ö, M1, M2. 
َاْو َاْدنٰىۚ َقْوَسْيِن َقاَبَفَكاَن  ∗  “Nitekim (ikisi arasındaki uzaklık) iki yay kadar (oldu) veya daha yakınlaştı.” 
Necm 53/9. 
  233b śafā-yı:  śafāyı M3, S2, D. 
  234b idi:  itdi M1, M2. 
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235. Rūĥ-ı süħan idi güfteni hep  

Maŧrūĥ idi ĥarf yaǾnį ķālıb 

[D: 87a] 

236. Fehm itdi ġarāǿib-i maǾānį  

Śavt itmedin aña tercümānį 

 

237. Gūş eyledi sırr-ı nā-şinįde 

Seyr itdi Ǿavālim-i ne-dįde 

 

238. Fehm idemez anı ehl-i ĥikmet 

Taħmįne śıġar mı kār-ı ķudret 

 

239. Vāķıf mı olur bu ĥāle aġyār 

Bįgāne olan ŧuyar mı esrār 

 

240. Ǿİzzetle yine o raĥmet-i Ĥaķ 

DaǾvetgeh-i ħāka virdi revnaķ 

[S2: 36a] 

241. Bir ānda çü śavt-ı naġme-sencān 

Nüh günbed-i çarħı ķıldı seyrān 

[Ö: 11a] 

242. Bir oldı źehābla iyābı  

Nūruñ felek olamaz ĥicābı 

 

243. Bārın açup ol şeh-i yegāne 

Baħş itdi hediyye dostāne 

 

244. Her birine lāyıķ-ı merātib 

Luŧf eyledi ħiśśe-i münāsib 

                                                            
  235a rūĥ-ı:  rūĥį D. 
  236a ġarāǿib:  ġarābet S2. 
  242b olamaz:  ola mı M1, M2. 
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245. Ol cümleden oldılar girān-bār  

Nezdįkterān-i ħalvet-i yār 

 

Der-Źikr-i Çār-Yār-ı Güzįn Rıdvānu’llahi TeǾālā ǾAleyhim EcmaǾįn 

246. Şāhān-ı serįr-i fażl u maǾnį 

Yārān-ı çehārgāne yaǾnį 

 

247. Anlar ki mücāhidān-ı dįndür 

Dārende-i dūdmān-ı dįndür 

[M1: 10a / M2: 92a] 

248. Anlar ki ġarażdan oldılar dūr  

Her māddede müŝāb u meǿcūr 

 

249. Anlar ki emān-ı her belādur 

Ġam-ħvār-ı cenāb-ı Muśŧafā’dur 

 

250. Her birisi bir cihetle mümtāz 

Ser-cümle ĥarįf-i meclis-i rāz 

[M3: 69a] 

251. İnkāra mecāl yoķ birini 

Her biri ħalįl ü hem-nişįni 

 

252. Ol çārladur nižām-ı Ǿālem 

Ol çārladur ķıyām-ı Ǿālem 

 

253. Anlar ya Ǿanāśır-ı cihāndur 

Yā çār-fuśūl-ı bāġ-ı cāndur 

[Ö: 11b] 

 

                                                            
  245b nezdįkterān:  nezdįkterįn M1, M2 | yār:  Bār Ö, M1, M2. 
  248  − S2. 
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254. Ol çār eger olmasa mededger 

Tiryāķ-ı nižām olurdı ebter 

 

255. Ol çār eger olmasa muķāvim 

Olmazdı uśūl-ı şerǾ ķāǿim 

 

256. Ol çār dıraħtdur olan hem  

Revnaķ-dih-i çār-bāġ-ı Ǿālem 

 

257. Ol çārla buldı zįb ü zįnet  

Mesnedgeh-i çār-ŧāķ-ı millet 

 

258. Ol çārla geldi şerǾe revnaķ 

Dört olsa Ǿaceb mi meźheb-i ĥaķ 

 

259. Ol çār ki oldı çeşm-i dünyā  

Dört oldı elemle çeşm-i aǾdā 

 

260. Dü-beyt-i şerįǾat oldı ol çār 

MıśrāǾları metįn ü hem-vār 

 

261. Şeyħü’l-ħulefā śadįķ-i pįşįn  

Śıddīķ o şeh-i śadāķat-āyįn 

 

262. Maħśūś-ı taǾayyün-i ħilāfet 

Bį-vāsıŧa cā-nişįn-i ĥażret 

[M1: 10b / M2: 92b] 

 

                                                            
  256a dıraħtdur  olan:  dıraħtdur oldan Ö; dıraħt durur olan S2, D. 
  257  − S2. 
  259a çār ki:  çār ile S2; çārla D. 
  261b śadāķat-āyįn:  ħilāfet-āyįn S2. 
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263. Olmasa o Ħüsrev-i müeyyed 

Dünyāyı ŧutardı ħayl-i mürted 

 

264. Ol virdi şerįǾata ŝebātı 

DefǾ eyledi fitne-i vefātı 

 

265. Ŝānįleri dād-verz-i meşhūr 

Gerden-zen-i ŧāġiyān-ı maġrūr 

 

266. Đaĥĥāk-küş-i fesād-ı cāvįd 

Efrįdūn-ı cihān-ı teǿyįd 

[Ö: 12a] 

267. Āvāzın işitdiler ıraķdan 

Olmaz nefes-i śabāya reh-zen 

[M3: 69b] 

268. Çün naġme-i nev-bahār-ı ħoş-dem 

Oldı o nefesle mülk ħurrem 

 

269. Ŝāliŝleridür emįn-i Ķurǿān 

Gencūr-ı ĥayā cenāb-ı ǾOŝmān 

 

270. Küttāb-ı risāletüñ reǿįsi  

Sulŧān-ı şerįǾatüñ celįsi 

 

271. Olmış iki neyyir ile ol şāh  

Gerdūn-ı Ǿulüvv ü Ǿālem-i cāh 

 

272. Maĥcūb-ı ĥayāsıdur melāǿik 

Düşmen ne ġam itse bį-edeblik 

 
                                                            
  270b celįsi:  enįsi S1. 
  271b u: − M3, D. 
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273. RābiǾleri gevher-i keremdür  

Ŧūfān-ı mekārim ü himemdür 

 

274. ǾAm-zād-ı mükerrem ü mufaħħam  

Dāmād u birāder ü vaśį hem 

 

275. Cefrį ki Ǿiyān-kün-i nihāndur 

Fihrist-i kitāb-ı kün fe-kān∗dur 

 

276. Ol şāh-ı cihāna cefr-i cāmiǾ 

İcmāl-ı defātir-i vaķāyiǾ 

 

277. Bu fażl aña mefħaret-fezādur 

Kim Ǿillet-i nesl-i Muśŧafā’dur 

[M1: 11a / M2: 93a] 

278. Oldur peder-i şehįd-i mesmūm 

Baĥr-ı güher-i Ĥüseyn-i mažlūm 

 

279. İkisi de şāh-zādelerdür 

Mįrāŝ-ħor-ı siyādelerdür 

[Ö: 12b] 

280. İkisi de müstaĥaķķ-ı taǾžįm 

Ser-defter-i zümre-i maħādim 

 

281. İkisi de nūr-ı çeşm-i mā zāġ∗∗ 

Ġayretleri cāna dāġ-ber-dāġ 

 

 
                                                            
  273b ü:  − S1. 
  274b ü:  − S1. 
∗ Kur’ân’da şu şekilde geçer: ُكْن َفَيُكوُن  (kün fe-yekûn) “ ‘ol’ der, o da hemen oluverir.”  Bakara 2/117, 
Âl-i İmrân 3/47 ve 59, En’âm 6/73, Nahl 16/40, Meryem 19/35, Yâsîn 36/82, Mü’min 40/68. 
اْلَبَصُر َوَما َطغٰى َما َزاَغ ∗∗  “Göz kayıp-şaşmadı ve (sınırı) aşmadı.” Necm 53/17. 
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282. Yüz virmek ile zemāne-i dūn 

Çoķ ĥādiŝe itdi ħaśm-ı melǾūn 

[S2: 36b] 

283. Çarħuñ o zamān bilindi ĥāli  

Kim oldı bu vaķǾa iĥtimāli 

[D: 87b] 

284. Çarħuñ o zamān ŧuyıldı rāzı 

Kim virdi bu fitneye cevāzı 

[M3: 70a] 

285. Çoķ yirde yañıldı gerçi dünyā  

Olmaz bu ħaŧāya beñzer ammā 

[S1: 21b] 

286. Ĥaķ her birisinden ola rāżı 

Mā-dām ide cāna ġam teķāżı 

 

287. Gitdiyse muǾallimān-ı esrār  

Śad şükr ħalįfe-i edeb var 

 

Der-Ŝenā-güsterį-i Ĥażret-i Pįr Ķaddese’llahu Sirrahu’l-Ħaŧįr 

288. Şād-āb-kün-i riyāż-ı irşād 

Āteş-zen-i dūdmān-ı ilĥād 

 

289. Endāħte-dürr-i mevce-i kün∗ 

Elbürz-i vilāyet-i temekkün 

 

290. Ŧahmūraŝ-ı dįv-bend-i Ǿādet 

Ħancer-zen-i sįne-i ŧabįǾat 

 

                                                            
  283b kim:  − D. 
  285a gerçi:  çünki S1. 
  287a gitdiyse (vsl. Ö):  gitdi ise S2. 
∗ Bk. 275. beytin dipnotu.  
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291. Mįrāŝ-sitān-ı sırr-ı Aĥmed 

Zįbende-sülāle-i Muĥammed 

[M1: 11b / M2: 93b / Ö: 13a] 

292. Naķd-i güher-i Betūl-i Zehrā 

Ħayru’l-ħalef-i nejād-ı aǾlā 

 

293. Şāhenşeh-i Ǿālem-i teveccüh 

Maĥmūd Efendi ŧābe sirruh 

 

294. Bi’l-fiǾli ŧarįķ-i şerǾ ü taķvā  

Fenn-i Ħıżırį vü Ǿilm-i Mūsā 

 

295. Hem müctehid-i reh-i şerįǾat 

Hem reh-ber-i cādde-i ŧarįķat 

 

296. Rāzį gibi śad ferįd-i eyyām  

Bir ĥücre-i tekyesinde güm-nām 

 

297. Fetvā-dih-i şerǾ olan müsellem 

Bezminde hemįşe lāl u ebkem 

 

298. Şeyħü’l-İslām-ı fażl-mesned 

Ol ħvāce yanında ŧıfl-ı ebced 

 

299. Görse ol imām-ı muķtedāyı 

Ol gevher-i Ǿıķd-ı Murtażā’yı 

 

300. İŝnā-Ǿaşeriyye vü Revāfiż  

Ĥaśr-ı Ǿadedi olurdı nāķıż 

                                                            
  294a bi’l-fiǾli:  bi’l-fiǾl S2 || vü:  − M1, M2 | Ǿilm:  Ǿulūm M1, M2. 
  296b bir:  her M1, M2. 
  300a İŝnā-Ǿaşeriyye vü:  İŝnā-Ǿaşeriyye-i M1, M2. 
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[M3: 70b] 

301. Bį-ķayd-ı merāsim-i cihāndur 

Āzāde-i bend-i įn ü āndur 

 

302. Nā-ħoş-Ǿayşān-ı yeǿs-i cāvįd  

Olur nefesiyle reşk-i Cemşįd 

 

303. Śad salŧanat u merātib-i cāh 

Bir mevce-i himmetindeki kāh 

 

304. Şāhān-ı zemāne aña muĥtāc 

Ol Ħüsrev-i bį-serįr ü bį-tāc 

[Ö: 13b] 

305. Oldı berekāt-ı pāy-būsı 

Çoķ şehlere māye-i cülūsı 

 

306. Şāhān nice itsün aña ħıdmet 

Degmez fuķarādan anda nevbet 

[M1: 12a / M2: 94a] 

307. Yanında gedā vü şāh birdür 

Ħurşįd ü ġubār-ı rāh birdür 

 

308. Gösterdi añun ŝebāt-ı ĥāli 

Mefhūm-ı metįn ke’l-cibāli∗ 

 

309. Elbürz’üñ ider revācını serd 

Dāmān-ı şerįfi üzre bir gerd 

 

 

 
                                                            
  302a yeǿs:  beǿs M3, D. 
∗ “Dağlar gibi sağlam” anlamında Arapça bir deyimdir.  
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310. Hįç gelmedi ĥāline taġayyür  

Çoķ oldı cihān tehį vü hem pür 

 

311. Gerdūn ķapusında Ǿabd-ı dāǾį 

Yoķ ĥażretine sezā metāǾı 

 

312. Şermendesidür sipihr-i ĥāǿin 

Göstermemek ister infiǾālin 

 

313. EvżāǾ-ı ġarįbesinden ammā  

Alınduġın añlar ehl-i maǾnā 

 

314. Meyl eylemese n’ola cihāna  

Baķmaz edeb ehli çün yabāna 

 

315. Merdūdı merāsim-i ŧabįǾat  

Olur mı hįç öyle ħarķ-ı Ǿādet 

 

316. Dil-beste-i ħarķ-ı Ǿādet olmaz 

Şöhret-figen-i kerāmet olmaz 

 

317. Hįç bende geçer mi şįr-i Yezdān 

Dellāl-ı güher olur mı Ǿummān 

[Ö: 14a / M3: 71a] 

318. Çil sāle ķarįbdür o server  

Ħalķı reh-i Ĥaķķ’a daǾvet eyler 

 

 
                                                            
  310b hem:  geh S2 | cihān:  − D. 
  313b alınduġın:  alındıġın M3, D. 
  314b çün yabāna:  çoķ beyāna M1; çoķ yabāna M2. 
  315b öyle:  edeble D; − M1, M2. 
  318a ķarįbdür:  ķarįb durur D. 
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319. Her yirde idüp ħalįfe sākin 

Ħurşįd gibi śalar şuǾāǾın 

 

320. Envārı ile diyār pürdür 

Emvācı ile kenār pürdür 

 

321. Ħurşįd-miŝāl o pertev-i Ĥaķ  

Virdi reh-i Celvetįye revnaķ 

[M1: 12b / M2: 94b] 

322. Olsa n’ola ol ŧarįķe sālik  

Ħurşįde düşer mi Ĥalvetįlik 

[S2: 37a] 

323. Çün cāy-nişįn-i Muśŧafā’dur 

Lāzım olan aña iķtidādur 

 

324. Peyġamber-i seyfdür Nebį’müz 

Kįn-āver-i ĥayfdur Nebį’müz 

 

325. Āteş-zen-i ĥaśm-ı dil-siyehdür 

Ġulġul-figen-i li-yüžhireh∗dür 

 

326. Ser-ħayl-i sipāh-ı žāhirįndür  

Ümmetleri de mücāhidįndür 

 

327. Dįn-i Ķureşį şükūh ister  

Ne gār u ne ĥabs-i kūh ister 

 
                                                            
  321b Celvetįye:  Ħalvetįye D. 
  322b düşer mi:  yeter mi S2. 
َعَلى الّد۪يِن ُكلِّه۪ َوَلْو َكِرَه اْلُمْشِرُكوَن ِلُيْظِهَرُهُهَو الَّذ۪ٓي َاْرَسَل َرُسوَلُه ِباْلُهدٰى َود۪يِن اْلَحقِّ  ∗   “Elçilerini hidayet ve hak din 
üzere gönderen O'dur. Öyle ki onu (hak din olan İslam'ı) bütün dinlere karşı üstün kılacaktır; 
müşrikler hoş görmese bile.” Saff 61/9. 
  326a sipāh:  siyāh S2. 
  327b u: − S1. 
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328. Çün dįn-i Mesįĥ ber-ħafādur 

Ġār anlara vāķıǾā sezādur 

 

329. Yazmış bunı śāĥibü’l-fütūĥāt 

Ol gevher-i lücce-i kerāmāt 

 

330. TażǾįf idüp iĥtimāl-ı ġayrı  

Ŧutmış ŧaraf-ı şümūl-ı ħayrı 

[Ö: 14b] 

331. Bu nükteyi itmiş ol süħanver  

Yetmiş ŧoķuzıncı bāba zįver 

 

332. Ol nūra ki şeb-çerāġ-ı cāndur  

Maĥrūsa-ı Üsküdar kāndur 

 

333. Çoķ kişvere sāye śaldı ol māh 

Āħir bunı eyledi vaŧangāh 

 

334. Bir cāmiǾ ü ħānķāh yapdı 

Ehl-i dile ķıblegāh yapdı 

[M3: 71b] 

335. Ol günbed olup nümūne-i Ŧūr 

Üstinde olur tecelli-i nūr 

[D: 88a] 

336. Güldestesi naħl-ı cevherįdür 

Üstindeki nūrlar berįdür 

[M1: 13a / M2: 95a] 

 

 

                                                            
  330a tażǾįf:  − D. 
  331a nükteyi:  نکث S2 | itmiş:  ķılmış S1. 
  332a nūra:  nūr D || Üsküdar:  Üsküdara D. 
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337. Her şeb olur ol menār-ı ezher  

Şām-ı Ramażān’a reşk-āver 

 

338. Sulŧān-ı hüdādur ol felek-şān 

İtse n’ola nūrdan çerāġān 

 

339. Ķandįlleri gül-i cināndur  

Güldeste-i bāġ-ı cāvidāndur 

 

340. Güldestesidür anuñ muĥaķķaķ 

Mįzāb-ı zülāl-ı raĥmet-i Ĥaķ 

 

341. Anda çözilür metāǾ-ı ĥācāt  

Dirsem n’ola bender-i fütūĥāt 

 

342. Ey Fāǿiżi-i ser-āb-peymā  

Ey bād-be-dest-i deşt-i sevdā 

 

343. Tā key tek ü pūy-ı ibtiźālüñ  

Tā key bu hevā-yı bį-meǿālüñ 

[Ö: 15a] 

344. Hįç ħāŧıra itmedüñ ferāġuñ 

Ħārādan imiş senüñ dimāġuñ 

 

345. Bunuñ gibi āstānı ķorsın 

Deryūzeger-i liǿām olursın 

 

 
                                                            
  337b reşk-āver:  reşk ider D. 
  339a gül-i:  güli S2. 
  341b bender:  seyyid D. 
  342a peymā:  sįmā S2 || bād-be-dest (hrk. Ö):  بادست  D. 
  343a pūy-ı:  pū vü S2 || ab bu beytin mısraları D nüshasında yer değiştirmiştir. 
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346. Unutma melāźgāhuñı gel 

Bį-çāre yañılma rāhuñı gel 

 

347. Elden ķoma āstān-ı pākın 

Kuĥl eyle ġubār-ı feyżnākın 

 

348. Ĥaķ žıllını müstedām ķılsun 

Feyż-i himemin müdām ķılsun 

 

Der-Sebeb-i Teǿlįf-i Kitāb-ı Leylā vü Mecnūn 

349. Bir dem ki cihān olup pür-āşūb  

Güm-būdeter idi rāh-ı maŧlūb 

 

350. Herkes mey-i ĥayret ile medhūş 

Endįşe-i kāra ķalmamış hūş 

[M1: 13b / M2: 95b / M3: 72a] 

351. Dem-beste vü lāl ħalķ-ı Ǿālem 

Maġlūb-ı melāl ħalķ-ı Ǿālem 

 

352. Hep naķş-ı zemāne ġayr-ı maǾhūd 

Hep vażǾ-ı felek ħilāf-ı maķśūd 

 

353. Olmışdı mizāc-ı kevne ĥayrān  

Derrāke-i tįz-i feylesofān 

 

354. Fįrūz idi baħt-ı devlet-i cehl  

Efrāşte idi rāyet-i cehl 

 

 
                                                            
  349b rāh:  āh M1, M2. 
  353b tįz:  tįr M1. 
  354b rāyet:  merātib D. 
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355. Cengįz-miŝāl cehl-i pür-zūr 

İtmişdi diyār-ı fażlı pür-şūr 

[Ö: 15b] 

356. Ĥayŝiyyet olup źelįl ü nā-kām  

Nā-dānlıķ idi medār-ı aĥkām 

 

357. Peyġūle-i ġamda hūş-yārān 

Śadr-ı ŧarab u śafāda nā-dān 

 

358. Bulmışdı revātib-i muķarrer  

Her ħāne-nişįn ü mübteźeller 

 

359. Bį-yār u ĥarįf ehl-i dāniş  

Ol ŧāǿife de ġarįbe dönmiş 

 

360. Bį-ĥükm ü netįce cümle Ǿillet  

İllā meger intisāb-ı devlet 

 

361. Her buķǾa-ı Ǿilm hem-çü mekteb 

Bāzįgeh-i kūdekān idi hep 

 

362. Eŧfāl-i ekābir-i zemāne 

Yā mehd idi cā ya ders-ħāne 

[S2: 37b] 

363. Ŧutmışdı ŧarįķ-i Ǿilmi śıbyān 

Dānā bulamazdı bir zebān-dān 

 

 

                                                            
  356b nā-dānlıķ:  nā-dānlıġ S2. 
  358b ü: − S2. 
  359a bį-yār u ĥarįf:  bį-bār u ĥarįf M3, D; bį-bāde ĥarįf ü S2. 
  360a ü:  − S1. 
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364. İtmişdi zamān-ı bį-müdārā  

Evrāķ-ı kitābı žarf-ı ĥelvā 

[S1: 22a] 

365. Mānend-i gül-i güşāde ekŝer 

Şįrāze-güsiste idi defter 

[M1: 14a / M2: 96a] 

366. Her gūşede nā-güşūde cüzdān 

Şol ġonçe gibi ki ķala pejmān 

 

367. Düşse n’ola kātib ıżŧırāba 

Yoķ rāġıbı kim baķar kitāba 

[M3: 72b (eksik)] 

368. Ķįrāŧla śatılan cevāhir 

Ķanŧārla śatılurdı yir yir 

[Ö: 16a] 

369. Śad nükteden ey’ görürdi eşrāf  

ǾArż-ı hüner itse būriyā-bāf 

 

370. Olmışdı dimāġ-ı ħalķ efgār 

Debbāġ ile birdi ķadr-i Ǿaŧŧār 

 

371. Gelmişdi Ǿayār-ı kevne raħne  

Hem-seng idi Ǿūd ile diremne∗ 

 

372. Bį-şaĥne idi dükān-ı inśāf 

Bir śatılur idi dürd ile śāf 

 

 

                                                            
  364a müdārā:  müdāvā M3. 
  369a ey’ görürdi (ey’ Ö’de hrk.):  eyi görürdi S2; ey’ gördi D. 
  371b diremne:  − D. 
∗ Pelin otu, acı ot. İlaç yapımında da kullanılır. (wormwood, hyssop). 



104 
 

373. Olmışdı mizāc-ı naķd rencūr 

Yeksāndı dem-i nesįm ü bāĥūr 

 

374. Olmışdı meźāķ-ı farķ muħtel 

Şekkerle ber-ā-ber idi ħanžal 

 

375. Gitmişdi tetebbuǾ-ı ĥaķįķat  

Ħalķ eylemiş idi hezli Ǿādet 

 

376. Olmışdı zemāne ħalķı ekŝer 

Bed-gūy u dü-rūy u iftirāger 

 

377. Tevǿem olup āştį ile rezm 

Olmışdı nifāķ nuķl-ı her bezm 

 

378. Ne dostluķ üzre ĥükm-i dāǿir 

Ne buġżuñ olur meǿāli žāhir 

 

379. Ķādir buña dostān-ı pür-şeyn 

Ķays’ı ide Leylā ile mā-beyn 

 

380. Cāǿiz ide āşinā-yı pür-ġış 

Cām ile şarābı āb u āteş 

[M1: 14b / M2: 96b] 

381. Bir tefriķa śalalar miyāna 

Teǿŝįr ide ĥükmi Ferķadān’a 

[Ö: 16b] 

382. Ol ŧāǿife eylese nifāķı 

Bed-ħvāh ide vaśla iştiyāķı 

 

                                                            
  375b eylemiş idi hezli:  itmiş idi hezār D. 
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383. Der-kār ideler çü rįş-ħandı  

Bāduñ güle irmeye gezendi 

[D: 88b] 

384. Vādį-i dürūġa kim giderler 

Ħārıyla güli dürüst iderler 

[M3: 73a (eksik)] 

385. İsterse ider o ķavm-i bį-şerm  

Śad Ħüsrev’i kūh-kenle dil-germ 

 

386. Āġāz-ı füsūn iderse bir faśl 

Ġūlistān ola meclis-i vaśl 

 

387. Ben dāmenime çeküp ayaġım 

Var idi o fırķadan ferāġım 

 

388. Anlarla aramuzı ser-ā-pā 

Kesmişdi çü tįġ mevc-i deryā 

 

389. YaǾnį ki ĥiśār-ı dil-güşāda 

Ol sāĥil-i lücce-i śafāda 

 

390. Bir künce śalup hevā-yı taķdįr  

İtmişdi bu ħākı inzivā-gįr 

 

391. Aĥsente zihį Ħalįc-i dil-keş  

Çün cūy-ı şarāb-ı śāf u bį-ġış 

 

 

                                                            
  383b irmeye:  gelmeye S2. 
  385a ider:  iderler D. 
  390a künce:  gice D. 
  391b u:  − D. 
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392. Ķılmış iki cānibini tezyįn 

Peyveste riyāż-ı cennet-āyįn 

 

393. Eyler iki cānibi şehādet 

Kim ola o bāħr cūy-ı cennet 

 

394. Yā sįm-i sebįkedür o deryā 

Ķālıbda henūz daħı ammā 

[Ö: 17a] 

395. Yā aŧlas-ı ħūb-ı dil-güşādur 

Pāy-endāz-ı şeh-i śafādur 

[M1: 15a / M2: 97a] 

396. Śandum o perend-i sįm-tārı  

Ĥayyāŧ öñinde cāmevārį 

 

397. Tārını çözer çü perniyān-bāf  

Ŧurma∗ uzadur ĥarįr-i şeffāf 

 

398. Çözmiş kemerin yaħud bir āfet 

Bezme vire tā anuñla ĥālet 

 

399. Destārını bozdı yā zemāne 

Pįçįde idüp döker miyāna 

 

400. Lįmān-ı emān-ı mübtelādur  

Ħavż-ı bį-müzd-i her gedādur 

 

 

                                                            
  396a sįm-tārı:  sįm-nārı D. 
  397a çü:  yā Ö, M1, M2, S1; ? D || ĥarįr:  ĥarįf S2. 
∗ “Durmadan, sürekli olarak” anlamına gelen, Türlçe arkaik zarf-fiildir. 
  400b müzd:  مرد D. 
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401. Yoķ mevc ü telāŧumında maĥźūr  

Gird-ābı çü çāh-ı ġabġab-ı ĥūr 

[M3: 73b] 

402. Deryādur egerçi cūyveşdür  

Meh-tābda seyri ħūb u ħoşdur 

[S2: 38a] 

403. Zevraķla ķaçan ki seyr ider yār 

Eyler dil-i lücceyi şerer-bār 

 

404. ǾAksin śalup āba māh-ı tābān  

Fānūs-ı zerįn ider fürūzān 

 

405. ǾAksiyle ider o māh-ı ġabġab 

Gird-ābı nažįr-i Çāh-ı Naħşeb 

 

406. Rūyuñdan alursa pertev ü tāb  

Pūlādı kepāde ide meh-tāb 

 

407. Gitse pereme∗yle seyre cānān  

Berķ içre güneş olur nümāyān 

[Ö: 17b] 

408. Bir şuǾle-i pür-şerāra beñzer 

Silk-i dür-i şāhvāra beñzer 

 

409. Şeh-perr-i Hümā’dur ol bilā-şek  

Kim sāyesini muĥāl görmek 

                                                            
  401a ü: − S1. 
  402a deryādur egerçi:  deryādur eger ki M3; deryādan egerçi D || seyri ħūb u ħoşdur:  seyr ħūbveşdür 
D. 
  404b zerįn:  zerin Ö, M3. 
  406a ü:  − D. 
∗ Kayık, sandal. 
  407a peremeyle (vsl. Ö, M3, S1):  pereme ile M1, M2, S2, D. 
  409b sāyesini:  şuǾlesini D. 
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410. Bir ħancer-i tįz-i pür-cilādur  

Dirlerse yılan dili revādur 

[M1: 15b / M2: 97b] 

411. Pür eylese anı ġonçe-lebler 

Mevzūn güher-i yem-i ŧarablar 

 

412. Deryādur o perniyān-ı māǿį 

Kim resm olına nice Ħıŧāyį 

 

413. Yelkenle pür olsa rūy-ı Ǿummān 

Cūy üzre semen olur perįşān 

 

414. Fülk üzre yā nice bādbāndur  

Yā birbiri içre āsmāndur 

 

415. Meydān-ı sibāķdur o deryā 

Her fülk bir esb-i bād-peymā 

 

416. Deryāda olur ķaçan çerāġān  

Gülzāra olur şükūfe-rįzān 

 

417. Seyr eylemiyeydi ger ol encüm  

Dirdüm yeme āsmān-ı heştüm 

 

418. Deryāda çerāġ bį-kerāndur 

Yā Ǿaks-i nücūm-ı āsmāndur 

[M3: 74a] 

 

                                                            
  410b dili ( hrk. Ö):  velį M1. 
  414a yā nice:  yanınca M1, M2, S2, D || içre:  üzre D. 
  416a ķaçan:  + ki S2. 
  417b heştüm:  heftüm S1. 
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419. Beñzer çemene o śafĥa-ı āb 

Kim pür ide anı kirm-i şeb-tāb 

 

420. ǾAksin śalup āb-ı bį-ķarāra 

Her şemǾi iki śanur nežāre 

[Ö: 18a] 

421. Her taħte-i şemǾ-i pįş-ħvāndur  

Bir cām-ı şarāb-ı şuǾlesāndur 

 

422. Yā taħte-i lālezārdur ol 

Yā sįne-i dāġdārdur ol 

 

423. Aķındısı şöyle bį-emāndur 

Śan ĥamle-i ķahr-ı āsmāndur 

 

424. Dirse n’ola aña ehl-i ħikmet 

Sūhān-ı kilįd-i  Ǿayş u Ǿişret 

 

425. Ol āb bir ehl-i ĥāle beñzer 

Kim ŧayy-ı mekāna verziş eyler 

[M1: 16a / M2: 98a] 

426. Dįvāne-i Ǿaşķdur ne tedbįr  

Eylerse güsiste bend ü zencįr 

 

427. İtseydi ķabūl-ı Ǿıķd ol āb 

Dirdüm o mekāna baĥr-ı sįm-āb 

 

428. Cūşişgehini gören dir anuñ 

Budur başı baĥr-ı bį-kerānuñ 

 
                                                            
  421b bir cām-ı:  pür-cām-ı Ö, M1, M2, S1, S2. 
  426b bend ü:  bend-i M1, M2, S1. 
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429. Vālid k’ola cennet āşiyānı  

Bu gūne iderdi dür-feşānį 

 

430. Kim varmış arada kūh u śaĥrā 

Mevśūl degülmiş iki deryā 

 

431. Bir śāĥib-i dest-bürd ü nįrū  

Fikr ü ħıredin ķılup terāzū 

 

432. Görmiş ki bu iki baĥr-ı Ǿummān 

Var aķmaġa birbirine imkān 

 

433. Kesmiş nice deşt ü kūhsārı  

Biri birine ķomış biĥārı 

[Ö: 18b] 

434. Eflāka kemend-i himmet atmış  

Deryāları birbirine ķatmış 

[D: 89a] 

435. Śalmış bu zemįne şūr u ġavġā 

Girmiş biri birisine deryā 

[M3: 74b] 

436. Revnaķ-dih olup bu merz ü būma 

Vaśl eylemiş anı Baĥr-ı Rūm’a 

 

437. Tāriħ-şinās-ı bāstānį 

İskender’e nisbet eyler anı 

 

 

                                                            
  429a k’ola:  ola M3; ki ola S1, D. 
  431a ü:  − S1. 
  433b biri birine:  birbirine D | biĥārı:  mecārı M3. 
  434b birbirine:  biri birine D. 
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438. Olmış o Ħalįc genc-i kişver 

Bekler iki yanın iki ejder 

 

439. Ol iki ĥisār çarħa çıķmış  

Bārū-yı sipihri ħayli śıķmış 

 

440. Sįmürġ o ķulle-i feleksā  

Ejderdür aña śarıldı deryā 

[M1: 16b / M2: 98b] 

441. Dįvārları metįn ü muĥkem 

Çün Ǿaķl-ı ĥakįm sedd-i aǾžam 

 

442. Śad sedd-i Sikender-i ħoş-aĥkām  

Bir iskelesiyle olur ilzām 

[S2: 38b] 

443. Ħandeķleri kim şigerf-çehdür 

Māhį-i zemįne ġūŧegehdür 

[S1: 22b] 

444. Eyler çeh-i bendgāhı her bār  

Ġam gibi hezār ser-keşi zār 

 

445. Bend olmış olaydı anda Bįjen  

Taħlįś idemezdi śad Tehemten 

 

446. Hem sūr-ı emāngeh-i sitemdür 

Hem ĥıśn-ı ĥaśįn-i ehl-i ġamdur 

[Ö: 19a] 

 

                                                            
  439b bārū-yı:  bāzū-yı M3; bārūyı D. 
  440b ejderdür anā śarıldı deryā:  ejderler ki śarılurdı gūyā S2. 
  442a ħoş-aĥkām:  ħoş-endām D || ilzām:  elzem S2. 
  444b zār:  dār S2. 
  445a Bįjen:  pejen M1, M2; pįjen M3. 
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447. N’olmaķ gerek ol ĥaśānet-ābād 

Bū’l-fetĥ gibi şeh ide bünyād 

 

448. Pįrāmen-i her ĥiśār gülşen 

Her zįr-i dıraħt bir nişįmen 

 

449. Her gūşede śad behişt pinhān  

Her ķaśrda śad hezār ġılmān 

 

450. Kāşāneleri nigār-ħāne 

Her bāġçesi bahār-ħāne 

 

451. Büstānına āb-keş hevādur 

Gülzārına bāġbān śabādur 

 

452. Bir veznde āb ile hevāsı  

Yek-reng gül ü mül ü kirāsı 

[M3: 75a] 

453. Kühsārı ki maǾden-i güherdür 

Yāķūtı anuñ kirās-ı terdür 

 

454. Nāzik leb-i laǾl-i dil-sitāndan 

Rengįn gül-i naħl-ı erġuvāndan 

 

455. Gülzār-ı cinān kirāszārı  

LaǾl ü güher olsa n’ola bārı 

[M1: 17a / M2: 99a] 

456. Eşcārı dıraħt-ı Ŧūr’a beñzer 

Üstinde kirās nūra beñzer 

                                                            
  449b hezār:  hezārān D. 
  452b ü (ikinci):  − S1. 
  455  − D. 
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457. Ol şāħ ki laǾl-i ter berįdür 

Sūr-ı güle naħl-ı cevherįdür 

 

458. Hengām-ı kirās-ı dil-güşādur  

Çeşn-i ŧarab-ı Cem-i śafādur 

 

459. Her gūşede bezm-i Ǿişret ü nūş  

Her bezmde şevķ cūş-der-cūş 

[Ö: 19b] 

460. Cāǿiz ola reng-i cüzǿ ü kül sürħ  

Gül sürħ ü kirās sürħ ü mül sürħ 

 

461. ǾUşşāķla nice sįm-berler 

Gökśu’ya varup śafā iderler 

 

462. Ħūbān girer āba fevc-der-fevc 

Deryā-yı neşāŧ mevc-der-mevc 

 

463. Ħūbān girer āb-ı cūya her sū 

Āyįnede gösterür perį-rū 

 

464. Mevc üzre görinse peyker-i nūr 

Gūyā ki olur tecelli-i Ŧūr 

 

465. Girse śuya yār mest ü bį-tāb  

Hįç öyle olur mı Ǿālem-i āb 

 

 

                                                            
  458b çeşn-i ŧarab-ı Cem:  ĥüsn-i ŧarab-ı Cem S2; چشر طرب جسم D. 
  459b cūş-der-cūş:  cūş-ber-cūş M1, M2. 
  460a ü:  − M3, D || ü (ikinci):  − S1. 
  465a mest ü:  mest-i Ö, S1, S2. 
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466. Mestāne bulup śuda civānın 

Āġūşa çeker kimi miyānın 

 

467. Yār eyleyüp iltifāt gāhį  

ǾUşşāķı çeker śuya çü māhį 

 

468. Ol mālik-i baĥr-ı şevķ-i aĥbāb 

Zülfin ider ehl-i Ǿaşķa ķullāb 

 

469. CemǾ eyler o çeşmesār-ı nūşįn 

Her gün nice Ħüsrev ile Şįrįn 

[M3: 75b] 

470. Cūy olsa Ǿaceb mi böyle pür-cūş 

Eyler bu ķadar civānı āġūş 

[M1: 17b / M2: 99b] 

471. Hengām-ı ħazān olur ĥarįfān 

Nüzhetgeh-i kūhsāra tāzān 

 

472. Ol Ǿarśa olup dü baĥra mecmaǾ  

Dirler oradur maķām-ı YuşaǾ 

[Ö: 20a] 

473. CemǾ olsa Ǿaceb mi anda her ān  

Ħıżr-ı çemen ü Kelįm-i mürġān 

 

474. Virdükce hevā dü-rūze furśat 

Eylerler o gūşelerde śoĥbet 

 

 

 

                                                            
  467a iltifāt:  iltifātı S1 || śuya:  − S2 | çü māhį:  çü mār-ı māhį S2. 
  472a baĥra:  baĥr S2 | olup:  olur S1. 
  473b ü:  − S1. 
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475. Bāzįçe-i devri bir śanurlar  

Bu köhne bahāra aldanurlar 

 

476. Bu köhne bahār ħod güvādur 

Kim Ǿāķıbet-i cihān fenādur 

 

477. Her berg şikeste-kāra beñzer 

Bir Ǿāşıķ-ı dil-figāra beñzer 

 

478. Kim ħāka śalup vücūd-ı zārın  

Śatmış śavmış hep iǾtibārın 

 

479. Āvāze-i cūy ķurı ġavġā 

Çün devlet-i bį-meǿāl dünyā 

 

480. ǾUnf itmede ehl-i bāġa śarśar 

Maġrūr-ı sefįh-cāha beñzer 

 

481. Yoķ gerçi bahārla mesāsı  

Bir gūne bunuñ da var śafāsı 

 

482. Ħāk üzre varaķ ider hüveydā 

Mermūze-i küllü men Ǿaleyhā∗ 

[S2: 39a] 

483. Ĥiśśeñ var ise eger fenādan 

Yegdür bu bahār-ı dil-güşādan 

 

 

                                                            
  475b bu:  bir S1, S2. 
  478a zārın:  zārun D || iǾtibārın:  iǾtibārun D. 
  481a yoķ:  bugün D. 
 .üzerindeki her şey yok olucudur.”  Rahmân 55/26 (Yer)“  ُكلُّ َمْن َعَلْيَها َفاٍنۚ  ∗
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484. Ĥācetgehin eyleyüp ziyāret  

ǾĀşıķlar ider ümįd-i himmet 

 

485. Dilden çü murād-ħvāhlardur  

Her gūşesi vaślgāhlardur 

[M1: 18a / M2: 100a / Ö: 20b] 

486. Ol vāsıŧa ile Ǿāşıķ-ı zār 

Olursa Ǿaceb mi vāśıl-ı yār 

[M3: 76a / D: 89b] 

487. Alur güher-i mezār-ı pākın  

Ķuhla ķatar ehl-i derd ħākın 

 

488. Ĥaķķā güher-i mezārı anuñ  

Zįver-dih-i tācıdur şehānuñ 

 

489. Pür-üns ü neşāŧ her havālį  

Bį-gerd-i melāl aķar zülāli 

 

490. Çün pertev-i āftāb cūyı 

Her ħānenüñ olur āb-rūyı 

 

491. Çıķmış ser-i şāħlar semāya  

İrmiş bün-i biħler ŝerāya 

 

492. Kühsārı dıraht şāħ-ber-şāħ  

Śad bülbül ü sāra lāne her şāħ 

                                                            
  484a ĥācet-gehin:  ĥācet-gehüñ M3, S1, S2, D; حجتهكن M1, M2. 
  485a murād:  mezār D || vaślgāhlardur:  rıĥletgāhlardur D. 
  487a alur:  alup S2. 
  488b şehānuñ:  cihānuñ S2. 
  489b aķar:  aķısar D. 
  491b irmiş:  inmiş D. 
  492b bülbül ü sāra:  bülbül-i zāra M3, D. 
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493. Eyler naġam eyledükce mürġān 

Evrāķ-ı ħazānı şevķ-i raķsān 

 

494. Mürġ alsa eger per-i Hümā’yı 

İtse ne ķadar hevā-girāyį 

 

495. Mürġ-i ķafese ħalāś cāǿiz 

Andan çıķamaz ŧuyūr hergiz 

 

496. Mürġ eylese şāħsārı meǿvā 

Ebr içre girer ĥamāme gūyā 

 

497. Eşcāra ki tāklar ulaşmış 

Sįmürġdür ejdehā ŧolaşmış 

 

498. Eşcār-ı bülend ü heyǿet-i tāk  

Çün kāh-keşān u kūy-ı eflak 

[Ö: 21a] 

499. Ol tāk-ı mülevveni gören der  

Ķavs-ı ķuzaĥ-ı sipihre beñzer 

 

500. Enmūźec-i bāġ-ı cāvidāndur 

Fihrist-i bedāyiǾ-i cihāndur 

[M1: 18b / M2: 100b] 

501. Her gūşesi Ǿālem-i digerdür 

El-ķıśśa cihān-ı muħtaśardur 

 

502. Śaldum o zemįne ŧarĥ-ı bünyād  

Bir gūşe-i Ǿuzlet itdüm ābād 

                                                            
  498a heyǿet:  heyǿāt M1, M2 || u:  − M3, D. 
  499a der (hrk. Ö, M3):  dir S2, D. 
  502a ŧarĥ-ı:  ŧarĥ u S1. 
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503. Çün fikr-i faķįr tāze vü ħāś 

Çün ħāŧır-ı bendegį pür-iħlāś 

[M3: 76b] 

504. Mecmūa idi laŧįf ü dil-keş  

Aĥbāb içinde maǾna-yı ħoş 

 

505. Olurdı pür olsa źū-fünūnān  

Bįrūn u derūnı baĥr-ı Ǿummān 

 

506. Ŧolıydı derūnı fażl u maǾnā 

Cüzdān idi baĥr elinde gūyā 

 

507. Ol külbe-i ġamda cān-ı zārım  

Olmışdı nedāmete mülāzım 

 

508. Geldükce derūna fikr-i ümmįd 

Feyż-i ezelį iderdi tebǾįd 

 

509. Olmışdı dil-i bülend-pervāz 

Ümmįd-i vefāyı ber-ŧaraf-sāz 

 

510. Āşūb-ı emāni-i ciger-tāb 

Olmazdı dimāġ-ı cāna reh-yāb 

 

511. Farķ-ı ħıred olmayup leked-kūb 

Fikr-i emel itmemişdi maġlūb 

[Ö: 21b] 

512. Geçmişdüm ümįd-i ħayr u şerden 

Olmışdı meǿāl-i ĥāl rūşen 

                                                            
  504a dil-keş:  dil-küş (hrk.) D.  
  505b bįrūn u derūnı:  bįrūnı vu derūnı D. 
  507a cān-ı:  cān u D. 
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513. Ĥātim geçinen esįr-i şöhret 

Baña śatamazdı hįç minnet 

 

514. İĥsān-ı tekellüf-āzmāyān 

Olmışdı yanımda raħne-i şān 

 

515. Kāhil-keremān-ı rūzgāra  

Muĥtāc degüldüm iǾtiźāra 

[M1: 19a / M2: 101a] 

516. ǾAşķ ile idi sirişt-i būdum  

ǾAşķ idi Ǿanāśır-ı vücūdum 

 

517. Çün vardı dilimde neşve-i Ǿaşķ  

Hem āb u gilimde neşve-i Ǿaşķ 

 

518. Ħālį degül idi rūzgārım  

Ĥükmini virürdi nev-bahārım 

 

519. Deryā gibi eyleyüp ħurūşı  

Bir ķaŧre iken ururdı cūşı 

 

520. Aĥvāl-i derūnı Ǿaşķ her gāh 

Ķāle götürürdi ħvāh u nā-ħvāh 

[M3: 77a] 

521. İdüp mey-i Ǿaşķ kār cāna  

Rāzım düşürürdi hep miyāna 

 

                                                            
  515a kāhil:  kāmil S2, D. 
  516a sirişt-i:  sirişt ü S2. 
  517  derkenar Ö || a dilimde:  elimde M1, M2. 
  518b virürdi:  virür M1, M2. 
  519b ururdı:  iderdi D. 
  521b rāzım:  rūzum D. 
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522. Cellād-ı maĥabbet eyleyüp zār  

Esrārımı itdürürdi iķrār 

[S2: 39b] 

523. Mekkār-ı maĥabbet eyleyüp āl 

Ŧıfl-ı dile söyledürdi icmāl 

 

524. İtmiş yem-i Ǿaşķ iden derūnum  

Bį-ĥavśala mevce-i cünūnum 

 

525. İtdi teb-i ġam derūnı sūzān  

Olsa n’ola sözlerim perįşān 

[Ö: 22a] 

526. Dirsem n’ola Ǿāşıķāne mażmūn 

Hįç rāzını śaķlasun mı Mecnūn 

 

527. Kendim bileli esįr-i Ǿaşķam 

Dil-teşne-i germ-sįr-i Ǿaşķam 

 

528. Ben kendimi böyle zār buldum 

Güm-geşte vü bį-ķarār buldum 

 

529. Bu bezm-i vücūda mest geldüm 

Sāġar-zede-i elest geldüm 

 

530. Bu girye ki feyż-i cāvidāndur 

Tā cām-ı elestden nişāndur 

[M1: 19b / M2: 101b] 

 

 

                                                            
  522b itdürürdi:  itdürdi S1. 
  524a iden:  ābdan D. 
  525a teb:  şeb S2. 
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531. Bu sūz ki sįne mübtelādur  

Evvel eŝer-i teb-i belādur 

[S1: 23a] 

532. Bu āh ki bād-ı āteşįndür 

Tā nefħa-ı rūĥdan ķarįndür 

 

533. Bu reşk ki ĥüsn-i eŝerleridür  

Tā bezm-i elestden beridür 

 

534. Bu şūriş-i dil ki cān-gezādur 

Bed-mesti-i cām-ı ibtidādur 

 

535. Bir gün yine neşve-i maĥabbet  

Virmişdi derūna özge ĥālet 

 

536. Maġlūb idüm ol ķadar  śafāya  

Gūyā ki gül-i seĥer śabāya 

 

537. Ol şevķle ħāme-i güher-bār  

Olmış dil-i Ǿāleme şerer-bār 

[M3: 77b] 

538. YaǾnį ki cünūn rivāyetinden  

Leylā Mecnūn ĥikāyetinden 

[Ö: 22b / D: 90a] 

539. Bir faślı olup nümūne-perdāz  

Śalmış dil-i siĥre reşk-i iǾcāz 

                                                            
  531b evvel:  + hep evvel S1. 
  533a reşk:  eşk M1, M2. 
  535a yine:  − M1, M2. 
  536a maġlūb:  maŧlūb M1, M2. 
  537b şerer-bār:  şerer-kār Ö, M1, M2, M3, S1. 
  538b Leylā:  + vü D. 
  539a faślı:  faśl S2. 
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540. Bir naġme-i tįze ķılmış āheng  

Bir kārla ħalķı eylemiş deng 

 

541. Ķānūn-ı dile olup muvāfıķ  

Bir faśl itmiş ki cāna lāyıķ 

 

542. Şerĥ-i ġam-ı ĥasret idüp ol bāb  

Bir mevcede Ǿarża ķıldı gird-āb 

 

543. Bir ķaŧreyi ķıldı ol füsūnver 

Ābisten-i śad hezār gevher 

 

544. Bir aħkeri eyleyüp nümūdār 

Āteşgeh-i Ǿaşķa ķodı miǾyār 

 

545. Bir źerreyi şeb-çerāġ śatdı  

Meşt-i ħas u ħārı bāġ śatdı 

[M1: 20a / M2: 102a] 

546. Ġam-ħāneye geldüginde aĥbāb 

Düşdükde miyān-ı śoĥbete tāb 

 

547. Ol cüzǿe bir iki ehl-i dāniş  

Cüzdānım içinde rast gelmiş 

 

548. Gözden geçürüp o faśl-ı naġzı 

Cūş itmiş o neşve ile maġzı 

 

 
                                                            
  540a ķılmış:  ķalmış S2 || deng:  reng D. 
  541b itmiş ki:  itmişdi S1. 
  542a idüp ol bāb:  idüp ol tāb S2; idi ol bāb D. 
  545b meşt:  heşt D || ab śatdı (redif):  śandı S2, D. 
  547a cüzǿe:  cüzǿ D. 
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549. İtmiş çü śadef o lücce-ŧabǾān 

Ol cüzǿi derūn-ı dilde pinhān 

 

550. Ol şįre-i tāze-i maǾānį 

Ķılmış kār-ı mey-i muġānį 

 

551. Ol mįve-i nā-res ŧabįǾat 

Virmiş dehen-i meźāķa leźźet 

[Ö: 23a] 

552. Ol nükteverān idüp vifāķı 

Bu semte düşürdiler siyāķı 

 

553. K’ey Fāǿiżi ey cihān-ı dāniş 

ǾArş-ı süħan āsmān-ı dāniş 

 

554. Ŝābit-endāz-ı fażl u itķān  

Düşvār-pesend-i naġz-ı naķdān 

[M3: 78a] 

555. Sensin bu zamān-ı şūr u şerde 

Bu ķaĥŧ-ı maǾarif ü hünerde 

 

556. Bį-müzd ü ġaraż çü Şāh-ı KenǾān 

İcrį-dih-i mıśr-ı Ǿilm ü Ǿirfān 

 

557. Fażluñdan irişmeseydi mersūm 

MaǾlūm idi ĥāl-i mülket-i Rūm 

 

558. Cāy-ı süħanı felek sen itdüñ 

Bu lücceyi pür-nemek sen itdüñ 

 

                                                            
  554a ŝābit:  ? M3. 
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559. Sen virmeseñ iǾtibār nažma  

Gelmezdi revāc-ı kār nažma 

 

560. Bu ŧarz-ı nevi sen itdüñ įcād 

Ķılduñ şuǾarā-yı Rūm’ı irşād 

[M1: 20b / M2: 102b] 

561. Bu şįve-i naġz-ı ŧabǾ-āvįz 

Oldı eŝerüñle şöhret-engįz 

 

562. Sen eylemeseñ bu semte raġbet  

Ħalķ olmış idi hep ehl-i śanǾat 

[S2: 40a] 

563. Rūm oldı emįn-i ĥarf-i iǾcām  

SaǾyüñ hele ķıldı defǾ-i įhām 

 

564. Olmaķ neden ey ħazįne-i rāz 

Bį-ĥükm ü eŝer bahār-ı iǾcāz 

[Ö: 23b] 

565. ŦabǾuñ yaraşur mı cāmid olmaķ 

Deryā-yı muĥįŧ-i rākid olmaķ 

 

566. Olınmaya ŧabǾ-ı tįzüñ iǾmāl  

Tįġüñ ŧura der-niyām ihmāl 

 

567. Ol ġonçeyi eyle gülşen-i rāz 

Żamm it aña çār-bāġ-ı iǾcāz 

 

 

                                                            
  559a virmeseñ:  virmesen M1, M2, S1. 
  562a eylemeseñ:  eylemesen M1, M2. 
  563a Rūm:  ādem D. 
  566b ŧura:  olınmaya D. 
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568. Güldesteñi bāġ bāġ eyle  

Ĥāsidleri dāġ dāġ eyle 

 

569. Fevvāre-i źihnüñ eyle der-kār 

Dögsün felegi zülāl-i eşǾār 

 

570. Pür-gevher-i nükte ķıl cihānı  

Ŧūfān itsün yem-i maǾānį 

 

571. Enfāsuñ ile neşāŧmend it  

Bād ile zebān-ı ħalķı bend it 

[M3: 78b] 

572. Ķıl nükte-i Ǿaşķı siĥre sįr-āb 

Vir āteş-i tįze terri-i āb 

 

573. Elfāžuñ olup maĥabbet-engįz  

Ķıl āb-ı zülāli şuǾle-āmįz 

 

574. Ŝebt it varaķ-ı sepįde eşǾār 

Ķıl śafĥa-ı penbeyi şererzār 

 

575. İtsüñ ķalemüñ şerāre-pāşį  

Āteş-berk it ķalem-tırāşı 

[M1: 21a / M2: 103a] 

576. Gūş eyleyüp anlaruñ ħiŧābın 

Virdüm bu ŧarįķ ile cevābın 

 

 
                                                            
  568b eyle:  − S1. 
  570b maǾānį:  cihānı D | itsün:  − S1. 
  571b bād ile:  bādeyle M3; bāde ile D. 
  573b şuǾle:  āteş S2. 
  575b it:  − S2. 
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577. Kim sözlerüñüz ķarįn-i śıĥĥat  

Yoķ lįk faķįrde o ŧāķat 

[Ö: 24a] 

578. Sevdā-yı süħan dimāġ ister 

Āzādegi vü ferāġ ister 

 

579. Terkįb-i kelāma cüzǿ-i aǾžam 

Bį-ķaydi-i ħāŧır-ı müsellem 

 

580. Olmazsa eger ferāġ-ı ħāŧır  

Bir terbiyet olsa bāri ķāśır 

 

581. Bį-raġbeti-i süħansa maǾlūm  

Ne ĥāldedür ekābir-i Rūm 

 

582. Anlar ki süħan-penāhlardur 

Hep mažhar-ı luŧf-ı şāhlardur 

 

583. Eşrāf-ı zamān ki kec-menişdür 

Endįşe-i nažm olmaz işdür 

 

584. Bį-terbiye mümkin olsa bir kār 

N’eylerdi bahārı bāġ u gülzār 

 

585. Güftārda varken istiĥāle 

EşǾārından gelür ħayāle 

 

586. Anlar ķomayup yine cidālı 

Bu semtden açdılar maķālı 

                                                            
  577b yoķ lįk:  lįk yoķ S1. 
  580b ķāśır:  ķāsır Ö, M3, S1. 
  581a bį-raġbeti-i süħansa:  bį-raġbeti-i süħanda M3; bį-raġbeti-i süħana D; nā-raġbeti-i süħansa S1. 



127 
 

587. Külliyelerüñ śaĥįĥ ü maǾķūl 

Saña göre lįk ġayr-ı maķbūl 

 

588. Zįrā bilürüz Ǿulüvv-i ŧabǾuñ 

Her mertebeden sulüvv∗-i ŧabǾuñ 

[M3: 79a] 

589. Olmaz bize bu cevāb Ǿillet 

Ĥāşā olasın esįr-i Ǿizzet 

 
590. Lāyıķ mı dil-i hüner-sigālüñ  

Ǿİzzet bile źüllin ibtiźālüñ 

[M1: 21b / M2: 103b / Ö: 24b / D: 90b] 

591. Minnet mi çeker senüñ mizācuñ 

Śad şükr kime var iĥtiyācuñ 

 

592. Aĥvāl-i cihānsa cümle maǾlūm  

Dānāya düşer mi fikr-i mevhūm 

 

593. Dünyā ne zamān müsellem oldı  

Dānā ne zamānda bį-ġam oldı 

 

594. Ser-vaķtüñe mālik ol śafā sür  

Ķo nesǿeyi naķd-i ĥāli ħoş gör 

 

595. Ben didüm idüp idāre-i baĥŝ 

Kim yoķ sizüñ ile çāre-i baĥŝ 

 

                                                            
∗ Sükûnet bulmuş; üzüntüden, kederden, kaygıdan uzak; üzüntünün bitmesi anlamlarına gelen Arapça 
bir kelime. 
  590a dil-i:  degül S2 | sigālüñ:  کشكال  D. 
  592a cihānsa:  cihāna D. 
  593  derkenar Ö. 
  594b ħoş:  − S2. 
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596. Her mebĥaŝuñuz müsellemü’l-Ǿaķl 

Her ķāǾideñüz muvāfıķ-ı naķl 

 

597. Ammā ki degül bu iħtiyārį 

Maķbūl ŧutarsız iǾtiźārı 

 

598. Her cevr ü cefāya śabr ider dil 

İllā ki ihānet-i esāfil 

[M3: 79b] 

599. Her vażǾa göñülde var śabūrı  

İllā ki taǾažžum-ı ġurūrı 

 

600. Her derde taĥammül eyler ādem 

İllā ġam-ı ŧaǾn-ı nā-müsellem 

 

601. Hįç şįve-i cāh-ı sifle-kāra  

Yoķ münfaǾil olmamaġa çāre 

 

602. Ħāśśa ola nev-žuhūr u nev-cāh  

Ĥıfž ide sefāhatinden Allāh 

[S2: 40b] 

603. Anlar yine gūş idüp nikātım 

Redd eylediler muķaddemātım 

 

604. YaǾnį ki Ǿilāc-ı cümle maĥźūr  

ĶaŧǾ-ı nažar u teġāfül ez-dūr 

[Ö: 25a] 

 

                                                            
  599a var:  virür S2. 
  601a hįç:  bir S1. 
  602a ola:  ol S2, D. 
  604b u:  − S1. 
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605. Her çend ki imtināǾ itdüm 

Ser-kūçe-i iǾtiźāra gitdüm 

[M1: 22a / M2: 104a] 

606. Gördüm ki cevāba çāre yoķdur 

Anlarla ĥisāba çāre yoķdur 

 

607. Āġāz-ı şürūǾ idince nā-gāh 

Bu ħāŧıra buldı ħāŧıra rāh 

[M3: 80a] 

608. Kim Ǿāķıl ider mi hįç cürǿet  

Şeyħe ķıla pey-revįye himmet 

 

609. Gencūr-ı ħazāǿin-i maǾānį 

Fihrist-i kitāb-ı kün fe-kānį∗ 

 

610. Tefsįr-kün-i nikāt-ı iǾcāz 

Fetvā-dih-i müşkilāt-ı iǾcāz 

 

611. Hem müctehid-i be-nāmı nažmuñ 

Hem ķıdvesi hem imāmı nažmuñ 

 

612. Seccāde-nişįn-i fažl nāmı 

Śāĥib-i şerǾ-i süħan Nižāmį 

[S1: 23b] 

613. Ol vāśıl-ı büngeh-i ĥaķįķat 

Biz bį-ser ü pāy-ı rāh-ı ĥayret 

 

614. Ol ŧavr-ı süħanda pāy-ber-cā 

Biz gām-şümār-ı deşt-i sevdā 

 
                                                            
  608b pey-revįye:  pey-revį-i M3, D. 
∗ Bk. 275. beytin dipnotu. 
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615. Ol śāĥib-i māye biz tenük-zād 

Hem-reh nice ola cān-ı nā-şād 

 

616. Ol śāĥib-i rütbe-i seniyye 

Biz ġarķ-ı ħaśāǿil-i deniyye 

[M3: 80b] 

617. Kim eyler anuñla baĥŝe āġāz 

Efsūn ile bir olur mı iǾcāz 

[Ö: 25b] 

618. Nā-gāh irişüp fütūĥ-ı ķudsį 

Feyż eyledi cāna rūĥ-ı ķudsį 

 

619. K’ey Fāǿiżi eyleme taǾallül 

Ķıl rūĥ-ı şerįfine tevessül 

 

620. Pįrāna hemān teveccüh it sen 

İstimdād it nefeslerinden 

[M1: 22b / M2: 104b] 

621. Kān-ı kerem ü Ǿaŧādur anlar 

Himmet-res-i mübtelādur anlar 

 

622. Sen eyleyigör hemān gedāyį 

Maĥrūm ķomazlar āşināyı 

 

623. Pįrān-ı ŧarįķata ŧutup rūy 

Oldum der-i şeyħden meded-cūy 

 

624. Ol şevķ ile eyleyüp żarāǾet 

Śad şerm ile isterin icāzet 
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625. Ümmįd ki olmaya bu ħaşāk  

Red-kerde-i āstāngeh-i pāk 

[M3: 81a] 

626. Benden saǾy temām u iķdām  

Der-Ǿuhde-i rūzgār itmām 

 

627. Ben eylerin iħtitāma himmet  

Ekdār eger virürse ruħśat 

 

628. Lāzım baña śarfe-i himemdür  

Teysįri ĥavāle-i keremdür 

 

629. Yā Rab be-ĥaķįķat-ı Muĥammed 

Yā Rabbi be-sırr-ı pāk-ı Aĥmed 

 

630. Tevfįķüñ idüp refįķ-i himmet 

Kārım der-i feyże ķıl ĥavālet 

[Ö: 26a] 

631. Bu bāġ ki pür-gül-i süħandur 

Ħār u ħası sünbül ü semendür 

 

632. Ħārın gül-i ter gülini bāġ it 

Bāġın dil-i rūzgāra dāġ it 

 

633. Ķıl her giyehini serv-i gülzār  

Servin mevzūn çü ķāmet-i yār 

 

 
                                                            
  625   − S1 || a ki:  + o ki M3, D. 
  626b rūzgār:  rūzgārım M1, M2. 
  627a eylerin:  eylerim S1, S2. 
  628b teysįri:  tesyįri M1, M2; tįri S2. 
  633a her:  berg-i S2 | giyehini:  − D. 
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634. Āvāze-i śįtini bülend it  

Mażmūnını ehl-i dil-pesend it 

[M3: 81b] 

635. Olmaya bu nāme-i hümāyūn 

Muĥtāc-ı sipend ü nįl-i efsūn 

[M1: 23a / M2: 105a] 

Der-Midĥat-güzārį-i Pādşāh-ı İslām Ħallede’ llāhu  Ĥükmehu İlā-Yevmi’l-Ķıyām 

636. Bir śubĥ ŧutup cihānı şādį  

ǾAnķā idi ĥüzn ü nā-murādį 

 

637. Olmışdı sipihr nūr-güster 

Çün jāle yaġardı ħāka gevher 

 

638. Her gūşe ŧolup żiyāsı śubĥuñ  

Hem nefħa-ı müşgsāsı śubĥuñ 

 

639. Bāġ-ı İrem idi śaĥn-ı Ǿālem 

Her laĥžada biñ yaşardı ādem 

 

640. Śubĥ itmiş idi cihānı pür-nūr 

Olmışdı zemįn Beyt-i MaǾmūr 

 

641. Çün KaǾbe olup cemāl-i dünyā  

Estārı siyeh degüldi ammā 

 

642. ǾĀlem bu neşāŧ u bu ŧarabda 

Ben külbe-i miĥnet ü taǾabda 

[Ö: 26b / M3: 82a / S2: 41a] 

                                                            
  634b mażmūnını:  ? D. 
  636b ü:  − D 
  638a ŧolup:  ŧutup D || hem:  her D. 
  641b siyeh:  siyāh D. 
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643. Almışdı gözümi ħvāb-ı ġaflet  

Ŧutmışdı dilim ĥicāb-ı ġaflet 

 

644. Nā-gāh irişüp śadā-yı hātif 

Cān gūşını ķıldı rāza vāķıf 

 

645. K’ey Fāǿiżi-i ser-āb-peymā 

Mütlāşi∗-i deştgāh-ı sevdā 

 

646. Çaķ böyle neden teġāfül itmeñ 

Ĥāl güni tecāhül itmeñ∗∗ 

[D: 91a] 

647. Şimdi yiri mi bu inǾizālüñ 

Bu deñlü ħumūl-ı bį-meǿālüñ 

 

648. Pür itmişken cihānı şādį 

Sen böyle esįr-i nā-murādį 

 

649. Hep ĥiśśesin almada ĥarįfān 

Sen böyle ĥumār-ı ġamla pejmān 

[M1: 23b / M2: 105b] 

650. ǾĀlem pür iken nevāl-i şāhį 

Sen irgüresin sipihre āhı 

 

651. Gel mühtedi-i der-i murād ol 

İller gibi ŧurma sen de şād ol 

 

 

 

                                                            
  643a gözümi:  gözüme D. 
∗ “Mütelāşi” vezin gereği “mütlāşi” olarak harekelendirilmiştir. 
∗∗ Bu mısra vezne uymamaktadır. 
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652. Var dergeh-i şāha medĥ-pāş ol  

Dil-ħvāhuña sen de dest-res bul 

 

653. YaǾnį der-i pādşāh-ı aǾžam 

Ħaķan-ı Cem-iştibāh-ı aǾžam 

 

654. Dārende-i pās-ı şerǾ-i Aĥmed  

Sulŧān-ı mužaffer ü müǿeyyed 

[M3: 82b] 

655. Ser-defter-i dūdmān-ı Oŝmān 

Yektā-güher-i śadefçe-i şān 

[Ö: 27a] 

656. Cemşįd-serįr-i ser-firāzį 

Sulŧān Oŝmān Ħān-ı Ġāzį 

 

657. Hem cāh-ı vücūdı ile nāzān  

Hem dįn ķademiyle ser-firāzān 

 

658. İķbālle baħtı hem-ķırāndur 

Ol şemǾa ise bu şemǾdāndur 

 

659. İķbāle vücūdı şöyle çesbān  

Śan cām-ı Cem’e şarāb-ı raħşān 

 

660. İķbālle baħtı ülfet üzre 

Śan iki civān maĥabbet üzre 

 

 

                                                            
  652a şāha:  şā D || bul:  ol D. 
  654a pās-ı şerǾ-i:  şerǾ-i pāk-ı D. 
  657b ķademiyle (vsl. Ö):  ķademi ile M1, M2, S2, D. 
  659a iķbāle:  iķbālle D. 
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661. İķbāli zamāna nāziş eyler  

Baħtı felege nevāziş eyler 

 

662. Şįrānı zebūn ider celāli 

Olmaz dil-i źerrenüñ melāli 

 

663. CemǾ itdi celāl ile Ǿalāyı 

Sįmürġ ile seyr it ejdehāyı 

[M3: 83a] 

664. Şerĥ eyleyeli vaķārın efvāh  

ǾĀr eyledi baĥŝ-i kūhdan gāh 

[M1: 24a / M2: 106a] 

665. Olurdı o nüsħadan nişānmend 

Bāġ-ı İrem olsa Kūh-ı Elvend 

 

666. Kişt-i emeline ħaśm-ı bed-kār  

Gird-āb-ı fenāyı itsün enbār 

 

667. Eylerse murād mezraǾ-ı sūd 

Āmāde ser-ābzār-ı bį-būd 

 

668. Aħlāķına beste-dil ahālį 

Efsūn ile bend ider zülāli 

[Ö: 27b] 

669. Seyr itmedi hįç çeşm-i bįnā 

Ħalķı gibi rū-şinās-ı dünyā 

 

670. Būy-ı keremi śabāyı geçdi 

Śįt-i nefesi Ħaŧā’yı geçdi 

                                                            
  661b felege:  felegi M3, S1, D. 
  664b kūhdan:  kumdan S2. 
  666a kişt-i emeline:  geşt eylese D. 
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671. ŦabǾı mey-i ħoş-güvāra ġālib  

Reng-i gül-i nev-bahāra ġālib 

 

672. Şāhān-ı selefde kim ider yād 

ŞerǾ-i nebevįye böyle münķād 

[M3: 83b] 

673. Hep şerǾ ile verziş-i sülūkı 

Terk eyledi Ǿādet-i mülūkı 

 

674. Cāhında ne beǿs yiri vardur 

Çün şerǾ gibi žahįri vardur 

 

675. Çoķ ħıdmeti geçdi şerǾ ü dįne  

Farż oldı duǾāsı Müslimįne 

 

676. Kim vardur o şāh gibi bį-bāk 

Düşmenden ide memālikin pāk 

 

677. Çün ķaśd-ı cihāda Ǿāzim oldı  

Ħaśma teh-i ħāk lāzım oldı 

 

678. Küffāra ķılıc ķoyup o server 

Ġāret-zede oldı nice kişver 

 

679. Budur hele ķavl-i muǾtenā bih  

Ķalmadı Leh içre yanmaduķ dih 

[M1: 24b / M2: 106b] 

 

                                                            
  671b reng-i gül-i:  reng-i güli S1, S2, D, [reng-i gül-i] Ö. 
  675a ü:  − D. 
  677a cihāda:  cihāna S2. 
  679a ķavl-i:  − D. 



137 
 

680. Tārįħ-nüvįs idüp şümārı  

Geçmiş didi pānz-deh hezārı 

 

681. Āħir idüp ilticā ħarāca  

ǾAzm eyledi Ǿarż-ı iĥtiyāca 

[Ö: 28a / M3: 84a] 

682. Ŧuydı ķapuyı ķırāl-ı melǾūn 

Gönderdi hezār genc-i Ķārūn 

[S2: 41b] 

683. ǾAfv eyledi cürmini şehen-şāh 

Zį füsĥat-ı luŧf bāreka’llāh 

 

684. Ol pādşeh-i serįr-i Ǿirfān 

ǾAhdinde virüp maǾārife şān 

 

685. Dāǿim işi fażl-perverįdür 

Ǿİrfān u kemāl mefħarıdur 

 

686. Maħśūś-ı Ǿināyet-i etemdür  

Hem śāĥib-i seyf ü hem ķalemdür 

 

687. Ol Fāris-i ħayl-i kāmkārį 

Gāhį ki ider süħan-şiǾārį 

 

688. ǾÜnvān-ı şerįfi Fārisį’dür 

Fażl u hünerüñ mümārisidür 

 

 

 

                                                            
  680a şümārı:  ĥisābı S2. 
  681b Ǿazm:  Ǿarż D. 
  686b ü:  − S1. 
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689. EşǾārı metįn ü Ǿāşıķāne  

Her nüktesi ħūb u bį-bahāne 

 

690. ŦabǾı ki çü berķ-i şuǾleverdür  

Ol āteşe Ǿaşķ bir şererdür 

 

691. Seyr itmedi hįç nükte-sencān 

Dįvānı gibi laŧįf dįvān 

 

692. MaǾnā-yı laŧįf ü lafž-ı şeffāf 

Çün bāde-i pāk u şįşe-i śāf 

 

693. Mażmūn-ı daķįķ ü ķālıb-ı ħoş  

Çün sırr-ı ķażā vü ķalb-i bį-ġış 

 

694. Ol nüsħa ki nūr-ı muķtebesdür 

Bir Ǿāşıķ-ı bį-ķarāra besdür 

[M1: 25a / M2: 107a / Ö: 28b] 

695. EşǾārı çü kār-ı naġme-sencān 

Derd ehlin ider hemįşe giryān 

 

696. Cādū-yı süħandur itdi nįreng  

Yārān ile ħalķı eyledi deng 

 

697. Mānend-i ķumāş-ı tāze-üslūb  

Her vādi-i şiǾri naġz u merġūb 

 

 
                                                            
  689b u:  − M3, D. 
  690b bir:  pür D. 
  693b ķalb-i:  ķalb ü Ö. 
  696a nįreng:  tįreng D || yārānla:  bārānla Ö, M1, M2, M3, S1, S2. 
  697b merġūb:  maĥbūb [merġūb] D. 
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698. Ŧarĥ itse Ǿaceb mi vādi-i nev 

Hįç rāh-şinās olur mı pey-rev 

[M3: 84b / S1: 24a] 

699. Vādį-i laŧįf ü maǾna-yı ħoş  

Sevmiş yirini nihāl-i dil-keş 

[D: 91b] 

700. Her ķanda ki ķıldı ŧarĥ-ı vādį  

Gösterdi o yolda ūstādı 

 

701. Çoķ teng zemįnde itdi cevelān  

Oldı ser-i mūda esb-cünbān 

 

702. Her ŧarĥda maǾna-yı yegāne 

Gūyā ki zemįn-i nevde dāne 

 

703. Hem-vāre olur o ŧabǾ-ı ħoş-ŧarz 

Ķuvvetli zemįnlere kişāverz 

 

704. Söz bunda ķarār ider ki hergiz  

Maħśūś ola aña şiǾr-i muǾciz 

 

705. Ķo basŧ-ı maķālı Fāǿiżį gel 

Şimden gerü aç duǾāsına el 

 

706. İħlāśuña vir şu deñlü temkįn  

Cibrįl-i emįn diye āmįn 

 

 
                                                            
  699b sevmiş:  śavmış M1 | yirini:  birini D. 
  700a ŧarĥ:  صرح S2. 
  701a zemįnde:  zemįne D. 
  704a söz:  سو  S2. 
  706b diye:  dine M1; dise D. 
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707. Yā Rab be-şerįǾat-ı muŧahhar  

Yā Rab be-Nebį vü āl-i Ĥaydar  

[Ö: 29a] 

708. Yā Rab be-enįn-i ehl-i ĥasret  

Yā Rab be-ĥanįn-i ehl-i ġurbet 

 

709. Ol şāh-ı cihānı ser-firāz it 

ǾÖmrin dem-i ĥaşra dek dırāz it 

[M1: 25b / M2: 107b] 

710. Ecdādı gibi müǿeyyed eyle  

Mesnedgehini müǿebbed eyle 

 

711. Įrān gibi śad hezār kişver 

Olsun yed-i ķahrine müsaħħar 

 

712. Ümmįd ki o şeh-i cihānbān 

Naśb eyleye Hind’e mįr-i mįrān 

 

713. Her ķanda o şeh ķarār iderse 

Devletle ne cānibe giderse 

 

714. Tevfįķ refįķ ü yārı olsun  

Teǿyįd ĥarįf-i kārı olsun 

 

715. Olup ŧarab u śafā ile şād  

Her heftesi ola nice heftād 

[M3: 85a] 

 

                                                            
  707b Nebį vü āl-i Ĥaydar:  Resūl-ı dįn-i ažhar S2. 
  708a enįn-i ehl-i ĥasret:  niyāz-ı ehl-i قريت S2 || be-ĥanįn:  − D. 
  710b müǿebbed:  müǿeyyed M2. 
  714a refįķ ü yārı:  refįķ ü bārį M1; refįķ yārı S2 || teǿyįd:  teǿbįd D. 
  715a u:  − S1. 
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Sākį-Nāme Der-Cevāb-ı Şeyħ Nižāmį ǾAleyhi’r- Raĥme 

 

716. Sāķį ķo teġāfül ü ġurūrı  

Ķıl tesliye cān-ı nā-śabūrı 

 

717. Įsā gibi ehl-i derde yār ol 

Merhem-zen-i sįne-i figār ol 

 

718. Ey gülbün-i nāz ser-keş olma 

Erbāb-ı niyāza āteş olma 

 

719. Dil şuǾle-i Ǿaşķa meşt-i ħasdur 

Besdür bu ķadar Ǿitāb besdür 

[Ö: 29b] 

720. Sun destime cām-ı erġuvānı 

İstiġnānuñ da var zamānı 

 

721. Tįġ-i ġam-ı dehr geçdi cāna 

SürǾat ķıl o dārū-yı revāna 

 

722. Sührāb-miŝāl ķalmasun cān  

Pür-ĥasret ü ārzū-yı dermān 

[S2: 42a] 

723. Sāķį gele ey bahār-ı ümmįd 

Ey revnaķ-ı rūzgār-ı ümmid 

[M1: 26a / M2: 108a] 

724. Genc-i ŧarabuñ źekātı yoķ mı 

Bir cürǾaya luŧfuñ olsa çoķ mı 

 

 
                                                            
  716a teġāfül ü:  teġāfül-i Ö, M1, M2, M3, S2, D. 
  722b pür-ĥasret ü:  pür-ĥayret [pür-ĥasret ü] M3; pür-ĥasret-i S1, D. 
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725. Ħvāhiş-ger-i luŧfa rūy dürme 

Muĥtācuñ isek de ħvār görme 

 

726. Ehl-i kereme niyāz yoķdur  

Ĥātim-menişānda nāz yoķdur 

 

727. Dil rįş ü figārdur bilürsin 

Cān ħaste vü zārdur bilürsin 

 

728. İrmezse eger nevālesinden 

YaǾnį bir iki piyālesinden 

 

729. Kişt-i emelim tebāh idersin 

Maĥśūl-ı ümįdim āh idersin 

 

730. Sāķį ķanı ol mey-i gühersān 

Ser-māye-dih-i muǾāmil-i kān 

[Ö: 30a / M3: 85b] 

731. Ol mey ki cihāna śalsa pertev 

Gevherkede ola Ǿālem-i cev 

 

732. Ol mey ki firįbkār-ı ġamdur 

Şūr-efgen-i rūzgār-ı ġamdur 

 

733. Ol mey ki ŧılāger-i cenāndur  

Āźįn-bend-i dükān-ı cāndur 

 

734. Ol mey ki śalarsa āteşe tāb  

Dūdın ide neyyir-i cihān-tāb 

                                                            
  726a ehl-i:  + ger ehl-i M1. 
  733  derkenar M3. 
  734a śalarsa:  śalsa S1 || dūdın:  derdin S2. 
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735. Ol mey ki derūnı ķılsa pür-lemǾ  

Her mūy bedende ola bir şemǾ 

 

736. Ter eyle ol āb ile dehānım  

Kim ġamla dehāna geldi cānım 

 

737. Sāķį ķanı ol şarāb-ı rūşen  

Meşşaŧa-ı rūĥ u ġāze-i ten 

[M1: 26b / M2: 108b] 

738. Ol bāde ki itse fitne-sāzį  

Lāzım bile çarħ-ı dūn niyāzı 

 

739. Ol bāde ki śalsa şūr u ġavġā 

Gerdūn ola Ǿāciz-i müdārā 

 

740. Ol bāde ki andan içse bir dem 

Nāz ide neşāŧa ehl-i mātem 

 

741. Ol bāde ki olsa cürǾa-ħvārį 

Mecnūn’a düşe ümįdvārį 

 

742. Ol bāde ki cevher-i feraĥdur 

Ol bāde ki rūĥ-ı muśŧalaĥdur 

 

743. Bezm ehlin o meyle neşvedār it 

Gülşengeh-i şevķi rūĥzār it 

[Ö: 30b] 

 

                                                            
  735   derkenar Ö || a pür-lemǾ:  bir lemǾ M1 || mūy:  mūyı S1, D. 
  736b dehāna:  ? Ö. 
  737b u:  − S1. 
  738b bile:  ide [bile] M3. 
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744. Sāķį ķanı ol piyāle-i ħāś  

Lā-ĥavl-i riyā vü ĥırz-ı iħlāś 

 

745. Ol cām ki itse reşĥa-sāzį  

Śad ħırķa-ı zerķ ola namāzį 

 

746. Ol cām ki içse bir riyākār  

İħlāś ola evvelįn-i āŝār 

 

747. Ol cām ki içse şeyħ-i sālūs 

Hengām-ı riyāya diye efsūs 

[M3: 86a] 

748. Ol cām ki olsa Ǿaks-endāz 

Sengüñ biline dilindeki rāz 

 

749. Ol cām ki içse anı fį’l-ĥāl  

Müstaġni-i nāŧıķa ola lāl 

 

750. Ol sāġar-ı āteşįni gezdür  

Ol micmer-i Ǿanberįni gezdür 

 

751. Sāķį ŧuracaķ zamān degüldür 

Aĥvāl-i cihān Ǿiyān degüldür 

[M1: 27a / M2: 109a] 

752. Aldanma firįb-i rūzgāra 

Ŧurmaz bu sipihr bir ķarāra 

 

 
                                                            
  744b ĥırz:  cerz D. 
  745b ola:  − S1. 
  746  derkenar M3 || b iħlāś:  iflāś M3, S1. 
  749a içse anı:  andan içse [içse anı] M3. 
  750b Ǿanberįni:  Ǿanberi S1. 
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753. Cem gibi hezār sāde-levĥa 

Bu zāl-ı zamāna ķıldı nevĥa 

[D: 92a] 

754. Key-Ħüsrev’i nā-bedįd ķıldı 

Cāhın ħaber ü şinįd ķıldı 

[Ö: 31a] 

755. Efrįdūn’uñ geçüp zamānı 

Şūm oldı Direfş-i Gāviyānį 

 

756. Ol müddet-i cāhı çarħ-ı muĥtāl  

İtdi dem-i vā-pesįnde icmāl 

 

757. Sür bādeyi geçmedin bu furśat  

Kim itmededür zemāne sürǾat 

 

758. Sāķį bilürin penāh-ı dilsin  

EvżāǾ-ı sipihre münfaǾilsin 

 

759. Ehl-i dili zār istemezsin  

Efgār-ı ħumār istemezsin 

 

760. Ger saña ķalaydı dād iderdüñ 

Ħalķı keremüñle şād iderdüñ 

 

761. Yoķ sende ķuśūr ey perį-zād  

Olsun göreyin bu devr ber-bād 

 

 
                                                            
  756b icmāl:  احمال D. 
  757a sür:  سوز D. 
  758a bilürin:  bilürim M1, M2. 
  759ab istemezsin (redif):  itmezsin D. 
  761-762 M1, M2 ve D nüshalarında bu beyitler yer değiştirmiştir. 
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762. Ammā degülüz bunuñla nevmįd  

Ey mihr-i fürūġnāk-ı cāvįd 

[M3: 86b / S2: 42b] 

763. Sen şānuña layıķ eyle himmet  

Gerdūn nedür ide saña cürǿet 

 

764. Śun destime cām-ı dil-güşāyı  

Görsün nic’olur ħilāf-rāyį 

 

765. Hengām-ı bahār irdi sāķį 

Māh-ı āzār girdi sāķį 

[M1: 27b / M2: 109b] 

766. Nev-rūz’dur eyle Ǿayşa bünyād 

Rūĥ-ı Cem’i ķıl zamānıdur şād 

[Ö: 31b] 

767. Yārān müteraķķıb-ı cemālüñ 

Vir ĥükmini ibtidā-yı sālüñ 

 

768. Girmez ele her zamān bu demler 

Śanma ķala cāvidān bu demler 

 

769. Gūş it beni her zamān bir olmaz 

Nev-rūz ile mehrecān bir olmaz 

 

770. Çoķ devr ide çarħ-ı nā-be-sāmān 

Bir yire gelince yine yārān 

 

771. Heyhāt ħilāf-ı rāy-ı gerdūn 

Āmįziş ide iki ciger-ħūn 

                                                            
  762  derkenar Ö. 
  763a himmet:  [minnet] M3. 
  764b nic’olur (vsl. Ö):  nice olur M1, M2, M3, S1, S2, D. 
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772. Sāķį ķo zamāna iǾtimādı  

Ķur Cem gibi sen de ceşn-i şādį 

 

773. Zāl-i felek āfet-i keremdür 

Ħūndār-ı śad Erdeşįr ü Cem’dür 

 

774. Ķānūn-ı sitem be-sāzterdür 

Furśat didügüñ dem-i seĥerdür 

 

775. Efsūs olur ol nesįm-i nāfiǾ  

Bir ġaflet-i yek-demeyle olur żāyiǾ 

 

776. Cem furśatı fevte nādim olmış 

Soñ demde gözi bu ġamla ŧolmış 

 

777. Fevt itdigi demleri idüp yād 

Ħāk içre idermiş āh u feryād 

[M3: 87a] 

778. MaǾlūmı olaydı çarħ-ı kįn-tūz  

Her rūz iderdi çeşn-i Nev-rūz 

[Ö: 32a] 

779. Sāķį śun o cām-ı erġuvānı 

Yoķ ĥükmüne ķoyalum cihānı 

[M1: 28a / M2: 110a] 

780. Tā key ġam-ı sūġvāri-i Cem 

Efsūsgeri-i Zāl u Rüstem 

 

 

 

                                                            
  772b ķur:  نور D. 
  775b yek-demeyle (vsl. Ö):  yek-deme ile M1, M2, S2, D. 
  778b çeşn-i:  çeşn ü S2. 
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781. Tā key süħan-ı Key ü Siyāvūş  

Kendi ġamumuzla idelüm cūş 

 

782. Anlar nice kāma urdılar dest 

Ġāfildi daħı sipihr-i bed-mest 

 

783. ǾAyş u deme eyleyüp śalāyı 

Vaķtine düşürdiler śafāyı 

[S1: 24b] 

784. Sen kendiñi aġla ey dil-i zār  

Kim oldı der-i neşāŧ dįvār 

 

785. Bir vaķtde Ǿayşa itdüñ āheng  

Kim başuña oldı āsmān teng 

 

786. Sāķį ķanı ol zülāl-ı śāfį 

Ġadr-ı felege ķıla telāfį 

 

787. Ĥāl-i felege nežāre-senc ol  

Naķd-i ŧarab u śafāya genc ol 

 

788. Gerdūn yine ķıldı cevre āheng  

Ġāyetle sıķıldı ħāŧır-ı teng 

 

789. Śun destime cām-ı ħoş-güvārı  

Çarħ eylemedin gülū-feşārį 

[Ö: 32b] 

                                                            
  781a süħan-ı:  süħan u D | ü:  − S1. 
  784a kendiñi:  kendiñe D. 
  785a vaķtde:  vaķte M1, M2; vaķtdür D | itdüñ:  itdiñ D || āsmān:  اسملرى D. 
  787a felege:  felegi S1. 
  788a ķıldı cevre:  cevre  ķıldı M3 | cevre:  خواره D. 
  789b çarħ:  خرج D || ab bu beyit D nüshasında 791. beyitten sonra gelmiştir.  
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790. Furśat ki Hümā-yı tįz-perdür 

İrmek aña bir daħı hünerdür 

 

791. Her kim dür-i furśatı güm itdi 

Bulmaz aramaķla anı gitdi 

 

792. Virmez bilürin zemāne furśat  

Senden de gerek velįk himmet 

[M3: 87b] 

793. Sāķį bir ayāġa çāre yoķ mı 

Tarŧįb-i dimāġa çāre yoķ mı 

[M1: 28b / M2: 110b (eksik)] 

794. Efkār dimāgım itdi taǾŧįl  

Cevherle mizācım eyle taǾdil 

 

795. Ġamla seĥere çıķar çerāġım  

Ey döydi∗ bu vaķte dek dimāġım 

 

796. Her mertebe saħt-cān isem de  

Farż eyle ki Kahramān isem de 

 

797. Tįġ-i ġama ŧayanur mı sįne 

Pūlāda döyer mi ābgįne 

 

798. Olsañ ne ķadar metįn çü dįvār 

Seyl-i ġam ider derūnuña kār 

 

 
                                                            
  792b velįk:  [velį ki] M3. 
  794a efkār dimāgım:  efkārda ġam S2. 
  795b döydi:  dögdi S1. 
∗ “Dayanmak, katlanmak, tahammül etmek” anlamlarına gelen Türkçe arkaik bir kelimedir. 
  796ab isem de (redif):  sam da S2. 
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799. Pūlāddan olsa resm-i cismüñ 

Zengār-ı sitem bozar ŧılısmuñ 

 

800. Sāķį ķanı destgāh-ı Cemşįd  

Ol cümle-i mülk ü cāh-ı Cemşįd 

[Ö: 33a] 

801. Ol cām ki şeb-çerāġ-ı cāndur  

Ehl-i ġama ħātim-i emāndur 

 

802. Beźl eyle o sikke-i revānı 

Vir Ǿāleme revnaķ-ı Keyānį 

[S2: 43a] 

803. Görsün nic’olur şehān-ı Ǿālem 

İstiĥkām-ı ķavāǾid-i Cem 

 

804. Gencįne-i jerf-i Cem elüñde 

İtseñ ne ķadar kerem elüñde 

 

805. Sürħin o ħazįnenüñ niŝār it 

Luŧfuñla cihānı kāmkār it 

 

806. Ĥātim geçinen nevāle-pįçān  

Görsün nic’olur saħāvet ü şān 

 

807. Sāķį ķanı ol silāĥ merdi 

Kim ceyş-i ġamuñ görindi gerdi 

[M1: 29a / M2: 111a (eksik) / M3: 88a / D: 92b] 

 

                                                            
  800b mülk ü:  mülk-i Ö, M3, S1, S2, D. 
  801b emāndur:  revāndur [emāndur] M3. 
  806b saħāvet ü şān:  saħāvet-i şān Ö, S2, D, M3;  saħāvet-i ? | nic’olur (vsl. Ö):  nice olur M1, M3, S1, 
S2, D. 
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808. Nįreng-i Ǿadūdan iĥtirāz it  

Cādū-yı meyi ŧılısm-sāz it 

 

809. Sührāb’a yetişse ger o tiryāk 

Olurdı rüfūger-i dil çāk 

 

810. Ol cevheri vir ki eyleye celb 

Bu cān-ı żaǾįfe ķuvvet-i ķalb 

 

811. Çoķ uydı ulaşdı cevr-i devrān  

Mānend-i sipāh-ı şāh-ı Tūrān 

 

812. Demdür ki ide dil-i yegāne 

Bir kez daħı ceng Rüstemāne 

[Ö: 33b] 

813. İn-şāǿa’llāh virüp cevābın  

Bu defǾa temām alur ĥisābın 

 

814. Sāķį vir o ĥāśıl-ı neşāŧı 

Her ķaŧresi tuħm-ı inbisāŧı 

 

815. Bārį hele olmayam tenük-zād 

Kim itdi iĥāŧa ceyş-i bį-dād 

 

816. Zįrā ki ĥiśāri-i cihānuz 

Maĥśūr-ı sipāh-ı bį-emānuz 

 

817. Ol ceyş ile yoķ maśaffa çāre 

Lāzım gelür ilticā ĥiśāra 

                                                            
  808a nįreng:  تيرنک D. 
  811a cevr-i:  bize [Çün uydı ulaşdı cevr-i devrān] M3 | çoķ:  çoġ S2. 
  813a virüp:  virür M1. 
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818. Olsam n’ola mübtelā-yı ħummār 

Uġrın yola∗ oldı munĥaśır kār 

 

819. Kesdi śuyumuz Ǿadū-yı pür-kįn 

Aķsun demidür o cūy-ı rengįn 

 

820. Tā śubĥ çeküp o şevķ ile dem 

Allāh yekdür ola terānem 

 

821. Sāķį getür ol şarāb-ı śāfı 

Kūteh-kün-i türrehāt-ı lāfı 

[M1: 29b / M2: 111b] 

822. Ol bādeyi śun ki içse Cemşįd  

Çün Ħıżr ola nā-bedįd-i cāvįd 

[M3: 88b] 

823. Feyż eylese bir piyāle ol ħum  

Ħurşįd ide hem-çü źerre ser-güm 

[Ö: 34a] 

824. Ol bādeden olsa ger tenūmend 

Kim źerre bula ŝebāt-ı Elvend 

 

825. Seyl-āba o mey virürse vāye 

Deryā gibi ola ehl-i māye 

 

826. VāǾiž eger andan içse bir cām 

Ġavġāsına śulĥ ola ser-encām 

 

827. Tā žāhir olup şühūd-ı mestį 

Maĥv ola ser-ābzār-ı hestį 

                                                            
∗ Gizli yol; kestirme, kısa yol. 
  822a bādeyi śun ki içse:  bāde-i meyi śun ki içe D. 
  823b ħurşįd ide:  ħurşįd ile S1; ħurşįde ide D. 
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828. Sāķį śun o ħirmen-i şuǾāǾı  

Kim neşve-ħurūşdur śudāǾı 

 

829. Ol bāde ki itse teb-zede nūş  

Śıĥĥat bedeninde eyleyüp cūş 

 

830. Ola tef ü tāb-ı şuǾle-ħįzi  

Munżamm-ı ĥarāret-i ġarįzį 

 

831. Pervįz’e bu merhem olsa rūzį 

Bį-şübhe iderdi sįne-dūzį 

 

832. EfǾį-i sipihr dil-gezādur  

Pā-zehri şarāb-ı cān-fezādur 

 

833. Mey olsa n’ola penāhgāhım  

Şįr-i siyeh-i ġam aldı rāhım 

 

834. Gördükde o nār-ı pür-żiyāyı  

Ümmįd o k’ide gürįz-pāyį 

 

835. Sāķį nice bir Ǿilāc-ı ebter  

Kār eylemiyor bize bu sāġar 

[M1: 30a / M2: 112a / Ö: 34b] 

836. Deryā deryā śunup şarābı 

Ŧūfān-ħįz eyle her ĥabābı 

                                                            
  828b neşve-ħurūşdur:  neşve-fürūşdur Ö, M1, M2, S1, S2, D, [neşve-fürūşdur] M3. 
  829a teb:  − S2. 
  830a ola:  اولکه S2. 
  832b cān-fezādur:  dil-güşādur S1. 
  833b aldı rāhım:  oldı cāhım S2; aldı vāhım D. 
  834b k’ide (vsl. Ö):  ki ide M3, S2 | ide gürįz:  − D. 
  835a Ǿilāc-ı:  şarāb-ı S2 || eylemiyor:  eylemeyüp S2 | bu:  [o] M3. 
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837. Ol zevraķı śun ki mevc-i ekdār 

Yanında ola çü naķş-ı dįvār 

[M3: 89a] 

838. Olsa nice mevc-ħįz peydā 

Ayrılmaya lengerinden aślā 

 

839. Ol sāġarı śun ki devr-i āfāķ 

Olmaya o cāma devre-i sāķ 

 

840. Tā ķaldıra anı dest-i iķbāl  

Bį-minnet-i Ǿilm-i cerr-i eŝķāl 

 

841. MaǾlūm ola ħalķa iķtidārım 

Bu ŧāķda ķala yādgārım 

 

842. Sāķį ķanı ol şarāb-ı gül-gūn  

Oldum ġam-ı dehr ile ciger-ħūn 

[S2: 43b] 

843. İrdi dem-i vā-pesįne ĥālim  

Yoķ aġzımı açmaġa mecālim 

 

844. Ķurbān olayın Ǿitābı ķaldur  

Erbāb-ı dile cefāyı ķaldur 

 

845. Daħı nice bir idersin ihmāl 

Luŧfuñ umar ehl-i dil be-her-ĥāl 

 

 

                                                            
  840b Ǿilm:  − D. 
  842b oldum ġam-ı dehr:  oldum ġam-ı devr Ö, M1, M2, S1, S2, [ġam-ı devr] M3; oldı ġam-ı devr D. 
  843a ĥālim:  عالم  D. 
  844a olayın:  olayım S1, [olayın] M3 || cefāyı:  cevābı Ö, M1, M2, M3, S1, D. 
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846. Çarħ eylemedin dırāz-destį 

Vir revnaķ-ı cāhına şikestį 

[Ö: 35a] 

847. Gerdūn-ı zebūn-küşe baśılma 

EvzāǾını bed-dilāne ķılma 

 

848. Ol bādeyi śun ki itse himmet 

Ferhād ola kām-rān-ı vuślat 

 

849. Sāķį dem-i śubĥdur şitāb it 

Peymāneñi reşk-i āftāb it 

[M1: 30b / M2: 112b] 

850. Maħmūr-ı şebāneyüz figāruz 

Bāzįçe-i dest-i intižāruz 

 

851. Gel meclise mihr-i pür-diraħş ol 

Gerdūn gibi olma kām-baħş ol 

 

852. Ħurşįd seĥerden itmedin cūş 

Biz bir iki sāġar idelüm nūş 

[M3: 89b] 

853. Ħurşįd hevāyı ķılmadın nerm  

Biz bezm-i śafāyı idelüm germ 

 

854. Cām-ı seĥer olmadın ŧarab-rįz 

Biz neşvemüz idelüm seĥer-ħįz 

 

855. Śubĥ aġzını açmadın kedūnuñ  

Biz gösterelüm dibin sebūnuñ 

 
                                                            
  853a ħurşįd:  ħor daħı D. 
  855  − D. 
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856. Sāķį yine pür-ħumār u ħvābuz 

YaǾnį mey-i nābsuz ħarābuz 

 

857. Āşūb-ı muĥįŧ-i nįl-gūn-pūş 

Deryā-zedevār ķıldı bį-ħūş 

[Ö: 35b] 

858. Encüm yaǾnį bu sūde-elmās 

İtdi dili zeng-ħurde bir ŧās 

 

859. Gird-āb-ı şigerf yaǾnį gerdūn  

Yeǿs ile derūnım eyledi ħūn 

 

860. Ehl-i dil ü ŧabǾa sāzkār ol  

Berhem-zen-i resm-i rūzgār ol 

 

861. Bir cām ile eyle ħāŧırım ħoş  

Çarħuñ yirin it ġam ile āteş 

[S1: 25a] 

862. Hem-meşreb-i çarħ olan leǿįmān  

Olsun bu ĥasedle sįne-sūzān 

 

863. Sāķį ķanı tercümān-ı  Ǿirfān 

Derrāke-i rāz u maġz-ı iźǾān 

[M1: 31a / M2: 113a / D: 93a] 

864. Ol mey ki ŧabįǾata fesāndur 

Rūşenger-i ħancer-i zebāndur 

 

 

                                                            
  859b yeǿsiyle:  yaşıyla D. 
  860b resm:  bezm S2. 
  861a cām ile:  cābla D. 
  862a olan:  − D. 
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865. Śun destime tā olup güher-pāş  

Çarħuñ saña rāzın eyleyin fāş 

 

866. Tā key ola ħink-i Ǿaķl güm-rāh  

Pā-beste-i bend-i nüh çerāgāh 

 

867. Tā key ola ħāŧır-ı perįşān  

Evrāķ-ı kitāb-ı çarħı gerdān 

[M3: 90a] 

868. Tā key bu dil-i dürüst-girdār 

Nüh devre-i çarħa ola pergār 

 

869. Demdür olalum bülend-tāzān  

Bu neşveye azdur bu meydān 

[Ö: 36a] 

870. Sāķį ne Ǿaceb zamāna geldük 

Ķaĥŧ-ı mey-i erġuvāna geldük 

 

871. Śad-pāre sebū şikeste sāġar 

Buña nice ŧayanur yürekler 

 

872. Devrilmiş ħum śurāĥį bį-tāb  

Ehl-i meclis fütāde-i ħvāb 

 

873. Encāma irişmiş intižāmı  

Gerdūn gibi vājgūne cāmı 

                                                            
  865b eyleyin:  eyleyem [eyleyin] M3. 
  866a tā key:  tā ki M3. 
  867  − S2 || a tā key:  tā ki M3. 
  869a demdür:  demidür S2 || neşveye azdur:  Ǿişveye [neşveye] azdur M3; neşveye ejder D. 
  872a ħum śurāĥį bį-tāb:  ħum-ı žarf-ı mey-i nāb [ħum śurāĥį bį-tāb] M3 || meclis:  + bugün M1 | ħvāb:  
der-ħvāb S2. 
  873b cāmı:  − S2. 
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874. Ne cām var ortada ne śahbā 

Ammā ki yirinde şūr u ġavġā 

 

875. Bed-mestleri ħurūşa gelmiş 

Ŧūfān-ı sitįz cūşa gelmiş 

 

876. Cemşįd’i getürseñ aña bi’ź-źāt  

Bezm idügin idemezsin iŝbāt 

 

877. Sāķį ķo fesāneyi kerem ķıl 

Bir cām ile ben gedāyı Cem ķıl 

[M1: 31b / M2: 113b] 

878. Tā key süħan-ı şebāne-i ġam 

Yetmez mi daħı fesāne-i ġam 

 

879. Gel Fāǿiżiyā biraz ħamūş ol  

Baħşāyiş-i ġaybe çeşm ü gūş ol 

 

880. Hem kendiñi bį-mecāl ķılduñ  

Hem meclisi pür-kelāl ķılduñ 

[Ö: 36b] 

881. Tā key ġam-ı intižām-ı Ǿişret 

Tā key ümmįd-i cām-ı Ǿişret 

[M3: 90b] 

882. Bį-cām u şarāb mest-i Ǿaşķ ol  

Ber-ķāide mey-perest-i Ǿaşķ ol 

 

 

                                                            
  876a getürseñ:  − D. 
  879b baħşāyiş:  güncāyiş D. 
  880a kendiñi:  kendüñi S2 || pür-kelāl:  bir kelāl Ö, S1. 
  882a u:  − M1, M2, M3, S1. 
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883. İsterseñ eger ĥarįf ü hem-kār 

Mecnūn besdür bu yolda ġam-ħvār 

[S2: 44a] 

Āġāz-ı Dāstān-ı Kitāb-ı Leylā vü Mecnūn 

884. Ser-levĥa-nigār-ı śafĥa-ı ġam 

Şirāze-keş-i kitāb-ı mātem 

 

885. Kim rābıŧa-bend-i müddeǾādur 

Tārįħ-nüvįs-i ibtilādur 

 

886. Ħūn-ı dili eşk ile idüp ĥal 

Çekmiş śafaĥāt-ı derde cedvel 

 

887. Eczā-yı maĥabbete virüp rabŧ  

Bu ķıśśayı böyle eylemiş žabŧ 

 

888. Kim ħayl-i ǾArab’da bir keremverz  

İĥsānla rū-şinās-ı her merz 

 

889. Bulmışdı kemāl-i Ǿizz ü iķbāl 

El virmiş idi zamān-ı muĥtāl 

 

890. Źātında taǾayyün-i fütüvvet 

Olmışdı Ǿilāve-i imāret 

 

891. Dįhįm-fürūz u gerden-efrāz  

Śāĥib-ĥaşem ü ħazįne-perdāz 

[M1: 32a / M2: 114a] 

 
                                                            
  887b ķıśśayı:  ķıśśa S2. 
  888b iĥsānla:  iĥsānda D. 
  891a u:  − S2, D. 
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892. Hem ħāśśā-ı edeble maǾrūf 

Hem lāzıme-i ǾArab’la mevśūf 

[Ö: 37a] 

893. İtmişdi ĥamiyyet-i Ǿıśāmı 

Źātını ķarįn-i nām-ı nāmį 

 

894. Çoķ devlete olmış idi vāśıl 

Münķād idi emrine ķabāǿil 

 

895. Olmışdı ķabāǿil içre kārı 

Her ħāne-siyāha destyārį 

 

896. Bilmişdi ķapusın ehl-i ĥācāt 

Her emrde ķıble-i murādāt 

[M3: 91a] 

897. Ĥaķķā o siyāh-ħāne ile  

Olmışdı muŧāf her ķabįle 

 

898. Çün nūr-ı siyāh o feyż-ħāne  

Bir merĥale idi sālikāne 

 

899. Ol ħāne olup aña süveydā  

Sırr idi vücūdı anda gūyā 

 

900. ǾUşşāķkedeydi yā o ħargāh  

Dįvār u derin siyāh ide āh 

 

 
                                                            
  897a ĥaķķā:  + ki M3, D. 
  898a çün:  çoķ M1, M2. 
  899a ħāne:  ħayme Ö, M1, M2, S1, S2. 
  900a Ǿuşşāķkedeydi (vsl. Ö):  Ǿuşşāķkede idi M2; Ǿuşşāķda idi M1; Ǿuşşāķ gide idi D | yā: − S2 || ide:  
iden M1, M2, D. 
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901. Her ķanda ħıyāmın itse ber-pā  

Bir naŧǾ-ı peleng olurdı śaĥrā 

 

902. Ol ħaymeler ile eyleyüp geşt  

Pür-nāfe-i müşg olurdı her deşt 

 

903. Berr-i ǾArab’a sürüp Ǿemārı∗ 

Geşt ile geçerdi rūzgārı 

 

904. Bir menzili çün meh-i şeb-ārā  

Ancaķ iki gün iderdi meǿvā 

 

905. Her vādi-i ħūba eylese meyl  

Eylerdi biraz ķarār çün seyl 

[Ö: 37b] 

906. Gelse leb-i cūya bį-tereddüd 

Çün bįd ķurardı ħayme lā-büd 

[M1: 32b / M2: 114b] 

907. Geh kūhda gāh deştdeydi  

Ĥāśıl ki müdām geştdeydi 

 

908. Çün rįg-i revān yanınca her gāh 

Olurdı nice ħazįne hem-rāh 

 

909. Ġarķ olmaġa niǾmetine her fevc 

Her gelle-i mįşi baĥr-ı pür-mevc 

 

                                                            
  901a ber-pā:  پرپا Ö || bir:  pür D. 
  902b müşg:  misk M2 | deşt:  ? D. 
∗ Tahtırevan. 
  904a menzili:  menzile D || iki gün:  iki کوزن D. 
  905b biraz:  bir ān S2. 
  907a deştdeydi (vsl. Ö):  deştde idi M1, M2, S1, S2, D || geştdeydi:  geştde idi M1, M2, S1, S2, D. 
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910. Kūhān ile gelle-i şütürler  

Śan rįg-i revān-ı mevc-güster 

 

911. Her üştüri bār-ı sįm ü zerle 

Bir kūh idi maǾden-i güherle 

 

912. Çoġ idi metāǾ u mālı her bāb  

CemǾ olmış idi hep anda esbāb 

 

913. Lįkin o dıraħt-ı Ǿizz ü temkįn 

Bį-ĥāśıl idi çü naħl-ı mūmįn 

[M3: 91b] 

914. Seyl-āb-śıfat dükense rūdı 

Ķalmazdı ħalįfe-i vücūdı 

 

915. Ol pįr ideydi terk cānı  

Ķalurdı ħalįfesüz mekānı 

 

916. Söyünse çerāġ-ı Ǿömri ol ān 

Olurdı ol encümen perįşān 

 

917. Yumulsa gözi ķoyup serįrin 

Görür gözedir yoġ idi yirin 

 

918. Śad el-ĥased aña k’öldüginde  

Nāmı ħalefiyle ola zinde 

[Ö: 38a / D: 93b] 

 

                                                            
  910  − S1. 
  912a vü:  − S1. 
  915a terk cānı:  terk-i fānį Ö, S1, S2. 
  918a k’öldüginde (vsl. Ö):  ki öldüginde S1, D. 
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919. Reşk ol bün-i naħl-ı bįħ-sāze  

Ķala yirine nihāl-i tāze 

 

920. Ķalmam dimesün bu ħākdānda 

Oġlı ķalan olmasun cihānda 

 

921. Gülbün ne ifāde ide bį-gül 

Engūrı kim añar olmasa mül 

[M1: 33a / M2: 115a] 

922. Ferzend iledür kemāl-i insān 

Bārān ile ħoşdur ebr-i nįsān 

 

923. Üstād-ı ĥikem-nümāy-ı her kār 

Evlāda dimiş mümidd-i aǾmār 

[S2: 44b] 

924. Reşk-i ħalefiyle āh iderdi 

Śaĥrāyı semūmgāh iderdi 

 

925. Ķaddin ħam idüp girāni-i ġam 

Çeşmine görinmez idi Ǿālem 

 

926. Giryeyle geçerdi vaķti ekŝer  

Bir gevher içün dökerdi dürler 

 

927. Bir yirde işitse bir nažargāh 

Bulurdı ziyāretiyle dil-ħvāh 

 

928. Dervįşlere ider idi iĥsān 

Her tekyeye gönderürdi ķurbān 

 
                                                            
  919a bįħ:  سح S2. 
  926a giryeyle (vsl. Ö, M3):  girye ile M1, M2, S2, D. 
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929. Ammā ne bilür ki gerdiş-i devr 

Bu vażǾı ider bahāne-i cevr 

 

930. Ol ġuśśada ķalmayam deyü ferd  

Bilmez bir iken iki olur derd 

[M3: 92a] 

931. Ol ister idi ki bula hem-ĥāl  

Dir miydi ki böyle ola aĥvāl 

[Ö: 38b] 

932. Bį-çāre belā-keş ādemį-zād 

Bir laĥža kederden olmaz āzād 

 

933. Bir kāra ider hezār tedbįr 

Tedbįri çıķar ħilāf-ı taķdįr 

 

934. Rāĥat diyerek Ǿanāya uġrar 

Źevķ isteyerek cefāya uġrar 

 

935. ŽāyįǾ olur ortada emekler 

Öz gerdişini ķomaz felekler 

 

936. Bu dūdgeh olmaya perįşān  

Olmaz dile mā-verā nümāyān 

[M1: 33b / M2: 115b] 

937. Esrār-ı ķażā olınmaz idrāk 

Mā-dām ŧura ĥicāb-ı eflāk 

 

938. Rāz-ı felegi şuǾūr müşkil 

Sen bir ķatını bilürsin ey dil 

                                                            
  930b bir iken iki:  bir iki iken S2. 
  931b dir miydi:  dir mi idi M1, M2. 
  936a dūdgeh:  dūdger D || mā-verā:  verā S2. 
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939. Ādem dem urur mı ħayr u şerden 

Yetmez mi maķāle-i Ǿasā en∗ 

 

940. ǾAcze bu yeter delįl-i kāfį 

Ħayr añladuġuñ çıķar ħilāfı 

 

941. Ser-rişte-i kār pįç-der-pįç  

İnsānuñ elinde nesne yoķ hįç 

 

942. Ben bildigim ol ki yoķ bu kāra  

Teslįm ü rıżādan  özge çāre 

 

943. El-ķıśśa bahār-ı feyż-i Dādār 

Virdi o dıraħt-ı köhneye bār 

 

944. İǾcāz-ı keremle oldı ħurrem 

Mānend-i dıraħt-ı ħuşk-ı Meryem 

[Ö: 39a] 

945. İrişdi nesįm-i rūĥ-perver  

Açdı çemeninde bir gül-i ter 

 

946. Nev-reste gül-i nihāl-pįrā 

Ārāste bāg-ı cennet-ārā 

 

947. Māh-ı nev-i āsmān-ı iķbāl  

Ammā ki ħusūf-ı ġamla bed-ĥāl 

                                                            
َلا َتْعَلُموَن۬ َتْكَرُهوا َشْيًـٴا َوُهَو َخْيٌر َلُكْمۚ َوَعسٰٓى َاْن ُتِحبُّوا َشْيًـٴا َوُهَو َشرٌّ َلُكْمۜ َوالّلُٰه َيْعَلُم َوَاْنُتْم َوَعسٰٓى َاْنُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَتاُل َوُهَو ُكْرٌه َلُكْمۚ  ∗   
“Savaş, hoşunuza gitmediği halde üzerinize yazıldı (farz kılındı). Olur ki hoşunuza gitmeyen bir şey, 
sizin için hayırlıdır ve olur ki, sevdiğiniz şey de sizin için bir şerdir. Allâh bilir de siz bilmezsiniz.” 
Bakara 2/216. 
  941a ser:  her D. 
  942a bildigim:  bildügim S2. 
  945b çemeninde:  çemende S1, S2. 
  947b bed-ĥāl:  bir ĥāl S2. 
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[M3: 92b] 

948. Şehvār dür-i śadefçe-i şān 

Ammā bün-i yem-nişįn-i ĥırmān 

 

949. Nev-bāve-i mįve-i melāhat  

Ammā ki tegerg-ħord-ı ĥasret 

 

950. Nev-gülbün-i tāze-i gülistān 

Bāĥūr-ı kederle lįk pejmān 

 

951. Ŧūbā-ı ĥarįm zįb-i gülzār  

Bār-ı ġam ile velį nigūnsār 

[M1: 34a / M2: 116a] 

952. Şeh-zāde-i nev-žuhūr-ı miĥnet 

Nev-devlet-i pür-ġurūr-ı miĥnet 

 

953. Ser-ħoş-ı şarāb-ı mihrbānį  

Lā-yaǾķıl-ı vecd-i cāvidānį 

[S1: 25b] 

954. Ebrūsı meh-i nev-i muĥarrem 

YaǾnį ki hilāl-i şehr-i mātem 

 

955. Ħāl-i leb-i laǾli dāġ-ı firķat  

Gįsū-yı siyāhı şām-ı ĥasret 

 

956. Çün gördi peder cemāl-i pākın  

Beźl eyledi ħalķa çoķ ħazāǿin 

 
                                                            
  949b tegerg:  تحرک D. 
  951b velį:  dili M1. 
  953a ser-ħoş:  ser-cūş Ö, M1, M2, M3, S1, S2. 
  955b ĥasret:  ġurbet S2. 
  956b ħalķa:  − S1. 
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957. Śu yirine ħarc idüp zer-i nāb  

İĥsān ile ķıldı ħalķı sįr-āb 

[Ö: 39b] 

958. Çün ġonçe-i ser-girān-ı gülzār 

Çoķ kįseler eyledi nigūnsār 

 

959. Şükrāne-i ŧalǾāt-ı perį-zād 

Hep itdi nūgerlerini āzād 

 

960. Nāmın ķomaġa çün itdiler Ǿazm  

Ķays eylemek üzre ķıldılar cezm 

 

961. Baġrına baśup o ŧıflı dāye 

Śan dāǿire çekdi hāle āya 

 

962. Ol mehveşe dāye cān eritdi 

Cānı gibi sįnede yir itdi 

 

963. Ħıdmetler iderdi gice gündüz 

Yoġ idi taķayyüdünde hįç sūz 

[S2: 45a] 

964. Eylerdi mühimlerin müheyyā 

Mümkin degül idi lįk ırżā 

[M3: 93a] 

965. Her ne ķadar itse dil-firįbį 

Renc olur idi hemān naśįbi 

 

966. İtmişdi mehābetin nümāyān 

Çün ķaŧre-i evvelįn-i Ŧūfān 

[M1: 34b / M2: 116b] 

                                                            
  957a ħarc idüp:  ħarcanup M3. 
  960a çün:  çoķ D. 
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967. Olmışdı o ŧıfl-ı miĥnet-encām 

Fihrist-i kitāb-ı derd ü ālām 

 

968. Mehd içre śarılduġında her bār  

Bendįligini iderdi işǾār 

 

969. Gehvāresin itselerdi taĥrįk 

Ser-geşteligin iderdi taĥrįk 

 

970. Varmazdı ĥużūr birle ħvāba 

Virmişdi ķarār ıżŧırāba 

[Ö: 40a] 

971. Her gice o ŧıfl-ı derd-Ǿünvān 

Tā śubĥa degin olurdı giryān 

 

972. Her şįr ki virdi aña dāye 

Ħūn-ı cigerine oldı māye 

 

973. Pistānını görse dāyegānuñ 

Açmazdı bıçaķlar aġzın anuñ 

 

974. Ol ŧālib-i laǾl-i nāb-ı cānān 

Hįç aña bedel olur mı pistān 

[D: 94a] 

975. Bir kimse kucaġa alsa añı 

Ŧutardı fiġān ile cihānı 

 

976. Āġūş-ı nigārı eyleyüp yād 

Yetdükce güci iderdi feryād 

 

                                                            
  968a içre śarılduġında:  içinde śarılsa S2 || bendįligini:  هدی للی D. 
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977. Bu ĥāl ile geçdi bir nice sāl 

Tafśįle şürūǾ ķıldı icmāl 

 

978. Her źerresi oldı mihr-i nevvār 

Her ġonçesi oldı reşk-i gülzār 

 

979. İrişdi çü heft ü heşt sālį 

Yaķlaşdı ki bedr ola hilāli 

 

980. Ĥüsnine kemāl munżam oldı 

Her menķabede müsellem oldı 

 

981. Çün irdi zamān-ı nükte-dānį 

Sevķ itdi peder kemāle anı 

[M1: 35a / M2: 117a / M3: 93b] 

982. Olınmaġa ders-i Ǿilm-i tefhįm 

TaǾlįm-serāya ķıldı teslįm 

 

983. Anuñla iderdi Ǿazm-ı mekteb  

Çoķ kūdek-i ħūb-ı sįb-ġabġab 

[Ö: 40b] 

984. Nev-resler ile pür idi mekteb  

Ġonçeydi güli o gülşenüñ hep 

 

985. Dönmişdi o mekteb āsmāna 

Eŧfāl içinde aħterāna 

 

986. Ammā ki ħilāf-ı vażǾ-ı gerdūn 

Bu idi ol āsmāna ķānūn 

 
                                                            
  983b çoķ:  çün M3, D. 
  984b ġonçeydi (vsl. Ö):  ġonçe idi M1, M2, S2, D. 
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987. Rūzān olup encümį fürūzān 

Şām irdigi demde ola pinhān 

 

988. Elvāĥ elinde ħūb-rūlar 

Mūsā’ya inen Sürūş’a beñzer 

 

989. Āyįne-i levĥe ķarşu her bār 

Ŧūŧįveş iderler idi güftār 

 

990. Śan elde varaķla her perį-zād 

Bülbüldür ider gül üzre feryād 

 

991. Ŧıflāna olup o ħāne zindān  

Zindān ammā ki Yūsufistān 

 

992. Gül-bāng śadā-yı ders-ħvānān  

Zindān idi gerçi ol debistān 

 

993. Mekteb degül ol bir āşiyāndur 

Āvāze śadā-yı beççegāndur 

 

994. Yā dāmgeh idi ol ġam-ābād  

Dām içre işitmedük mi feryād 

 

995. Bir cānibe ħūb-rū püserler  

Tāb-efgen idi çü māh-ı enver 

 

 
                                                            
  991-992 M1, M2 ve S2’de 992. beytin birinci mısraı, 991. beytin ikinci mısraıdır; 991. beytin ikinci 
mısraı da 992. beytin ikinci mısraıdır. Yani, 992. beyit 991. beytin mısraları arasındadır. 
  992  derkenar Ö || b gerçi:  śanki S1. 
  994b işitmedük mi:  işitdük mi D. 
  995  S2’de 990. beyitten sonra gelmiştir. 
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996. Bir cānibi luǾbetān-ı zįbā  

İtmişdi Peren-miŝāl meǿvā 

[M1: 35b / M2: 117b] 

997. Mānend-i behişt ol debistān 

Olmışdı mekān-ı ħūr u ġılmān 

[Ö: 41a] 

998. Bir dil-ber-i şūħ-ı şįve-endūz  

Bir Ǿişveger āfet-i cefā-tūz 

[M3: 94a] 

999. Bir ŧurfe sitem fen-i yegāne  

EvżāǾ-ı ġarįbe-i zamāne 

 

1000. Nā-süfte dür-i yem-i ŧarāvet 

Terkįb-i müferriĥ-i leŧāfet 

 

1001. Şeh-dāne-i ħirmen-i nigūyį 

Güldeste-i gülşen-i nigūyį 

 

1002. Tārācger-i metāǾ-ı įmān 

Cellād-ı ħıred Ǿadū-yı iźǾān 

 

1003. Bį-tāb-kün-i şekįb-i gūşān 

Āfet-dih-i Ǿāfiyet-fürūşān 

[S2: 45b] 

1004. BürķaǾ-fiken-i nühüfte-rāzān  

Dem-bestegi-i nefes-dırāzān 

 

 

                                                            
  996a bir:  her S2 | luǾbetān:  luǾbistān D || Peren:  perį M1, M2; berįn D. 
  998b cefā-tūz:  cihān-tūz S1. 
  999b evzāǾ:  evzāġ S2. 
  1004b dem-bestegį:  dil-bestegį S2. 
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1005. Biħ-efgen-i naħl-ı pārsāyį 

Ħūn-rįz-i taĥammül-āzmāyį 

 

1006. Her dil görüp eyledükde meyli 

Ķoymışlar o māha nām-ı Leylį 

 

1007. Ebrūsı firįbkār-ı Ǿuşşāķ  

Müjgānı maśāfdār-ı āfāķ 

 

1008. Gįsū-yı siyāhı dām-ı ervāĥ 

Çāh-ı zenaħı maķām-ı ervāĥ 

 

1009. Ruħsārı ile o laǾl-i zįbā  

Bir cevheri muśĥaf idi gūyā 

 

1010. Kākül ki o zülf ile dü-tādur  

Sįmürġ’e ŧolaşmış ejdehādur 

[Ö: 41b] 

1011. Zülf ol ķad-i ser-keşe yaraşmış 

Serv üstüne mārdur ulaşmış 

[M1: 36a / M2: 118a] 

1012. Mengūş ile gūş bį-bahāne 

Bir küpeli sāġar-ı yegāne 

 

1013. Dendānı ki dürr-i bį-bedeldür  

Ķįrāŧla śatsa ger maĥaldur 

 

 

                                                            
  1007b müjgānı:  müjgān S2 | maśāfdār:  مصافدر D. 
  1009a ruħsārı ile o laǾl-i zįbā:  laǾliyle o rūy-ı Ǿālem-ārā S1. 
  1010b ŧolaşmış:  dolaşmış S1. 
  1013b śatsa ger:  śatsalar M3, S1, S2, D. 
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1014. Gül-gūneyi n’eyler ol perį-çihr  

Örtünmek olur mı gülle hįç mihr 

 

1015. Ebrūsı ħaŧā ider yamandur 

Dāǿim ķurılı ŧurur kemāndur 

[M3: 94b] 

1016. Engüşt ile pençe-i muĥannā 

Çün zanbaķ-ı sürħ-i gülşen-ārā 

 

1017. Bir ġamze vü bį-şümār küşte 

Bir cellād u hezār küşte 

 

1018. Bir ġamzede nice nāz pinhān 

Bir tįre ķomış hezār peykān 

 

1019. Olmaġa göñül diyārı tesħįr 

Her şįvesi bir Ǿažįm tedbįr 

 

1020. Şemşįr-i nigāhına o mehveş 

Ĥaķķā śu yirine virmiş āteş 

 

1021. Ol ber ki cināna ŧaǾn iderdi  

Ġonçeydi henüz daħı verdi 

 

1022. Ķanda gül ü ķanda ġonçe-i ter 

Daħı girih idi görinenler 

 

1023. Tįġ-i nigehi iderdi her bār  

Ŧoķınduġı gibi cānuña kār 

                                                            
  1014b gülle:  − S1. 
  1021a ber ki (hrk. Ö):  berg D || ġonçeydi (vsl. Ö):  ġonçe idi M1, M2, S2, D. 
  1023b ŧoķunduġı:  ŧoķundıġı S1, D. 
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[Ö: 42a] 

1024. Gör ħancer-i zaħm-ı bį-Ǿilācı 

Taħrįke yoġ idi iĥtiyācı 

 

1025. Ol gülbün-i şįve-bār-ı behcet  

Ķays’uñ ķomadı dilinde ŧāķat 

 

1026. ǾAşķ eyledi Ķays’ı zār u pā-māl 

Sįm-āb-miŝāl mużŧarib-ĥāl 

[M1: 36b / M2: 118b] 

1027. Seyl-āb-ı belāsı ibtilānuñ 

Ķaldurdı ħużūr-ı ķalbin anuñ 

 

1028. Fį’l-ĥāl o maraż idüp sirāyet 

Leylā’ya da eyledi iśābet 

 

1029. Olup o da Ķays’a zār u meftūn 

ǾAşķ eyledi ikisin de mecnūn 

 

1030. Fevvāre-i Ǿaşķ eyledi zūr 

Eflāka irişdi çeşme-i şūr 

[D: 94b] 

1031. Bāĥūr-ı maĥabbet oldı kārı 

Ħākistere döndi kiştzārı 

 

1032. Küstāħi-i Ǿaşķ buldı ruħśat  

Gitdi edebiyle Ǿaķl u fikret 

[M3: 95a] 

1033. Cūş itdi tenūr-ı Ǿaşķ Ŧūfān 

MaǾmūre-i kevni ķıldı vįrān 
                                                            
  1025a şįve-bār:  şįve-bāz M3, S2, D. 
  1032a ruħśat:  furśat M3. 
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1034. Ħurşįd-i sitem sitįz ķıldı 

Dehri dem-i rest-ħįz ķıldı 

 

1035. Bį-çāre iki civān-ı nev-kār 

Derd ü ġama olmamış giriftār 

 

1036. Bir böyle belāya oldılar duş 

ǾAşķ eyledi bį-mecāl ü medhūş 

[Ö: 42b] 

1037. Bildükleri iş degül bu işler 

Bunuñ gibi ĥāl görmemişler 

 

1038. Bu daġdaġa geçmemiş serinden 

Ġāfil neye uġraduķlarından 

 

1039. İkisi de zār u mübtelālar 

Bāzār-ı belāda bį-nevālar 

 

1040. İki yeke-tāz-ı şevķ-tevsen  

Ķalmaz ikisi de birbirinden 

 

1041. İki ġam u derd-i tevǿemānlar  

Gerdūn-ı belāya Ferķadān’lar 

[M1: 37a / M2: 119a] 

1042. Ġam çekmede her birisi Vāmıķ 

MaǾşūķ egerçi lįk Ǿāşıķ 

 

1043. İkisi de bir marażla bįmār 

İkisi de bir belā ile zār 

[S2: 46a] 

                                                            
  1040a tāz-ı (hrk. Ö):  tāze M3. 
  1041a derd-i (hrk. Ö):  derde M1, M2. 
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1044. Bādām-ı dügāneveş dü ħaste 

Bir đarb ile oldılar şikeste 

 

1045. Ol demde ki Ǿaşķ dām ķurdı 

Bir ŧaş ile iki mürġ urdı 

 

1046. Bir tįr ile  śayd-gįr-i taķdįr 

Urdı bir uġurdan iki naħcįr 

 

1047. Ol derd ile bį-mecāl ķalmış 

Bu miĥnet ile ħayāl ķalmış 

 

1048. Anuñ teb-i ġuśśa yanın almış  

Bunuñ ġam u derd cānın almış 

 

1049. Ol ĥüsn ile bunı zār ķılmış  

Bunuñ ġamı aña kār ķılmış 

[Ö: 43a / M3: 95b] 

1050. Ol derd ü ġam u belāya ķalmış 

Bunuñ kārı Ħudā’ya ķalmış 

 

1051. Ol ħancer-i nāza tāb virmiş  

Bu naħl-ı niyāza āb virmiş 

 

1052. Ol bunuñ ider niyāzına nāz 

Bu olur o nāzı ber-ŧarāf-sāz 

 

1053. Biri birine raķįb idiler 

Hem ħaste vü hem ŧabįb idiler 

                                                            
  1048  − S2 || a yanın:  pāyın D || ġam u:  ġam-ı Ö, M1, M2, S1, D. 
  1049  − S2. 
  1051a ħancer-i nāza:  ħancere tāze S2. 
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[S1: 26a] 

1054. Tenhālıġa bir bahāne ile 

Eylerler idi hezār ĥįle 

 

1055. Bir laĥža ki el virürdi furśat  

Anda daħı lāl iderdi ĥayret 

 

1056. Āħir źevķe idüp ĥavāle 

Olmazdı mecāl Ǿarż-ı ĥāle 

[M1: 37b / M2: 119b] 

1057. Söyletmege Ķays āl iderdi 

Leylā’ya sebaķ suāl iderdi 

 

1058. Ķays’a śorup itmege tekellüm  

Leylā da iderdi levĥini güm 

 

1059. Āźįne irişdüginde üstād 

İtdükce ol iki ŧıflı āzād 

 

1060. Olup sebeb-i firāķ-ı ġam-dih  

Āźįneleri olurdı hem-dih 

 

1061. Olurdı ol iki Ǿāşıķ-ı pāk 

Āzād-ı edįbden ŧarabnāk 

 

1062. Vāfir ide tā ki girye vü zār  

Olmaya bu ĥāle vāķıf aġyār 

[Ö: 43b] 

                                                            
  1055a virürdi:  virdi D. 
  1058b güm:  tekellüm D. 
  1060b hem-dih:  şenbih Ö, M1, M2, M3, S1, S2. 
  1062a ide:  + ki D. 
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1063. Ŧıflān sebaķ-ı fünūn iderler 

Bunlar meşķ-i cünūn iderler 

 

1064. Ŧıflāna ĥavāle ters-i üstād   

Bu ħavf u recādan olmış āzād 

 

1065. Ŧıflān ziber-i sebaķla pür-cūş  

Bu kendüsin eylemiş ferāmūş 

 

1066. Ŧıflān ŧaleb-i hünerde çālāk  

Ġam ķomamış anda Ǿaķl u idrāk 

[M3: 96a] 

1067. Ŧıflān ŧarab eyler olsa āzād  

Olmış bu ġam u cefāya muǾtād 

 

1068. Ŧıflān sebaķ-ı Śıĥāĥ’a meşġūl  

Bunlar ġayrı ıśŧılāĥa meşġūl 

 

1069. Ŧıflān edeb istifādesinde 

Bunlar ġam u derd ifādesinde 

 

1070. Bir nice zamān ol iki mehveş 

Evķāt geçürdi ħurrem ü ħoş 

 

1071. Biri birine celįs ü maĥrem  

Biri birine enįs ü hem-dem 

                                                            
  1064-1065 D nüshasında bu beyitler yer değiştirmiştir. 
  1064a ters:  bįm S2. 
  1065a ziber-i (hrk. Ö):  zįr D. 
  1066  − S2. 
  1067a eyler:  ile S2. 
  1068b ġayrı:  ġayr Ö, M1, M2, S1. 
  1071a celįs ü maĥrem:  enįs ü hem-dem D || hem-dem:  maĥrem D. 
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[M1: 38a / M2: 120a] 

1072. Ne ŧaǾne-i ĥasid-i siyeh-rū 

Ne rįvgeri-i ħaśm-ı bed-gū 

 

1073. Devrānı muvāfaķatla mümtāz 

Āźįne ola meger çep-endāz 

 

1074. Ammā ki ķalur mı hįç pinhān 

Bir sır ki ola miyān-ı ŧıflān 

 

1075. Ħāśśa ola kār-ı Ǿaşķ u sevdā 

İħfāsı olur kemāl-i ifşā 

[Ö: 44a] 

1076. Kāruñ ola çünki Ǿaşķ-bāzį 

Ġammāza emānet eyle rāzı 

 

1077. Her kim dile Ǿaşķı yār ķıldı 

ǾAyyārı ħazįnedār ķıldı 

 

1078. ǾAşķ irse ķalur mı sįnede rāz 

Düzd ola mı hįç ħazįne-perdāz 

 

1079. ǾAşķ ile ħıred olur mı dem-sāz 

Bād irse ider mi peşşe pervāz 

 

1080. Āŝār-ı maĥabbet olamaz güm 

Hįç lücce olur mı bį-telāŧum 

 

1081. Budur ġam-ı Ǿaşķa şarŧ-ı pįşįn 

Kim ber-ŧaraf ola Ǿaķl u temkįn 
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1082. Hįç Ǿāşıķa pend-i śabr olur mı 

Sulŧān-ı cihāna cebr olur mı 

 

1083. Olmış ŧutalum hilāl maħfį  

Ķalur mı meǿāl-i ĥāl maħfį 

[M3: 96b] 

1084. İtseñ şereri ne deñlü pinhān  

Seyl-āb olıcaķ ķalur mı imkān 

 

1085. Gerçi söyünür şerāre āsān  

Çekdükde zebāne var mı dermān 

[D: 95a] 

1086. Āfāķa nesįm-i dostdārį 

Yayıldı çü nefĥa-ı bahārį 

[M1: 38b / M2: 120b / S2: 46b] 

1087. Şol mertebe ķıldı Ǿaşķ tafżįĥ 

Įmāları oldı cümle taśrįĥ 

 

1088. Ķānūn-ı ŧarab ķalup Ǿamelden  

Ser-rişte-i śabr çıķdı elden 

[Ö: 44b] 

1089. Pinhāni-i rāz müşkil oldı 

Her mūy teninde bir dil oldı 

 

1090. Eflāka irerdi dūdı dāǿim  

Yā Leylā idi sürūdı dāǿim 

 

 
                                                            
  1083a hilāl:  hilāli S2. 
  1084a itseñ:  اشك M1 | şereri:  شمرى  Ö, M3, S1; شجرى  M1, M2; عمرى S2. 
  1085b dermān:  imkān S1. 
  1088  derkenār M1, M2. 
  1090  derkenar Ö; − S2 || a dāǿim:  her dem S1. 
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1091. Ķalmayup aralarında ĥāǿil 

Olduķca dü āyine muķābil 

 

1092. Ķalķup aradan ĥicāb-ı nāmūs  

Pįş ü pes-i ĥāl oldı maĥsūs 

 

1093. Her laĥža iderdi göz ile ķaş 

Yüz ķıśśa-ı nā-nümūdeyi fāş 

 

1094. LaǾl-i lebi itmese tekellüm 

Eylerdi girişmeler tebessüm 

 

1095. Olduķca tesettüre muķayyed 

Daħı beter oldılar zebān-zed 

 

1096. Olınsa lisān-ı ķāl ilzām  

Olmazdı zebān-ı ĥāl ilzām 

 

1097. Ŧutmış ŧutalum zebān-ı ķālın  

Yüzi gözi dey’virürdi ĥālin 

 

1098. Olmış ŧutalum ki nāz mestūr  

Mümkin mi ola niyāz mestūr 

 

1099. Ol gizlese sįnesinde tābın 

Pinhān idemez bu āftābın 

 

 

                                                            
  1092a ĥicāb-ı:  ĥicāb u M3, S1, D. 
  1096a lisān:  zebān S2. 
  1097b dey’virürdi (hrk. Ö):  deyüvirdi D. 
  1098b mümkin mi:  + ki M1, M2 | ola niyāz:  niyāz ola S2. 
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1100. Ol śaķlasa dilde ıżŧırābın  

Bu gizleyemezdi pįç ü tābın 

[M3: 97a] 

1101. Gün gibi ŧutup cihānı āħir 

Āŝār-ı maĥabbet oldı žāhir 

 

1102. Bu ķıśśa olup fesāne-i ħalķ 

Bu śavt idi hep terāne-i ħalķ 

[M1: 39a / M2: 121a / Ö: 45a] 

1103. Gelse iki kimse bir araya 

Bu idi aradaki ĥikāye 

 

1104. Bundan bulınup śaded kelāma  

Bunuñla irerdi söz temāma 

 

1105. Dįvāneler itse jāj-ħāyį 

Eylerdi bu ķıśśaya güvāyį 

 

1106. Āvāzeye başlasaydı mey-ħvār  

Bu nādireyi iderdi işǾār 

 

1107. Ķulķul kim ide sebū-yı bāde 

Eylerdi bu maǾnayı ifāde 

 

1108. Muŧrib ki şürūǾ ide nevāya  

Başlardı bu maǾnayı edāya 

 

 

                                                            
  1100  − S1. 
  1104a śaded:  صد S2 || temāma:  ħitāma S2. 
  1106a āvāzeye:  āvāza D. 
  1108  − S2. 
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1109. Kühsāra ger itseler ħiŧābı  

Olurdı bu zemzeme cevābı 

 

1110. Bulmazlar idi bir āha ruħśat  

Ne āha ki bir nigāha ruħśat 

 

1111. Vāķıf ola diyü ħaśm-ı ġaddār 

Olurdı cevābına nigehdār 

 

1112. Bir kerre cemāl-i yāri seyre 

Yüz kerre nigāh iderdi ġayre 

 

1113. Efsūs ki müstemend-i dįdār 

İde nažarını vaķf-ı aġyār 

 

1114. Bulduķca ol iki zār-ı miĥnet 

Birbirine Ǿarż-ı ĥāle ķudret 

 

1115. Olurdı ĥikāyet-i şikāyet 

Bir gūşe-i çeşm ile işāret 

[Ö: 45b] 

1116. Söyleşmege itselerdi iķdām 

Ol iki belā-keş-i ġam-encām 

 

1117. Gizlerdi zebān-ı rāz-dānį 

Her ĥarfde nice biñ maǾānį 

[M1: 39b / M2: 121b / M3: 97b] 

1118. Her lafžı iderdi eylese sevķ  

Telmįħ-i hezār ķıśśa-ı şevķ 

                                                            
  1109a ger:  kim S2; ki D. 
  1110b bir nigāha:  bezmgāha D. 
  1118a lafžı:  nuŧķı S2. 
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1119. Her cümleyi iķtiżā-yı aĥvāl  

Eylerdi ĥisāb-ı derde icmāl 

 

1120. Çoķ eylediler bahāne-sāzį  

Ķılmaġa Ǿadūdan iĥtirāzı 

 

1121. Her ne ķadar itdilerse tedbįr 

Elbette ħilāf ŧutdı taķdįr 

 

1122. Ol Ǿāşıķ-ı sāde-naķş-ı bį-caǾl  

Çoġ urdı egerçi bāz-gūn-ı naǾl 

 

1123. Ammā ki miŝāl-i naķş-ı ĥātem 

Ŧuydı ġarażını cümle Ǿālem 

 

1124. Her gūşede gözler oldı aġyār  

Her vażǾını yüzler oldı aġyār 

 

1125. Meşġūl-ı nežāret oldılar hep 

Ķaldı oķumaķdan ehl-i mekteb 

 

1126. Meşķ itmeden oldı cümle bį-zār 

Yazduķları vāķiǾ olan esrār 

 

1127. Mekteb içi pür olup fesāne 

Olmışdı miŝāl-i ķahve-ħāne 

 

 

                                                            
  1119b derde icmāl:  derde iĥmāl S2; źerrede iĥmāl D. 
  1120a çoķ:  çoġ S2. 
  1122b çoġ:  çoķ M1, M2, D. 
  1124a oldı:  idi S1. 
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1128. Üstād bu iķtiżāyı gördi 

TaǾŧįl-i hüner-serāyı gördi 

[Ö: 46a / S2: 47a] 

1129. Bildi ki bir özge ĥāl vardur 

Bu ĥālde bir ħayāl vardur 

 

1130. Muĥtāc-ı tefaĥĥuś olmadın pįr  

Olındı ķażiyye cümle taķrįr 

 

1131. YaǾnį uzayup zebān-ı ġammāz 

Pįri daħı ķıldı vāķıf-ı rāz 

 

1132. Vardı giderek bulup işāǾat  

Tā māder-i Leylā’ya ĥikāyet 

[M1: 40a / M2: 122a] 

1133. Sübĥāna’llāh ne iķtiżādur 

Ġammāzlıķ özge ibtilādur 

 
1134. Ķoyup ser ü kārını bir ādem  

Ħalķıyla taķayyüd ide her dem 

[M3: 98a] 

1135. Lāzım degül iken ide dāǿim 

Kendüye bu iltizāmı lāzım 

 
1136. Her cānibe neşr idüp ħaberler  

Kendüsini ide sāǾi-i şer 

 
1137. Olup kelimāt-ı ħalķa ĥammāl  

Kālā-yı fesāda ola dellāl 
                                                            
  1130b taķrįr:  taĥrįr D. 
  1132a bulup:  bulu D || tā:  − D. 
  1134a ü:  − S1, D. 
  1136b sāǾi-i şer:  sāǾi-i şerler M1, M2; şāyiǾ-i şer D. 
  1137a ĥammāl:  cemāl D. 



 

SONUÇ 

  

 İran edebiyatından sonra Türk edebiyatında da XIV. yüzyıldan itibaren Leylâ 

ile Mecnûn hikâyesini konu alan birçok mesnevî kaleme alınmış, en başarılı örnekleri 

XVI. yüzyılda verilmiştir. XVII. yüzyılda bu hikâyeyi konu alan bir mesnevî de 

Kâfzâde Fâizî tarafından kaleme alınmıştır. 

 XVI. yüzyıl sonu ile XVII yüzyıl başları arasında yaşayan Kâfzâde Fâizî, 

İstanbul’da doğmuş, eğitimini İstanbul’da tamamlamıştır. Çeşitli yerlerde müderrislik 

ve kadılık görevlerinde bulunan Fâizî, ömrünün sonlarına doğru Celvetiye tarikatının 

kurucusu Aziz Mahmud Hüdâyî’ye intisap etmiştir. 

 II. Osman’a karşı çıkarılan yeniçeri isyanına şahit olan Fâizî, bu hadiseden 

çok etkilenerek hastalanmış; kısa bir süre sonra, 1622’de vefat etmiştir. Bu ani ölümü 

nedeniyle o sırada yazmakta olduğu Leylâ vü Mecnûn mesnevîsi de yarım kalmıştır.  

 Kâfzâde Fâizî’nin Leylâ vü Mecnûn mesnevîsi 1137 beyitten oluşmakta ve 

sırasıyla şu bölümleri ihtiva etmektedir: tahmid (60 beyit), münâcât (54 beyit), na’t 

(38 beyit), mi’râc (93 beyit), medh-i çâr-yâr (42 beyit), Aziz Mahmud Hüdâyî için bir 

medhiye (61 beyit), sebeb-i te’lif (287 beyit), II. Osman için bir medhiye (80 beyit), 

sâkî-nâme (168 beyit), âgâz-ı dâstân (254 beyit). Mesnevînin sebeb-i te’lif bölümü, 

uzunluğu ve bölümde işlenen konular bakımından dikkat çeker. 

 Mesnevîdeki hâkim düşünce tasavvuf düşüncesidir. Şairin olaylara bakış 

açısında, kelime kadrosunun oluşumunda, üslûbunda dinin ve tasavvufun etkisi 

büyüktür. Sık sık peygamberlerin kıssalarına telmihte bulunulur veya bu kıssalardaki 

bazı unsurlar edebî sanatlar vasıtasıyla çeşitli amaçlarla kullanılır. Anlatımı daha 

etkili kılmak için Kur’ân ayetlerinden de iktibaslar yapılır. 

 Leylâ ile Mecnûn hikâyesinde, hikâyenin yazılabilen kısmı kadarıyla, olay 

örgüsü ve karakterler ana hatlarıyla Fuzûlî’nin Leylâ ile Mecnûn hikâyesine 

benzerlik gösterir. Ancak şair sebeb-i te’lif bölümünde Nizamî’den bahsederek 

şairliğini över ve onun izinden gideceğini dolaylı olarak ifade eder.  

 Diğer bölümlerde olduğu gibi Leylâ ile Mecnûn hikâyesinin anlatıldığı âgâz-ı 
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dâstân bölümünde de tasavvuf düşüncesi, mecazları vs. sık sık karşımıza 

çıkmaktadır. Hikâyenin akışından anlaşıldığı kadarıyla, eğer eser tamamlanabilmiş 

olsaydı Leylâ ile Mecnûn arasında başlayan beşerî aşkın, Fuzûlî’nin Leylâ vü 

Mecnûn mesnevîsinde olduğu gibi, ilâhî aşkla neticelenebilirdi, denilebilir. 

 Mesnevî yoğun bir şekilde Arapça-Farsça kelimelerin nüfuzu altındadır. Yer 

yer nadir rastlanan Arapça kelimeler ve Farsça terkipler kullanılır. Ancak yoğun bir 

şekilde Arapça-Farsça kelimeler kullanılsa da mana açıktır. Anlatılmak istenen, 

dolaylı yollarla veya bir takım hayal unsurları kullanılarak gizlenmez, direkt ve etkili 

bir şekilde ifade edilmeye çalışılır. Özellikle sebeb-i te’lif bölümünde akıcı bir dille 

dönemin idarî ve eğitim sistemine, mizahî unsurlar barındıran eleştirilerde ve 

göndermelerde bulunulur. Burada da anlatım, süslü ve sanatlı bir üslûptan 

arındırılarak özlü, net ve etkileyici kılınmaya çalışılır. 

 Mesnevîde bazı Türkçe ek ve kelimelerin fonetiğinde tam bir birlik 

bulunmamaktadır. Bazı eklerin yuvarlak ve düz ünlülü olmak üzere ikili kullanımları 

bulunur. Bunlar yuvarlaktan düz ünlüye doğru bir geçiş döneminin özelliklerini 

yansıtır. Türkçe fiillerin büyük bir çoğunluğu kıl-, it-, eyle-, ol- yardımcı fiilleriyle 

Arapça-Farsça kelimelerin oluşturduğu birleşik fiillerden oluşur. Birçok Türkçe 

deyimde bazı Türkçe kelimelerin Arapça-Farsça karşılıklarının kullanıldığı görülür. 

 Mesnevîde daha çok tam kafiye tercih edilmiştir. Kafiyeler birçok yerde 

sesten ziyade göze hitap eder ve çoğunlukla Arapça-Farsça kelimelerden 

oluşturulmuştur. Rediflerde ise daha çok Türkçe ek veya kelimeler tercih edilmiştir.  

 Mesnevî, mef’ûlü mefâ’ilün fa’ûlün vezniyle yazılmıştır. Bu veznin bir 

özelliği olarak da çoğu kez, bir ahenk sağlamak amacıyla sekt-i melih yapılmıştır. 

Birçok yerde med, zihaf, imale, vasl, kasr gibi aruz hadiselerine rastlamak 

mümkündür. Türkçe kelimelerin sayıca arttığı durumlarda, imalelerin sayısında da 

bir artış olduğu gözlenir. 
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Ek 1a: Nüshalar Arasındaki Metin Farklılıklarını Gösteren Tablo 

 

 Tablo incelendiğinde, M1 ve M2 nüshalarının farklılıklarda büyük oranda 

benzerlik göstermeleriyle diğer nüshalardan ayrıldığı görülür. Bunlar diğer 

nüshalarda bulunmayan, kendilerine özgü farklılıklara sahiptirler. Bu farklılıkların 

çoğu yanlış veya dikkatsiz yazımdan kaynaklanmaktadır. 

 M3 ve Ö nüshası, metinde büyük oranda ittifak halindedir. Ancak M3 

nüshasında bulunan bazı derkenarlar, bu nüshanın elimizde olmayan başka bir 

nüshayla da karşılaştırıldığı izlenimini vermektedir. 

 S1 nüshası bazı eksiklikler dışında Ö nüshasıyla büyük oranda benzerlik 

gösterir. 

 S2 ve D nüshaları ise diğer nüshalarla ve kendi aralarında bazı yerlerde ittifak 

etseler de çoğu kez her biri kendine özgü farlılıklara sahiptir. Bu farklılıklar, imla 

hatalarından veya kelimelerin yanlış yazımından değil de genelde tümüyle değişik 

olmalarından kaynaklanmaktadır. Kelime ve beyit bazında da bu nüshalar birçok 

eksikliklere sahiptir. 

Ö, M1, M2 ve M3 nüshalarında herhangi bir eksiklik bulunmamaktadır. Fakat M2 ve 

M3 nüshalarının mikrofilmlerinde birer sayfa eksik görünmektedir. 

 Bu tabloda kullanılan işaretlerden | işareti mısra içerisindeki farklı rivayetleri; 

|| işareti beyitlerin mısralarını ayırmak için kullanılmıştır. [ ] parantezi, içerisinde 

gösterilen metinlerin derkenar olduğunu gösterir. − İşareti kelime veya kelimelerin 

eksik olduğunu, + işareti ise fazla olduğunu gösterir. Birinci tablonun birinci 

sütununda bulunan sayılar beyit numarasını, sayılara bitişik olan harfler (a birinci 

mısra, b ikinci mısra olmak üzere) mısraları temsil eder.
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Tablo 2: Nüshalar Arasındaki Farklar 
 

 Ö (M. 1624) M1 M2 M3 S2 S1 (M. 1722) D (M. 1708) 
2a Ǿaşķuñuñ Ǿaşķuñuñ Ǿaşķuñuñ Ǿaşķuñuñ aşķınuñ Ǿaşķuñuñ Ǿaşķuñuñ 
4a sübĥāneke secāneke secāneke sübĥāneke sübĥāneke sübĥāneke sübĥāneke 
5b ħurşįdį ħurşįdį ħurşįdį ħurşįdį ħurşįdį ħurşįd ħurşįd 
7a bį-Ǿayb bį-Ǿayb bį-Ǿayb bį-Ǿayb bį-Ǿayb bį-Ǿayb nį-ġayb 
8a       −tāb 
9a kār kār kār kār kān kār kār 
10a eylemezseñ eylemezsen eylemezsen eylemezseñ eylemezseñ eylemezseñ eylemezseñ 
11 perr ü bāl [pāy] perr ü pāy perr ü pāy perr ü bāl perr ü pāy perr ü pāy − u  || berr ü pāl 

15 śalarsa || mūbed 
(hrk.) 

śalursa || mūbed 
(hrk.) 

śalursa || mūbed 
(hrk.) 

śalarsa || mūbed 
śalarsa || mūbed 
(hrk.) 

śalarsa || mūbed 
śalarsa || müebbed 
(hrk.) 

16 
güm-reh || 
peyvend-ger 

güm-reh || 
peyvend-kün 

güm-reh || 
peyvend-kün 

güm-reh || 
peyvend-ger 

güm-reh || 
peyvend-ger 

güm-reh || 
peyvend-ger 

güm-rāh || 
peyvend-ger 

19a       − çünki 
20b bį-şekįb bį-şekįb bį-şekįb bį-şekįb bį-şekįb bį-şekįb nā-şekįb 
26b حمال cemāl cemāl cemāl cemāl cemāl cemāl 

27a būyuñdur būyuñdur būyuñdur būyuñdur būyuñdur būyuñdur 
 

29b bį-dādla bį-dādla bį-dādla bį-dādla bį-dādla bį-dād ola bį-dād ile 
30a śatar śatar śatar śatar śatar (imla farklı) śatar صنور 
33a cāle irgüren ĥāle irgüren ĥāle irgüren ĥāle irgiren ĥāle irgüren ĥāle irgüren ĥāle irgüren 
34ab (redif) üñden üñden üñden üñden üñden üñdür üñdür 
34b baŧar (hrk.) baŧar baŧar baŧar baŧar baŧar | Leylā − ya nazar 
36a irişmemekle irişmek ile irişmek ile irişmemekle irişmemekle irişmemekle irişmek ile 
36b añlamışdı añlamışdı añlamışdı añlamışdı añlamışdı añlamışdı añlamışdır 
37b belāyı belā-yı belā-yı belā-yı belāyı belāyı belā-yı 
38 zį ||  baħt zį ||  baħt zį ||  baħt zį ||  baħt zį ||  baħt zihį ||  baħt zihį ||  taħt 
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39a ħilǾat ħilķat ħilǾat ħilǾat ħilǾat ħilǾat ħilǾat 

41 nā-tüvānā ||  Įsā 
(Įsį) 

nā-tüvānā ||  įsā 
(Įsį) 

nā-tüvānā ||  įsā 
(Įsį) 

nā-tüvānį ||  įsā 
(Įsį) 

nā-tüvānā ||  įsā 
(Įsį) 

nā-tüvānā ||  įsā 
(Įsį) 

nā-tüvānį ||  

 
42a nejādı nejādı nejādı nejādı nejādı nejādı نرادی 
44a ol ol ol ol ol ol o 
51b meşhūd | mehālik meşhūd | mehālik meşhūd | mehālik meşhūd | mehālik meşhūr | mesālik meşhūd | mehālik meşhūd | mehālik 

53 diķķat ||  ĥayret-
endūz 

diķķat ||  ĥayret-
endūz 

diķķat ||  ĥayret-
endūz 

diķķat ||  ĥayret-
endūz vaķt ||  fikret- اندز   diķķat  ||  ĥayret-

endūz 
vaķt ||  ĥayret-
endūz 

54b aĥsente aĥsente aĥsente aĥsente aĥsente aĥsente aĥsente zihį 

56b muĥįŧ ü berge-i kāh 
(berge-hrk.) 

muĥįŧ ü berge-i kāh muĥįŧ ü berge-i kāh 
muĥįŧ ü berge vü 
kāh 

muĥįŧ ü berge-i kāh muĥįŧ  berge-i kāh 
muĥįŧ ü berge vü 
kāh 

57ab ķandan ķandan ķandan ķanda ķandan ķanda ķandan 

60b 
 

niyāzı niyāzı niyāzı niyāzı niyāzı niyāzı 

62a    − u − u − u − u 
63      eksik  
65b k’evvel (vsl.) k’evvel k’evvel ki evvel k’evvel k’evvel ki evvel 
66b zārıma zārıma zārıma zārıma zār zārıma zārıma 
74b سناش şinās şinās şinās şinās şinās şinās 
76a ħānesin ħānesin ħānesin ħānesin ħānesin ħānesini ħānesin 
78b tövbeyi tövbe-i tövbe-i tövbe mey-i tövbeyi tövbeyi tövbe-i 
79b siyeh siyeh siyeh sipeh siyeh siyeh sipeh 
80b      -u -u 
82b minnet minnet minnet minnet minnet minnet mest 
86a dil dil dil dil dil dil ol 
87      eksik  

92a bulmasun | ser-
vaķtime 

bulmadan | ser-
vaķtime 

bulmadan | ser-
vaķtime 

bulmasun | ser-
vaķtime 

bulmasun | ser-
vaķtime 

bulmasun | ser-
vaķtime 

bulmasun |  
 سروصمه

93b isteyene isteyene isteyene isteyene isteyene isteyene üstine 
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94b nādānlıķ nādānlıķ nādānlıķ nādānlıķ nādānlıġ nādānlıķ nādānlar 
96b tehį-dev | Ǿaşķda tehį-rev | Ǿaşķda tehį-dev | Ǿaşķda tehį-dev | Ǿaşķda tehį-rev | Ǿaşķda tehį-rev? | حشقده   tehį-rev | Ǿaşķda 
98b girdābuñ girdābuñ girdābuñ girdābuñ girdābuñ girdābın girdābın 
103a ver (hrk.) vir vir ver vir ver vir 
106a o ki o ki o ki o ki o ki o ki ola 
107a k’ide (vsl.) k’ide k’ide ki ide k’ide k’ide (vsl.) ki ide 
109a     -tef   
112a çāk çāk çāk çāk çāk çāk ħāk 
113b peyġemberüñüñ peyġemberüñüñ peyġemberüñüñ peyġemberüñüñ peyġemberüñüñ peyġemberüñüñ peyġemberiñüñ 
114a midĥat-zen-i midĥat-ı midĥat-ı midĥat-zen-i midĥat-zen-i midĥat-zen-i midĥat-zen-i 
115b     − ü  − ü 
116a ser-cūş ser-cūş ser-cūş ser-cūş ser-cūş ser-cūş ser-ħoş 
118a     − u  − u 
119a çeşn-i bāstānį ceşn-i bāstānį ceşn-i bāstānį çeşn-i pāstānį çeşn-i pārsāyį ceşn-i bāstānį çeşn-i pāsbānį 
121 ǾAcem || ǾArab ǾAcem || ǾArab ǾAcem || ǾArab ǾArab || ǾAcem ǾAcem || ǾArab ǾAcem || ǾArab ǾAcem || ǾArab 
125b cūdı cūdı cūdı cūdı cūdı cūdı dūdı 
126a tāmıdur nāmıdur nāmıdur tāmıdur tāmıdur tāmıdur tāmıdur 
131a     − u  − ü, − u 
135b cizyet-dih-i (hrk.) cizye-dih-i cizye-dih-i cizyet-dih-i noktalar eksik cizyet-dih-i cizyet-dih-i 
136b mesįre-i şehr mesįre-i şehr mesįre-i şehr mesįre-i şehr mesįre-i şehr mesįre-i şehr مسترة سهر 
138a ki oldı ki oldı ki oldı ki oldı ki oldı ki oldı k’oldı 
140b çarħacı çarħacı çarħacı çarħçı çarħçı çarħacı çarħacı 
142b gibiydi (vsl.) gibi idi gibi idi gibiydi gibi idi gibiydi gibi idi 
143b Źü’l-men Źü’l-men Źü’l-men Źi’l-men Źü’l-men Źü’l-men Źü’l-men 
144b pes ü pįşi pes ü pįşi pes ü pįşi pes ü pįşi pesi vü pįşi pes ü pįşi pes ü pįşi 
147b oldıysa (vsl.) oldı ise oldı ise oldıysa oldıysa oldıysa oldıysa 
148a şehd şehįd şehd şehd şehd şehd şehd 
151a بتر yeter yeter yeter yeter bitir? yeter 
153a nūr nūr nūr nūr nūr nūr فور 
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155b     − u − u  
156 Sühā’nuñ ||  āf-tāb Sühā’nuñ ||  āf-tāb Sühā’nuñ ||  āf-tāb Sühā’nuñ ||  āf-tāb şihābuñ(?)||  āf-tāb Sühā’nuñ ||  āf-tāb Sühā’nuñ ||  mihr 
166a      − u,− u  
166a saŧl saŧl saŧl saŧl saŧl saŧl سطبل 
167a nişįb nişįb nişįb nişįb   | − ü nişįb nişįn nişįb 

167b      − ü 
دريا نرسيره جمله  خون 
 موج

172 žalām ||  edhem żalām  ||  edhem žalām ||  edhem žalām ||  edhem žalām ||  ādem žalām ||  edhem žalām ||  edhem 
173 kūhı kūhı kūhı kūhı kūhı ||  − u kevne ||  − u kūyı 
176b kevni kevni kevni kevni kevni kevni kūyı 
181b بازرا bāzār bāzār bāzār bāzār bāzār bāzār 
182b cümle cümle cümle cümle cümle cümle cismle 
183a āźįn-bend āźįn-i binā āźįn-bend āźįn-bend āźįn-bend āźįn-bend āźįn-bend 
183b şihābı sihābı şihābı şihābı şihābı şihābı şihābı 
185b śoĥbete śoĥbete śoĥbete śoĥbete śoĥbetle śoĥbete śoĥbete 
187a neşve-i neşve-i neşve-i neşve-i  neşve-i neşve-i 
194b kıble-gāh kalb-gāh kalb-gāh kıble-gāh kıble-gāh(bitişik) kıble-gāh kıble-gāh 
198b dirdi dirdi dirdi dirdi dirdi dirdi virdi 
202a śalātı صلوتى صلوتى śalātı صالى śalātı śalātı 
203b biraz yir ide teşyiǾ biraz yir ide teşyiǾ biraz yir ide teşyiǾ biraz yir ide teşyiǾ ide biraz teşyiǾ biraz yir ide teşyiǾ biraz yir ide teşyiǾ 
206b      -ü  
209b debįz debįr debįr debįr debįr debįr debįr 
211a süvümįn يومينس يومينس   süvümįn süvümįn süvümįn süvümįn 
212a atı atı atı atı anı anı anı 
215a revāyi-i revāyi-i revāyi-i revāyi-i revānį revāyi-i revāyi-i 

216 çoķ ||  ser-çarħacı çoķ ||  ser-çarħacı çoķ ||  ser-çarħacı 
çoġ || ser-çarħçı 
[ser-çarħacı] 

 ser-çarħcı çoķ  ||  ser-çarħacı çoķ ||  ser-çarħcı  || چو

218b ħum-ı (hrk.) ħum-ı ħum-ı ħum-ı ħum-ı ħum-ı hem 
220b siyāhı siyāhı siyāhı sipāhı siyāhı siyāhı sipāhı 
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226b fikret ü fikret ü fikret ü fikret-i fikret-i fikret-i fikret-i 
233b śafā-yı śafā-yı śafā-yı śafāyı śafā-yı śafāyı śafāyı 
234b idi itdi itdi idi idi idi idi 
235a rūĥ-ı rūĥ-ı rūĥ-ı rūĥ-ı rūĥ-ı rūĥ-ı rūĥį 
236a ġarāǿib ġarāǿib ġarāǿib ġarāib ġarābet ġarāǿib ġarāǿib 
242b olamaz ola mı ola mı olamaz olamaz olamaz? olamaz 
245b nezdįkterān | bār nezdįkterįn | bār nezdįkterįn | bār nezdįkterān | yār nezdįkterān | yār nezdįkterān | yār? nezdįkterān | yār? 
248.     eksik   
256a dıraħtdur oldan dıraħtdur olan dıraħtdur olan dıraħtdur olan dıraħtdurur olan dıraħtdur olan dıraħtdurur olan 
257.     eksik   
259a çār ki çār ki çār ki çār ki çār ile çār ki çārla 
261b śadākat-āyįn śadākat-āyįn śadākat-āyįn śadākat-āyįn ħilāfet-āyįn śadākat-āyįn śadākat-āyįn 
270b celįsi celįsi celįsi celįsi celįsi enįsi celįsi 
271b    − u   − u 
273b      − ü  
274b      − ü  
283b       -kim 
285a gerçi gerçi gerçi gerçi gerçi çünki gerçi 
287a gitdiyse (vsl.) gitdiyse gitdiyse gitdiyse gitdi ise gitdiyse gitdiyse 

294 bi’l-fiǾli ||  Ǿilm 
bi’l-fiǾli ||  Ǿulūm | 
− vü 

bi’l-fiǾli ||  Ǿulūm | 
− vü 

bi’l-fiǾli ||  Ǿilm bi’l-fiǾl ||  Ǿilm bi’l-fiǾli ||  Ǿilm bi’l-fiǾli ||  Ǿilm 

296b bir her her bir bir bir bir 
300a İŝnā-Ǿaşeriyye vü İŝnā-Ǿaşeriyye-i İŝnā-Ǿaşeriyye-i İŝnā-Ǿaşeriyye vü İŝnā-Ǿaşeriyye vü İŝnā-Ǿaşeriyye vü İŝnā-Ǿaşeriyye vü 
302a yeǿs yeǿs yeǿs beǿs yeǿs yeǿs beǿs 
310b hem hem hem hem geh hem hem | − cihān 
313b alınduġın alınduġın alınduġın alındıġın alınduġın alınduġın alındıġın 
314b çün yabāna çoķ beyāna çoķ yabāna çün yabāna çün yabāna çün yabāna çün yabāna 
315b öyle − − öyle öyle öyle edeble 
318a ķarįbdür ķarįbdür ķarįbdür ķarįbdür ķarįbdür ķarįbdür ķarįbdurur 
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321b Celvetįye Celvetįye Celvetįye Celvetįye Celvetįye Celvetįye Ħalvetįye 
322b düşer mi düşer mi düşer mi düşer mi yeter mi düşer mi düşer mi 
326a sipāh sipāh sipāh sipāh siyāh sipāh sipāh 
327b      − u  
330a       -tażǾįf 
331a nükteyi | itmiş nükteyi | itmiş nükteyi | itmiş nükteyi | itmiş نکث| itmiş nükteyi  | ķılmış nükteyi | itmiş 
332 nūra ||  Üsküdar nūra ||  Üsküdar nūra ||  Üsküdar nūra ||  Üsküdar nūra ||  Üsküdar nūra ||  Üsküdar nūr ||  Üsküdara 
337b reşk-āver reşk-āver reşk-āver reşk-āver reşk-āver reşk-āver reşk ider 
339a gül-i gül-i gül-i gül-i güli gül-i gül-i 
341b bender bender bender bender bender bender seyyid 

342 peymā ||  bad-be-
dest-i(hrk.) 

peymā ||  bad-be-
dest-i 

peymā ||  bad-be-
dest-i 

peymā ||  bad-be-
dest-i 

sįmā ||  bad-be-
dest-i 

peymā ||  bad-be-
dest-i 

peymā ||  بادست 

343       
mısralar yer 
değiştirm. 

343a pūy-ı pūy-ı pūy-ı pūy-ı pū vü pūy-ı pūy-ı 
349b rāh āh āh rāh rāh rāh rāh 
353b tįz tįr tįz tįz tįz tįz tįz 
354b rāyet rāyet rāyet rāyet rāyet rāyet merātib 
356b nā-dānlıķ nā-dānlıķ nā-dānlıķ nā-dānlıķ nā-dānlıġ nā-dānlıķ nā-dānlıķ 
358b      − ü  
359a bį-yār u ĥarįf bį-yār u ĥarįf bį-yār u ĥarįf bį-bār u ĥarįf bį-bāde ĥarįf ü bį-yār u ĥarįf bį-bār u ĥarįf 
360a      − ü  
364a müdārā müdārā müdārā müdāvā müdārā müdārā müdārā 
369a ey’ görürdi ey’ görürdi ey’ görürdi  eyi görürdi ey’ görürdi ey’ gördi 
371b       -diremne 
375b eylemiş idi hezli eylemiş idi hezli eylemiş idi hezli  eylemiş idi hezli eylemiş idi hezli itmiş idi hezār 
383b irmeye irmeye irmeye  gelmeye irmeye irmeye 
385a ider ider ider  ider ider iderler 
390a künce künce künce  künce künce gice 
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391b       -u 
396a sįm-tārı sįm-tārı sįm-tārı  sįm-tārı sįm-tārı sįm-nārı 

397 yā ||  ĥarįr yā ||  ĥarįr yā ||  ĥarįr  çü ||  ĥarįf yā ||  ĥarįr  || 
ĥarįr 

400b bį-müzd bį-müzd bį-müzd  bį-müzd bį-müzd bį- مرد   
401a      -ü  
402a deryādur egerçi deryādur egerçi deryādur egerçi deryādur eger-ki deryādur egerçi deryādur egerçi deryādan egerçi 
402b seyri ħūb u ħoşdur seyri ħūb u ħoşdur seyri ħūb u ħoşdur seyri ħūb u ħoşdur seyri ħūb u ħoşdur seyri ħūb u ħoşdur seyr  ħūbveşdür 
404b zerin zerįn zerįn zerin zerįn zerįn zerįn 
406a       − ü 

407a peremeyle (vsl.) pereme ile pereme ile peremeyle (vsl.) pereme ile 
peremeyle (vsl.) 
imla farklı 

peremeyle 

409b sāyesini sāyesini sāyesini sāyesini sāyesini sāyesini şuǾlesini 
410b yılan dili(hrk.) yılan velį yılan dili yılan dili yılan dili yılan dili yılan dili 
414 yā niçe ||  içre yanınca ||  içre yanınca ||  içre yā niçe ||  içre yanınca ||  içre yā niçe ||  içre yanınca ||  üzre 
416a ķaçan ķaçan ķaçan ķaçan ķaçan ki ķaçan ķaçan 
417b heştüm heştüm heştüm heştüm heştüm heftüm heştüm 
421b pür-cām pür-cām pür-cām bir cām pür-cām pür-cām bir cām 
426b bend ü bend-i bend-i bend ü bend ü bend-i bend ü 
429a k’ola (vsl.) k’ola k’ola ola k’ola ki ola ki ola 
431a      − ü  
433b biri birine | biĥārı biri birine | biĥārı biri birine | biĥārı biri birine | mecārı biri birine | biĥārı biri birine | biĥārı birbirine | biĥārı 
434b birbirine birbirine birbirine birbirine birbirine birbirine biri birine 
439b bārū-yı bārū-yı bārū-yı bāzū-yı bārū-yı bārū-yı bārūyı 

440b Ejderdür anā 
śarıldı deryā 

Ejderdür anā 
śarıldı deryā 

Ejderdür anā 
śarıldı deryā 

Ejderdür anā 
śarıldı deryā 

Ejderler ki śarılurdı 
gūyā 

Ejderdür anā 
śarıldı deryā 

Ejderdür anā 
śarıldı deryā 

442 ħōş-aĥkām ||  ilzām ħōş-aĥkām ||  ilzām ħōş-aĥkām ||  ilzām ħōş-aĥkām ||  ilzām ħōş-aĥkām || elzem ħōş-aĥkām ||  ilzām ħōş-endām ||  ilzām 
444b zār zār zār zār dār dār? zār 
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445a Bįjen pejen pejen Pįjen Bįjen Bįjen Bįjen 
449b hezār hezār hezār hezār hezār hezār hezārān 
452b      − ü (2.)  
455       eksik 

458b çeşn-i ŧarab-ı Cem-
i (hrk.) 

çeşn-i ŧarab-ı Cem-
i 

çeşn-i ŧarab-ı Cem-
i 

çeşn-i ŧarab-ı Cem-
i 

ĥüsn-i ŧarab-ı Cem-
i 

çeşn-i ŧarab-ı Cem-
i 

 چشر طرب جسم

459b cūş-der-cūş cūş-ber-cūş cūş-ber-cūş cūş-der-cūş cūş-der-cūş cūş-der-cūş cūş-der-cūş 
460    − ü                            ||  −ü (2.) − ü              
465a mest-i mest ü mest ü mest ü mest-i mest-i mest ü 
467a iltifāt iltifāt iltifāt iltifāt iltifāt iltifātı iltifāt 

467b çü māhį çü māhį çü māhį çü māhį − śuya | çü mār-ı 
māhį 

çü māhį çü māhį 

472a baĥra | olup baĥra | olup baĥra | olup baĥra | olup baĥr | olup baĥra | olur baĥra | olup 
473b      − ü  
475b bu bu bu bu bir bir bu 
478 zārın ||  iǾtibārın zārın ||  iǾtibārın zārın ||  iǾtibārın zārın ||  iǾtibārın zārın ||  iǾtibārın zārın ||  iǾtibārın zārun ||  iǾtibārun 
481a yoķ yoķ yoķ yoķ yoķ yoķ bugün 
484a ĥācet-gehin حجتهكن حجتهكن ĥācet-gehüñ ĥācet-gehüñ ĥācet-gehüñ ĥācet-gehüñ 

485 murād ||  
vaślgāhlardur 

murād ||  
vaślgāhlardur 

murād ||  
vaślgāhlardur 

murād ||  
vaślgāhlardur 

murād ||  
vaślgāhlardur 

murād ||  
vaślgāhlardur 

mezār ||  
rıĥletgāhlardır 

487a alur alur alur alur alup alur alur 
488b şehānuñ şehānuñ şehānuñ şehānuñ cihānuñ şehānuñ şehānuñ 
489b aķar aķar aķar aķar aķar aķar akısar 
491b irmiş irmiş irmiş irmiş irmiş irmiş inmiş 
492b bülbül ü sāra bülbül ü sāra bülbül ü sāra bülbül-i zāra bülbül ü sāra bülbül ü sāra bülbül-i zāra 
498 heyǿet heyǿāt heyǿāt heyǿet ||  − u heyǿet heyǿet heyǿet ||  − u 
499a der (hrk.) der der der (hrk.) dir der der 
502a ŧarĥ-ı ŧarĥ-ı ŧarĥ-ı ŧarĥ-ı ŧarĥ-ı ŧarĥ u ŧarĥ-ı 
504a dil-keş dil-keş dil-keş dil-keş dil-keş dil-keş dil-küş (hrk.) 
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505b bįrūn u derūnı bįrūn u derūnı bįrūn u derūnı bįrūn u derūnı bįrūn u derūnı bįrūn u derūnı bįrūnı vu derūnı 
507a cān-ı cān-ı cān-ı cān-ı cān-ı cān-ı cān u 
515a kāhil kāhil kāhil kāhil kāmil kāhil kāmil 
516a sirişt-i sirişt-i sirişt-i sirişt-i sirişt ü sirişt-i sirişt-i 
517 derkenar       
517a dilimde elimde elimde dilimde dilimde dilimde dilimde 
518b virürdi virür virür virürdi virürdi virürdi virürdi 
519b ururdı ururdı ururdı ururdı ururdı ururdı iderdi 
521b rāzım rāzım rāzım rāzım rāzım rāzım rūzum 
522b itdürürdi itdürürdi itdürürdi itdürürdi itdürürdi itdürdi itdürürdi 
524a iden iden iden iden iden iden? ābdan 
525a teb teb teb teb şeb teb teb 
531b evvel evvel evvel evvel evvel + hep evvel evvel 
533a reşk eşk eşk reşk reşk reşk reşk 
535a  −yine −yine     
536a maġlūb maŧlūb maŧlūb maġlūb maġlūb maġlūb maġlūb 
537b şerer-kār şerer-kār şerer-kār şerer-kār şerer-bār şerer-kār şerer-bār 
538b Leylā  Leylā  Leylā  Leylā  Leylā  Leylā  Leylā vü  
539a faślı faślı faślı faślı faśl faślı faślı 
540 ķılmış ||  deng ķılmış ||  deng ķılmış ||  deng ķılmış ||  deng ķalmış ||  deng ķılmış ||  deng ķılmış ||  reng 
541b itmiş ki itmiş ki itmiş ki itmiş ki itmiş ki itmişdi itmiş ki 
542a idüp | bāb idüp | bāb idüp | bāb idüp | bāb idüp | tāb idüp | bāb idi | bāb 
545b meşt meşt meşt meşt meşt meşt heşt 
545ab śatdı śatdı śatdı śatdı sandı śatdı sandı 
547a cüzǿe cüzǿe cüzǿe cüzǿe cüzǿe cüzǿe cüzǿ 

554a ŝābit ŝābit ŝābit 
 

ŝābit ŝābit ŝābit 

559a virmeseñ virmesen virmesen virmeseñ virmeseñ virmesen virmeseñ 
562a eylemeseñ eylemesen eylemesen eylemeseñ eylemeseñ eylemeseñ eylemeseñ 
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563a Rūm Rūm Rūm Rūm Rūm Rūm ādem 
566b ŧura ŧura ŧura ŧura ŧura ŧura olınmaya 
568b      -eyle  
570b maǾānį maǾānį maǾānį maǾānį maǾānį maǾānį  | − itsün cihānı 
571b bād ile bād ile bād ile bādeyle bād ile bād ile bāde ile 
573b şuǾle şuǾle şuǾle şuǾle āteş şuǾle şuǾle 
575b     − it   
577b yoķ lįk yoķ lįk yoķ lįk yoķ lįk yoķ lįk lįk yoķ yoķ lįk 
580b ķāsır ķāśır ķāśır ķāsır ķāśır ķāsır ķāśır 

581a bį-raġbeti-i 
süħansa 

bį-raġbeti-i 
süħansa 

bį-raġbeti-i 
süħansa 

bį-raġbeti-i 
süħanda 

bį-raġbeti-i 
süħansa 

nā-raġbeti-i 
süħansa 

bį-raġbeti-i süħana 

590a dil-i | sigālüñ dil-i | sigālüñ dil-i | sigālüñ dil-i | sigālüñ degül | sigālüñ dil-i | sigālüñ dil-i  | کشكال  
592a cihānsa cihānsa cihānsa cihānsa cihānsa cihānsa cihāna 
593 derkenar       
594b     − ħōş   
599a var var var var virür var var 
601a hiç hiç hiç hiç hiç bir hiç 
602a ola ola ola ola ol ola ol 
604b      − u  
608b pey-revįye pey-revįye pey-revįye pey-revį-i pey-revįye pey-revįye pey-revį-i 
625a ki ki ki o ki ki beyit eksik o ki 
626b rūzgār rūzgārım rūzgārım rūzgār rūzgār rūzgār rūzgār 
627a eylerin eylerin eylerin eylerin eylerim eylerim eylerin 
628b teysįri tesyįri tesyįri teysįri tįri teysįri teysįri 
633a her her her her berg-i her her | − giyehini 

634b mażmūnını mażmūnını mażmūnını mażmūnını mażmūnını mażmūnını 
 

636b       -ü 
638 ŧolup ||  hem ŧolup ||  hem ŧolup ||  hem ŧolup ||  hem ŧolup ||  hem ŧolup ||  hem ŧutup ||  her 
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641b siyeh siyeh siyeh siyeh siyeh siyeh siyāh 
643a gözümi gözümi gözümi gözümi gözümi gözümi gözüme 
652 şāha || bul şāha || bul şāha || bul şāha || bul şāha || bul şāha || bul şā || ol 
654a pās-ı şerǾ-i pās-ı şerǾ-i pās-ı şerǾ-i pās-ı şerǾ-i pās-ı şerǾ-i pās-ı şerǾ-i şerǾ-i pāk-ı 
657b ķademiyle (vsl.) ķademi ile ķademi ile ķademiyle ķademi ile ķademiyle ķademi ile 
659a iķbāle iķbāle iķbāle iķbāle iķbāle iķbāle iķbālle 
661b felege felege felege felegi felege felegi felegi 
664b kūhdan kūhdan kūhdan kūhdan kūmdan kūhdan kūhdan 
666a kişt-i emeline kişt-i emeline kişt-i emeline kişt-i emeline kişt-i emeline kişt-i emeline geşt eylese 

671b 
reng-i güli  [reng-i 
gül-i] 

reng-i gül-i reng-i gül-i reng-i gül-i reng-i güli reng-i güli reng-i güli 

675a       − ü 
677a cihāda cihāda cihāda cihāda cihāna cihāda cihāda 
679a       − ķavl-i 
680a şümārı şümārı şümārı şümārı hisābı şümārı şümārı 
681b Ǿazm Ǿazm Ǿazm Ǿazm Ǿazm Ǿazm Ǿarż 
686b      − ü  
689b    − u   − u 
690b bir bir bir bir bir bir pür 
693b ķalb u ķalb-i ķalb-i ķalb-i ķalb-i ķalb-i ķalb-i 
696a nįreng nįreng nįreng nįreng nįreng nįreng tįreng 
696b bārānla bārānla bārānla bārānla bārānla bārānla yārānla 
697b merġūb merġūb merġūb merġūb merġūb merġūb maĥbūb [merġūb] 
699b sevmiş yirini śavmış yirini sevmiş yirini sevmiş yirini sevmiş yirini sevmiş yirini sevmiş birini 
700a ŧarĥ ŧarĥ ŧarĥ ŧarĥ ŧarĥ ŧarĥ صرح 
701a zemįnde zemįnde zemįnde zemįnde zemįnde zemįnde zemįne 
704a söz söz söz söz سو söz söz 
706b diye dine diye diye diye diye dise 
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707b Nebį vü āl-i 
Ĥaydar 

Nebį vü āl-i 
Ĥaydar 

Nebį vü āl-i 
Ĥaydar 

Nebį vü āl-i 
Ĥaydar 

Resūl-ı dįn-i ažhar 
Nebį vü āl-i 
Ĥaydar 

Nebiyy vü āl-i 
Ĥaydar 

708a enįn-i ehl-i ĥasret enįn-i ehl-i ĥasret enįn-i ehl-i ĥasret enįn-i ehl-i ĥasret niyāz-ı ehl-i قريت enįn-i ehl-i ĥasret enįn-i ehl-i ĥasret 
708b       − be-ĥanįn 
710b müǿebbed müǿeyyed müǿebbed müǿebbed müǿebbed müǿebbed müǿebbed 

714 refįķ ü yārį  ||  
teǿyįd 

refįķ ü bārį ||  
teǿyįd 

refįķ ü yārį ||  
teǿyįd 

refįķ ü yārį ||  
teǿyįd 

refįķ  yārį ||  teǿyįd 
refįķ ü yārį ||  
teǿyįd 

refįķ ü yārį ||  
teǿbįd 

715a      − u  
716a teġāfül-i teġāfül-i teġāfül-i teġāfül-i teġāfül-i teġāfül u teġāfül-i 

722b pür-ĥasret ü pür-ĥasret ü pür-ĥasret ü 
pür-ĥayret  [pür-
ĥasret ü ārzū-yı 
dermān] 

pür-ĥasret ü pür-ĥasret-i pür-ĥasret-i 

726a ehl-i  + ger ehl-i ehl-i  ehl-i  ehl-i  ehl-i  ehl-i  
733    derkenar    
734 śalarsa ||  dūdın śalarsa ||  dūdın śalarsa ||  dūdın śalarsa ||  dūdın śalarsa ||  derdin śalsa ||  dūdın śalarsa ||  dūdın 
735 derkenar       
735 pür-lemǾ ||  mūy bir lemǾ ||  mūy pür-lemǾ ||   pür-lemǾ ||  mūy pür-lemǾ ||  mūy pür-lemǾ ||  mūyı pür-lemǾ ||  mūyı 

736b  dehāna dehāna dehāna dehāna dehāna dehāna 

737b      − u  

738b lāzım bile lāzım bile lāzım bile 
lāzım ide [lāzım 
bile] 

lāzım bile lāzım bile lāzım bile 

744b ĥırz ĥırz ĥırz ĥırz ĥırz ĥırz cerz 
745b      − ola  
746    derkenar    
746b iħlāś iħlāś iħlāś iflāś iħlāś iflāś iħlāś 

749a içse anı içse anı içse anı 
andan içse [içse  
anı] 

içse anı içse anı içse anı 

750b Ǿanberįni Ǿanberįni Ǿanberįni Ǿanberįni Ǿanberįni Ǿanberi Ǿanberįni 
756b icmāl icmāl icmāl icmāl icmāl icmāl احمال 
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757a sür sür sür sür sür sür سوز 
758a bilürin bilürim bilürim bilürin bilürin bilürin bilürin 
759ab istemezsin istemezsin istemezsin istemezsin istemezsin istemezsin itmezsin 
762 derkenar       
761-
762 M1, M2 ve D nüshalarında bu beyitler yer değiştirmiş. 

763a himmet himmet himmet himmet [minnet] himmet himmet himmet 
764b nic’olur (vsl.) nice olur nice olur nice olur nice olur nice olur nice olur 
772b ķur ķur ķur ķur ķur ķur نور 
775b yek-demeyle (vsl.) yek-deme ile yek-deme ile yek-demeyle yek-deme ile yek-demeyle yek-deme ile 
778b çeşn-i çeşn-i çeşn-i çeşn-i çeşn ü çeşn-i çeşn-i 
781a süħan-ı süħan-ı süħan-ı süħan-ı süħan-ı süħan-ı | − ü süħan u 
784a kendiñi kendiñi kendiñi kendiñi kendiñi kendiñi kendiñe 

785 vaķtde | itdüñ ||  
āsmān 

vaķte | itdüñ ||  
āsmān 

vaķte | itdüñ ||  
āsmān 

vaķtde | itdüñ ||  
āsmān 

vaķtde | itdüñ ||  
āsmān 

vaķtde | itdüñ ||  
āsmān 

vaķtdür | itdiñ || 
 اسملرى

787a felege felege felege felege felege felegi felege 
788a ķıldı cevre ķıldı cevre ķıldı cevre cevre  ķıldı ķıldı cevre ķıldı cevre ķıldı خواره 
789b çarħ çarħ çarħ çarħ çarħ çarħ خرج 
789       791. beyitten sonra  
792b velįk velįk velįk velįk [velį ki] velįk velįk velįk 
794a efkār dimāgım efkār dimāgım  efkār dimāgım efkārda ġam efkār dimāgım efkār dimāgım 
795b döydi döydi  döydi döydi dögdi döydi 
796ab isem de isem de  isem de sam da isem de isem de 
800b mülk-i mülk ü  mülk-i mülk-i mülk-i mülk-i 

801b ħātim-i emāndur ħātim-i emāndur  
ħātim-i revāndur 
[ ħātim-i emāndur] 

ħātim-i emāndur ħātim-i emāndur ħātim-i emāndur 

806 nic’olur (vsl.) || 
saħāvet-i şān 

nice olur || saĥāvet 
ü şān 

 
nice olur || saħāvet-
i şān 

nice olur || saħāvet 

 

nice olur || saĥāvet 
ü şān 

nice olur || saħāvet-
i şān 

808a nįreng nįreng  nįreng nįreng nįreng تيرنک 
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811a 
Çoķ uydı ulaşdı 
cevr-i devrān 

Çoķ uydı ulaşdı 
cevr-i devrān 

 

Çoķ uydı ulaşdı 
bize devrān [Çün 
uydı ulaşdı cevr-i 
devrān] 

Çoġ uydı ulaşdı 
cevr-i devrān 

Çoķ uydı ulaşdı 
cevr-i devrān 

Çoķ uydı ulaşdı 
cevr-i devrān 

813a virüp virür  virüp virüp virüp virüp 

822a bādeyi śun ki içse bādeyi śun ki içse bādeyi śun ki içse bādeyi śun ki içse bādeyi śun ki içse bādeyi śun ki içse 
bāde-i meyi śun ki 
içe 

823b Ħurşįd ide Ħurşįd ide Ħurşįd ide Ħurşįd ide Ħurşįd ide Ħurşįd ile Ħurşįde ide 

828b neşve-fürūşdur neşve-fürūşdur neşve-fürūşdur 
neşve-
ħurūşdur[neşve-
fürūşdur] 

neşve-fürūşdur neşve-fürūşdur neşve-fürūşdur 

829a     − teb   
830a ola ola ola ola اولکه ola ola 
832b cān-fezādur cān-fezādur cān-fezādur cān-fezādur cān-fezādur dil-güşādur cān-fezādur 
833b aldı rāhım aldı rāhım aldı rāhım aldı rāhım oldı cāhım aldı rāhım aldı vāhım 
834b k’ide (vsl.) gürįz k’ide gürįz k’ide gürįz ki ide gürįz ki ide gürįz k’ide gürįz ki − ide gürįz 

835 
Ǿilāc || eylemiyor | 
bu 

Ǿilāc || eylemiyor | 
bu 

Ǿilāc || eylemiyor | 
bu 

Ǿilāc || eylemiyor | 
bu [o] 

şarāb || eylemeyüb | 
bu 

Ǿilāc || eylemiyor | 
bu 

Ǿilāc || eylemiyor | 
bu 

840b       − Ǿilm 

842b oldum ġam-ı devr oldum ġam-ı devr oldum ġam-ı devr 
oldum ġam-ı dehr 
[ġam-ı devr] 

oldum ġam-ı devr oldum ġam-ı devr oldı ġam-ı devr 

843a ĥālim ĥālim ĥālim ĥālim ĥālim ĥālim عالم 

844 olayın ||  cevābı olayın ||  cevābı olayın ||  cevābı 
olayım [olayın] 
||cevābı 

olayın ||  cefāyı olayım ||  cevābı olayın ||  cevābı 

853a Ħurşįd Ħurşįd Ħurşįd Ħurşįd Ħurşįd Ħurşįd Ħōr daħı 
855       eksik 
859b yeǿsiyle yeǿsiyle yeǿsiyle yeǿsiyle yeǿsiyle yeǿsiyle yaşıyla 
860b resm resm resm resm bezm resm resm 
861a cāmla cām ile cām ile cām ile cām ile cām ile cābla 
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862a       - olan 
865b eyleyin eyleyin eyleyin eyleyem [eyleyin] eyleyin eyleyin eyleyin 
866a tā key tā key tā key tā ki tā key tā key tā key 
867     eksik   
867a tā key tā key tā key tā ki  tā key tā key 
869a demdür demdür demdür demdür demidür demdür demdür 

869b bu neşveye azdur bu neşveye azdur bu neşveye azdur 
bu Ǿişveye azdur 
[bu neşveye] 

bu neşveye azdur bu neşveye azdur bu neşveye ejder 

872a Devrilmiş ħum 
śurāĥį bį-tāb 

Devrilmiş ħum 
śurāĥį bį-tāb 

Devrilmiş ħum 
śurāĥį bį-tāb 

Devrilmiş ħum-ı 
žarf-ı mey-i nāb 
[Devrilmiş ħum 
śurāĥį bį-tāb] 

Devrilmiş ħum 
śurāĥį bį-tāb 

Devrilmiş ħum 
śurāĥį bį-tāb 

Devrilmiş ħum 
śurāĥį bį-tāb 

872b Ehl-i meclis 
fütāde-i ħāb 

Ehl-i meclis bugün 
fütāde-i ħāb 

Ehl-i meclis 
fütāde-i ħāb 

Ehl-i meclis 
fütāde-i ħāb 

Ehl-i meclis 
fütāde-i der-ħāb 

Ehl-i meclis 
fütāde-i ħāb 

Ehl-i meclis 
fütāde-i ħāb 

873b     − cāmı   
876a       − getürseñ 
879b baħşāyiş baħşāyiş baħşāyiş baħşāyiş baħşāyiş baħşāyiş güncāyiş 

880 kendiñi ||  bir kelāl kendiñi ||  pür-kelāl kendiñi ||  pür-kelāl kendiñi ||  pür-kelāl 
kendüñi ||  pür-
kelāl 

kendiñi ||  bir kelāl kendiñi ||  pür-kelāl 

882a  − u − u − u  − u  
887b     ķıśśa −yı   
888b iĥsānla iĥsānla iĥsānla iĥsānla iĥsānla iĥsānla iĥsānda 
891a     -u  -u 
897a Ĥaķķā Ĥaķķā Ĥaķķā Ĥaķķā ki Ĥaķķā Ĥaķķā Ĥaķķā ki 
898a çün çoķ çoķ çün çün çün çün 
899a ħayme ħayme ħayme ħāne ħayme ħayme ħāne 

900 Ǿuşşāķkedeydi(vsl.)
||ide 

Ǿuşşāķda idi ||  iden 
Ǿuşşāķkede idi ||  
iden 

Ǿuşşāķkedeydi ||  
ide 

Ǿuşşāķkede idi |-yā 
||ide 

Ǿuşşāķkede idi ||  
ide 

Ǿuşşāķ gide idi ||  
iden 

 bir ber-pā ||  bir ber-pā ||  bir ber-pā ||  pür ber-pā ||  bir ber-pā ||  bir ber-pā  ||  pür  || پرپا 901
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902b müşg | deşt müşg | deşt misk | deşt müşg | deşt müşg | deşt müşg | deşt müşg |  
904 menzili ||  iki gün menzili ||  iki gün menzili ||  iki gün menzili ||  iki gün menzili ||  iki gün menzili ||  iki gün menzile ||  iki کوزن 
905b biraz biraz biraz biraz bir ān biraz biraz 

907 deştdeydi  ||  
geştdeydi (vsl.) 

deştde idi  ||  geştde 
idi 

deştde idi  ||  geştde 
idi 

deştdeydi  ||  
geştdeydi 

deştde idi  || geştde 
idi 

deştde idi || geştde 
idi 

deştde idi  ||  geştde 
idi 

910      eksik  
912a      − vü  
915a fānį cānı cānı cānı fānį fānį cānı 
918a k’öldüginde(vsl.) k’öldüginde k’öldüginde k’öldüginde k’öldüginde ki öldüginde ki öldüginde 
919a bįħ bįħ bįħ bįħ سح bįħ bįħ 
926a giryeyle (vsl.) girye ile girye ile giryeyle (vsl.) girye ile giryeyle girye ile 
930b bir iken iki bir iken iki bir iken iki bir iken iki bir iki iken bir iken iki bir iken iki 
931b dir miydi dir mi idi dir mi idi dir miydi dir miydi dir miydi dir miydi 
936 dūdgeh ||  mā-verā dūdgeh || mā-verā dūdgeh||  mā-verā dūdgeh||  mā-verā dūdgeh||   verā dūdgeh || mā-verā dūdger ||  mā-verā 
941a ser ser ser ser ser ser her 
942a bildigim bildigim bildigim bildigim bildügim bildigim bildigim 
945b çemeninde çemeninde çemeninde çemeninde çemende çemende çemeninde 
947b bed-ĥāl bed-ĥāl bed-ĥāl bed-ĥāl bir ĥāl bed-ĥāl bed-ĥāl 
949b tegerg tegerg tegerg tegerg tegerg tegerg تحرک 
951b velį dili velį velį velį velį velį 
953a ser-cūş ser-cūş ser-cūş ser-cūş ser-cūş ser-cūş ser-ħōş 
955b ĥasret ĥasret ĥasret ĥasret ġurbet ĥasret ĥasret 
956b      − ħalķa  
957a ħarc idüp ħarc idüp ħarc idüp ħarcanup ħarc idüp ħarc idüp ħarc idüp 
960a çūn çūn çūn çūn çūn çūn çok 
968a içre śarılduġında içre śarıldıġında içre śarıldıġında içre śarıldıġında içinde śarılsa içre śarıldıġında içre śarıldıġında 
968b bendįligini bendįligini bendįligini bendįligini bendįligini bendįligini هدی للی 
983b çoķ çoķ çoķ çūn çoķ çoķ çūn 
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984b ġonçeydi (vsl.) ġonçe idi ġonçe idi ġonçeydi ġonçe idi ġonçeydi ġonçe idi 
991-
992 

992. beyit  
derkenar 

M1, M2 ve S2’de 992. beytin birinci mısraı, 991. beytin ikinci mısraıdır; 991. beytin ikinci mısraı da 992. beytin ikinci mısraıdır. 
Yani, 992. beyit 991. beytin mısraları arasındadır. 

992a gerçi gerçi gerçi gerçi gerçi śanki gerçi 
994b işitmedük mi işitmedük mi işitmedük mi işitmedük mi işitmedük mi işitmedük mi işitdük mi 

995     
990. beyitten 
sonra. 

  

996a bir | luǾbetān bir | luǾbetān bir | luǾbetān bir | luǾbetān her | luǾbetān bir | luǾbetān bir | luǾbistān 
996b peren perį perį peren peren peren berįn 
998b cefā-tūz cefā-tūz cefā-tūz cefā-tūz cefā-tūz cihān-tūz cefā-tūz 
999b evzāǾ evzāǾ evzāǾ evzāǾ evzāġ evzāǾ evzāǾ 
1004b dem-bestegį dem-bestegį dem-bestegį dem-bestegį dil-bestegį dem-bestegį dem-bestegį 
1007b müjgānı | maśāfdār müjgānı | maśāfdār müjgānı | maśāfdār müjgānı | maśāfdār müjgān | maśāfdār müjgānı | maśāfdār müjgānı | مصافدر 

1009a 

Ruħsārı ile o laǾl-i 
zįbā [laǾliyle o rūy-
ı Ǿālem-ārā dinse 
münāsib idi] 

Ruħsārı ile o laǾl-i 
zįbā 

Ruħsārı ile o laǾl-i 
zįbā 

Ruħsārı ile o laǾl-i 
zįbā 

Ruħsārı ile o laǾl-i 
zįbā 

laǾliyle o rūy-ı 
Ǿālem-ārā 

Ruħsārı ile o laǾl-i 
zįbā 

1010b ŧolaşmış ŧolaşmış ŧolaşmış ŧolaşmış ŧolaşmış dolaşmış ŧolaşmış 
1013b śatsa ger śatsa ger śatsa ger śatsalar śatsalar śatsalar śatsalar 
1014b      − gülle  

1021 ber ki (hrk.) || 
ġonçeydi (vsl.) 

ber ki ||  ġonçe idi ber ki ||  ġonçe idi ber ki ||  ġonçeydi ber ki ||  ġonçe idi ber ki ||  ġonçeydi berg ||  ġonçe idi 

1023b ŧoķunduġı ŧoķunduġı ŧoķunduġı ŧoķunduġı ŧoķunduġı ŧoķundıġı ŧoķundıġı 
1025a şįve-bār şįve-bār şįve-bār şįve-bāz şįve-bāz şįve-bār şįve-bāz 
1032a ruħśat ruħśat ruħśat ruħśat furśat ruħśat ruħśat 
1040a tāz-ı(hrk.) tāz-ı tāz-ı tāze tāz-ı tāz-ı tāz-ı 
1041a derd-i (hrk.) derde derde derd-i derd-i derd-i derd-i 
1048 yanın ||  ġam-ı yanın ||  ġam-ı yanın ||  ġam-ı yanın ||  ġam u eksik yanın ||  ġam-ı pāyın ||  ġam-ı 
1049     eksik   
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1051a ħancer-i nāza ħancer-i nāza ħancer-i nāza ħancer-i nāza ħancere  tāze ħancer-i nāza ħancer-i nāza 
1055a virürdi virürdi virürdi virürdi virürdi virürdi virdi 
1058b güm güm güm güm güm güm tekellüm 
1060b şenbih şenbih şenbih şenbih şenbih şenbih hemm-dih 
1062a ide tā ki ide tā ki ide tā ki ide tā ki ide tā ki ide tā ki ide ki tā ki 
1064a ters ters ters ters bįm ters ters 
1065a ziber(hrk.) ziber ziber ziber ziber ziber zįr 
1064-
1065       

Beyitler yer 
değiştirmiş. 

1066     eksik   
1067a eyler eyler eyler eyler ile eyler eyler 
1068b ġayr ġayr ġayr ġayrı ġayrı ġayr ġayrı 
1071a celįs ü maĥrem celįs ü maĥrem celįs ü maĥrem celįs ü maĥrem celįs ü maĥrem celįs ü maĥrem enįs ü hem-dem 
1071b hem-dem hem-dem hem-dem hem-dem hem-dem hem-dem maĥrem 
1083a hilāl hilāl hilāl hilāl hilāli hilāl hilāl 
1084a شمرى  | itseñ شجرى اشك |  شجرى  | itseñ شمرى  | itseñ عمرى  | itseñ شمرى  | itseñ şereri | itseñ 
1085b dermān dermān dermān dermān dermān imkān dermān 
1088  derkenar derkenar     
1090a dāǿim dāǿim dāǿim dāǿim  her dem dāǿim 
1090 derkenar    eksik   
1092a ĥicāb-ı ĥicāb-ı ĥicāb-ı ĥicāb u ĥicāb-ı ĥicāb u ĥicāb u 
1096a lisān lisān lisān lisān zebān lisān lisān 
1097b dey’virürdi (hrk.) dey’virürdi dey’virürdi dey’virürdi dey’virürdi dey’virürdi deyüvirdi 

1098b mümkin mi ola 
niyāz 

mümkin mi ki ola 
niyāz 

mümkin mi ki ola 
niyāz 

mümkin mi ola 
niyāz 

mümkin mi niyāz 
ola 

mümkin mi ola 
niyāz 

mümkin mi ola 
niyāz 

1100      eksik  
1104 śaded ||  temāma śaded ||  temāma śaded ||  temāma śaded ||  temāma صد ||  ħitāma śaded ||  temāma śaded ||  temāma 
1106a āvāzeye āvāzeye āvāzeye āvāzeye āvāzeye āvāzeye āvāza 
1108     eksik   
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1109a ger ger ger ger kim ki ger 
1110b bir nigāha bir nigāha bir nigāha bir nigāha bir nigāha bir nigāha bezmgāha 
1118a lafžı lafžı lafžı lafžı nuŧķı lafžı lafžı 
1119b derde icmāl derde icmāl derde icmāl derde icmāl derde iĥmāl derde icmāl źerrede iĥmāl 
1120a çoķ çoķ çoķ çoķ çoġ çoķ çoķ 
1122b çoġ çoķ çoķ çoġ çoġ çoġ çoķ 
1124a oldı oldı oldı oldı oldı idi oldı 
1130b taķrįr taķrįr taķrįr taķrįr taķrįr taķrįr taĥrįr 
1132a bulup bulup bulup bulup bulup bulup bulu  || − tā 
1134a      − ü − ü 
1136b sāǾi-i şer sāǾi-i şerler sāǾi-i şerler sāǾi-i şer sāǾi-i şer sāǾi-i şer şāyiǾ-i şer 
1137a ĥammāl ĥammāl ĥammāl ĥammāl ĥammāl ĥammāl cemāl 
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Ek 1b: Nüshalardaki Bölüm Başlıklarını Gösteren Tablo 

 

--- işareti başlığın nüshada mevcut olmadığını, ... işareti ise kelimelerin okunamadığını ifade eder. 

 
Tablo 3: Nüshalardaki Bölüm Başlıkları 
 

Ö NÜSHASI M1 NÜSHASI M2 NÜSHASI M3 NÜSHASI S2 NÜSHASI S1 NÜSHASI D NÜSHASI 

--- 
Kitāb-ı Leylā vü 
Mecnūn 

Kitāb-ı Leylā vü 
Mecnūn 

Leylā  vü Mecnūn 
Leylā  vü Mecnūn 
Merĥūm Ķāf-Zāde 
Fāǿiżį Efendi 

... 
Dāstān-ı Leylā  vü 
Mecnūn ... 

Münācāt Be-Dergāh-
ı Ķāđį’l-ĥācāt 

Münācāt Be-Dergāh-
ı Ķāđį’l-ĥācāt 

Münācāt Be-Dergāh-
ı Ķāđį’l-ĥācāt 

Der-Münācāt Be-
Dergāh-ı İlāhi Celle 
Şāne 

Münācāt Münācāt ... 
Münācāt-ı Ħażret-i 
Bārį Celle Şāne 

NaǾt-i Ħażret-i 
Risālet-penāh 
Śalavātu’llāhi 
ǾAleyhi ve 
Selāmuhu 

NaǾt-i Ħażret-i 
Risālet-penāh 
Śalavātu’llāhi ve 
Selāmuhu ǾAleyhi 

NaǾt-i Ħażret-i 
Risālet-penāh 
Śalavātu’llāhi ve 
Selāmuhu ǾAleyhi 

Der-Naǿt-ı Şerįf 
Ĥażret-i Sulŧān-ı 
Kevneyn Śallālahü 
ǾAleyhi ve Sellem 
[NaǾt-i Ħażret-i 
Risālet-penāh 
Śalavātu’llāhi 
ǾAleyhi ve 
Selāmuhu] 

NaǾt-ı Şerįf 
NaǾt-ı Risālet-penāh 
Śallālahü ǾAleyhi ve 
Sellem 

Der-Naǿt-ı Nebį 
ǾAleyhi’s-Selām 
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Śıfat-ı MiǾrāc Śıfat-ı MiǾrāc Śıfat-ı MiǾrāc 

Der-Śıfat-ı MiǾrāc-ı 
Ĥażret-i Sultān 
Ekrem Śallālahü 
ǾAleyhi ve Sellem 

Vaśf-ı MiǾrāc --- 
MiǾrāc-ı Ĥażret-ı 
Resūl ... 

Der-Źikr-i Çār-Yār-ı 
Güzįn Rıdvānu’llahi 
TeǾālā ǾAleyhim 
EcmaǾįn 

Der-Źikr-i Çār-Yār-ı 
Güzįn Rıdvānu’llahi 
TeǾālā ǾAleyhim 
EcmaǾįn 

Der-Źikr-i Çār-Yār-ı 
Güzįn Rıdvānu’llahi 
TeǾālā ǾAleyhim 
EcmaǾįn 

[Der-Źikr-i Çār-Yār-
ı Güzįn 
Rıdvānu’llahi TeǾālā 
ǾAleyhim EcmaǾįn] 

Der-Medĥ-i Eśĥāb-ı 
Güzįn 

Der-Źikr-i Çār-Yār-ı 
Güzįn Rıdvānu’llahi 
TeǾālā ǾAleyhim 
EcmaǾįn 

Der-Medĥ-i Çehār-
Yār-ı Güzįn 

Der-Ŝenā-güsterį-i 
Ĥażret-i Pįr 
Ķaddese’llahu 
Sirrahu’l-Ħaŧįr 

Der-Ŝenā-güsterį-i 
Ĥażret-i Pįr 
Ķaddese’llahu 
Sirrahu’l-Ħaŧįr 

Der-Ŝenā-güsterį-i 
Ĥażret-i Pįr 
Ķaddese’llahu 
Sirrahu’l-Ħaŧįr 

[Der-Ŝenā-güsterį-i 
Ĥażret-i Pįr 
Ķaddese’llahu 
Sirrahu’l-Ħaŧįr] 

Der-Medĥ-i Şeyħ 
Maĥmūd Efendi 

Der-Ŝenā-güsterį-i 
Ĥażret-i Maĥmūd 
Efendi Ķaddes 
Sirruhu El-ǾAzįz 

Der-Medĥ-i 
Üsküdārį Maĥmūd 
Efendi ... 

Der-Sebeb-i Teǿlįf-i 
Kitāb-ı Leylā  vü 
Mecnūn 

Der-Sebeb-i Teǿlįf-i 
Kitāb-ı Leylā  vü 
Mecnūn 

Der-Sebeb-i Teǿlįf-i 
Kitāb-ı Leylā  vü 
Mecnūn 

[Der-Sebeb-i Teǿlįf-i 
Kitāb-ı Leylā  vü 
Mecnūn] 

Aĥvāl-i Rūzgār 
Sebeb-i Teǿlįf-i 
Kitāb-ı Leylā  vü 
Mecnūn 

--- 

Der-Midĥat-güzārį-i 
Pādşāh-ı İslām 
Ħallede’ llāhu  
Ĥükmehu İlā-
Yevmi’l-Ķıyām 

Der-Midĥat-güzārį-i 
Pādşāh-ı İslām 
Ħallede’ llāhu  
Ĥükmehu İlā-
Yevmi’l-Ķıyām 

Der-Midĥat-güzārį-i 
Pādşāh-ı İslām 
Ħallede’ llāhu  
Ĥükmehu İlā-
Yevmi’l-Ķıyām 

[Der-Midĥat-güzārį-
i Pādşāh-ı İslām 
Ħallede’ llāhu  
Ĥükmehu İlā-
Yevmi’l-Ķıyām] 

Der-Medĥ-i Pādişāh-
ı İslām Sultān 
Oŝmān Ħān 

Der-Midĥat-güzārį-i 
Pādşāh-ı İslām 
Ħallede’ llāhu  
Ĥükmehu İlā-
Yevmi’l-Ķıyām 

--- 
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Sākį-Nāme Der-
Cevāb-ı Şeyħ 
Nižāmį ǾAleyhi’r-
Raĥme 

Sākį-Nāme Der-
Cevāb-ı Şeyħ 
Nižāmį ǾAleyhi’r-
Raĥme 

Sākį-Nāme Der-
Cevāb-ı Şeyħ 
Nižāmį ǾAleyhi’r-
Raĥme 

Sākį-Nāme 
[Sākį-Nāme Der-
Cevāb-ı Şeyħ 
Nižāmį ǾAleyhi’r-
Raĥme] 

Sākį-Nāme 

Sākį-Nāme Der-
Cevāb-ı Şeyħ 
Nižāmį 
Raĥmetu’llāhi 
TeǾālā 

Sākį-Nāme 

Āġāz-ı Dāstān-ı 
Kitāb-ı Leylā  vü 
Mecnūn 

Āġāz-ı Dāstān-ı 
Leylā  vü Mecnūn 

Āġāz-ı Dāstān-ı 
Leylā  vü Mecnūn 

[Āġāz-ı Dāstān-ı 
Kitāb-ı Leylā  vü 
Mecnūn] 

Āġāz-ı Dāstān 
Āġāz-ı Dāstān-ı 
Kitāb-ı Leylā  vü 
Mecnūn 

İbtidā-yı Ķıśśa-ı 
Mecnūn 
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Ek 2: Nüshaların Bulundukları Yerleri Gösteren Tablo 

 
Tablo 4: Nüshaların Bulundukları Yerler 
 

 

 

 Bulunduğu Yer Koleksiyon,  Arşiv Numarası  

Ö Atatürk Üniversitesi Kütüphanesi, Erzurum Seyfettin Özege Kitaplığı, 14 ASL 

D Ankara Üniversitesi, DTCF,  Ankara Mustafa Con A 408/VI 

S1 Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi, İstanbul Süleymaniye Ali Nihat Tarlan Koleksiyonu 34 Sü-Tarlan 75/2 

S2 Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi, İstanbul Süleymaniye Ali Nihat Tarlan Koleksiyonu 34 Sü-Tarlan 144/2 

M1 Milli Kütüphane, Ankara Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu, 06 Mil Yz A 6873 

M2 Milli Kütüphane, Ankara Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu, 06 Mil Yz A 8864/3 

M3 Milli Kütüphane, Ankara Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu, 06 Mil Yz A 506 

 İngiltere Milli Kütüphanesi Türkçe Yazmaları, İngiltere Or. 1155/3 

 
Yapı Kredi Sermet Çifter Araştırma Kütüphanesi Türkçe 
Yazmaları, İstanbul 

673/2 

 Nuruosmaniye Yazma Eser Kütüphanesi, İstanbul 34 Nk 4959/55 

 İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi, İstanbul T-4097/8 

 İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi, İstanbul T-1699/5 

 Revan Ktp. (Topkapı Sarayı Müzesi), İstanbul 820/2 
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Ek 3: Tıpkıbasım (Ö Nüshası) 

 

 
1a 
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2a 1b 
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3a 2b 



219 
 

 
4a 3b 
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5a 4b 
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6a 5b 
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7a 6b 
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8a 7b 
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9a 8b 
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10a 9b 
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11a 10b 
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12a 11b 
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13a 12b 
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14a 13b 
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15a 14b 
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16a 15b 
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17a 16b 
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18a 17b 



234 
 

 
19a 18b 
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20a 19b 



236 
 

 
21a 20b 
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22a 21b 
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23a 22b 
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24a 23b 
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25a 24b 
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26a 25b 
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27a 26b 
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28a 27b 
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29a 28b 
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30a 29b 
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31a 30b 
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32a 31b 
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33a 32b 
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34a 33b 
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35a 34b 
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36a 35b 
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37a 36b 
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38a 37b 
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39a 38b 
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40a 39b 
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41a 40b 



257 
 

 
42a 41b 
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43a 42b 
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44a 43b 
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45a 44b 
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46a 45b 



262 
 
Ek 4: Diğer Nüshalardan Örnek Sayfalar 

 

M1 NÜSHASI 
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M2 NÜSHASI 
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M3 NÜSHASI 
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S1 NÜSHASI 
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S2 NÜSHASI 
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D NÜSHASI 
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ÖZEL İSİMLER DİZİNİ 

 

 Sayılar, kelimelerin bulunduğu beyitlerin numaralarını göstermektedir. 

A 

Acem · 121 
Ahmed · 179, 291, 629, 654 
Allâh · 602, 820 
Amr u Zeyd · 101 
Ankâ · 636 
Arab · 99, 121, 888, 892, 903 
Azrâ · 32 

B 

Bâğ-ı İrem · 639, 665 
Bahr-ı Rûm · 436 
Bâyezîd · 100 
Behrâm · 216 
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Beyt-i Ma'mūr · 640 
Bîjen · 445 
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Bircîs · 218 
Bû ‘Alî · 19, 96 
Bû’l-feth · 116 
Burâk · 165, 189, 226 

C 

Cebbâr · 57 
Celvetî · 321 
Cem · 38, 458, 653, 659, 753, 766, 

772, 773, 776, 780, 803, 804, 877 
Cemşîd · 302, 656, 800, 822, 876 
Cengîz • 355 
Cibrîl · 164, 188, 192, 706 
Cüneyd · 101 

Ç 

Çâh-ı Nahşeb · 154, 405 
Çîn · 64, 76 

D 

Dâdâr · 943 
Dahhâk · 266 
Direfş-i Gâviyânî · 755 

E 

Efrîdûn · 266, 755 
Elbürz ·289, 309 
Elvend · 824 
Erdeşîr · 773 

F 

Fâizî · 59, 60, 342, 553, 619, 645, 705, 
879 

Fâris · 687 
Fârisî · 688 
Felâtûn · 218 
Ferhâd · 10, 30, 848 
Ferkadân · 381, 1041 

G 

Göksu · 461 

H 

Hak · 240, 286, 318, 321, 340, 348 
Halîc · 391, 438 
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Halvetîlik · 322 
Hâtim · 513, 726, 806 
Hatâ · 670 
Haydar  · 707 
Hıtây · 412 
Hızır · 294 
Hızr · 95, 473, 822 
Hind · 712 
Hoten · 159 
Hudâ · 126, 175, 1050 
Hümâ · 409, 494, 790 
Hüseyn · 278 
Hüsrev · 1, 36, 38, 263, 304, 385, 469, 

754 

İ 

İdrîs · 138 
İrân · 711 
İsâ · 41, 717 
İskender · 437 
İslâm · 118, 298 
İŝnâ-’Aşeriyye · 300 
 

K 

Kahramân · 796 
Ka’be · 76, 641 
Kârûn · 682 
Kays · 19, 379, 960, 1025, 1026, 1029, 

1057, 1058 
Kayser  · 135 
Kelîm · 160, 473 
Key · 139, 781 
Key-Hüsrev · 754 
Keyânî · 80, 154 
Keyvân · 220 
Kûh-ı Elvend · 665 
Kurân · 269 
Kureşî · 327 

Kürsî · 221 
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Lebîd · 100 
Leh · 679 
Levlâk · 186 
Leylâ · 33, 34, 35, 379, 538, 1028, 

1057, 1058, 1090, 1132 
Leylî · 1006 
Lukmân · 220 

M 

Mahmûd Efendi · 293 
Mansûr · 28 
Mecnûn · 10, 33, 34, 35, 71, 526, 538, 

741, 883, 1029 
Meryem · 944 
Mesîh · 328 
Mesîhâ · 137 
Mi’râc · 151 
Muhammed · 122, 124, 291, 629 
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Mustafâ · 249, 277, 323 

N 

Nebî · 324, 707 
Nerîmân · 8 
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Osmân · 269, 655 
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