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ÖZET 

 

XVII. yüzyıl mutasavvıf Ģairlerinden Kuloğlu mahlaslı ġeyh Hacı Ġlyas (ö. 

1068/1658), edebiyat tarihimizde hak ettiği ilgiyi ve Ģöhreti bulamamıĢtır. Son 

derece velût bir Ģair olan Kuloğlu‘nun Bâğ-ı BehiĢt, Etvâr-ı Seb‘a, Mevlid-i Nebî, 

Dîvân-ı Mesâbih, Silsile-nâme ve Dîvân-ı Hümâyûn adında toplam altı eseri 

bulunmaktadır. Bu çalıĢmada Kuloğlu‘nun hayatı, eserleri, edebî ve tasavvufî 

Ģahsiyeti üzerinde durularak Dîvân-ı Hümâyûn adını verdiği ve hemen tamamı dinî-

tasavvufî Ģiirlerden oluĢan Divan‘ı akademik bir çalıĢma ile incelenmiĢtir.  

 

Dîvân-ı Hümâyûn‘da toplam 423 Ģiir bulunmakta olup bu Ģiirlerin 401 tanesi 

Türkçe, 22 tanesi de Farsça yazılmıĢtır. Eserin tek nüshası, Kuloğlu‘nun kendi el 

yazısıyla kaleme aldığı ve 1045/1635 yılında tamamladığı müellif nüshası olup 

çalıĢma bu nüsha üzerinde yapılmıĢtır. 

 

ÇalıĢma üç bölümden müteĢekkildir. Birinci bölümde Kuloğlu‘nun hayatı, 

edebî-tasavvufî kiĢiliği ve eserleri üzerinde durulmuĢtur. Ġkinci bölümde eser, Ģekil 

ve muhteva bakımından incelenmiĢ, üçüncü bölümde ise eserin transkripsiyonlu 

metni verilmiĢtir.   

 

Anahtar Kelimeler:  Kuloğlu ġeyh Hacı Ġlyas, Dîvân-ı Hümâyûn, Klasik Türk 

Edebiyatı, Divan. 
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Name of the Thesis: Divan of Kuloğlu İlyas  

 

Prepared By: Uğurtan Yapıcı 

 

SUMMARY 

 

 One of the 17th century sufi poets, ġeyh Hacı Ġlyas (d. 1068/1657-58), has the 

pseudonym Kuloğlu, did not find the attention and fame he deserved in our literary 

history. Kuloğlu, who is an extremely prolific poet, has a total of six works called 

Bâğ-ı BehiĢt, Etvâr-ı Seb‘a, Mevlid-i Nebî, Dîvân-ı Mesâbih, Silsile-nâme and 

Dîvân-ı Hümâyûn. In this study, Kuloğlu‘s life, works, literary and sufistic 

personality, and his Divan, which he called Dîvân-ı Hümâyûn and which consists 

almost entirely of religious-sufistic poems, were examined with an academic study. 

 

 There are totally 423 poems in Dîvân-ı Hümâyûn, 401 of these poems were 

written in Turkish and 22 of them were written in Persian. The only copy of the work 

is the author‘s copy, which Kuloğlu wrote in his own handwriting and completed in 

1045/1635, and the study was carried out on this copy. 

 

 The work consists of three parts. In the first chapter, Kuloğlu‘s life, literary-

sufistic personality and works are emphasized. In the second part, the work is 

examined in terms of form and content, and in the third part, the transcripted text of 

the work is given. 

 

Keywords: Kuloğlu ġeyh Hacı Ġlyas, Dîvân-ı Hümâyûn, Classical Turkish Literature, 

Divan. 
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ÖN SÖZ 

 

 Türk edebiyatı tarihi içinde yaklaĢık 600 yıllık bir serüveni bulunan klasik 

Türk edebiyatı geleneğine bağlı olan pek çok Ģair yetiĢmiĢ ve bu Ģairler, Türk 

edebiyatına henüz sayısını bile tespit edemediğimiz miktarda eser bırakmıĢlardır. 

Türk kültürü ve edebiyatının birer parçası olan bu eserlerin araĢtırılıp incelenmesi, 

müelliflerinin duygu ve düĢünce dünyalarının ortaya konması, Türk kültür tarihinin 

ve onun önemli bir parçası hükmünde olan klasik Türk edebiyatının daha doğru 

anlaĢılmasına vesile olacaktır. ġurası da unutulmamalıdır ki bir milletin geçmiĢinde 

ortaya konmuĢ her edebî eser, o milletin mirası olduğu kadar geleceğinin de temel 

taĢlarından biridir. Bu düĢünceden hareketle tarafımızca XVII. yüzyıl Ģairlerinden 

Kuloğlu ġeyh Hacı Ġlyas (ö.1068/1658)‘ın Dîvân-ı Hümâyûn adını verdiği Divan‘ı 

incelenmiĢtir. Böylece hiçbir Ģuara tezkiresinde adına rastlayamadığımız bu 

mutasavvıf Ģairin mezkûr eserinin tanıtılmasına gayret edilmiĢtir.  

 

 YapmıĢ olduğumuz araĢtırmalar neticesinde, eserin yalnızca müellif nüshası 

tespit edilmiĢ ve çalıĢma bu müellif nüshası üzerinden yapılmıĢtır. Sözü edilen bu 

nüsha, Beyazıt Devlet Kütüphanesi 3596 numarada kayıtlıdır. 

 

 ÇalıĢma üç bölümden meydana gelmektedir. Birinci bölümde Kuloğlu ġeyh 

Hacı Ġlyas‘ın hayatı, edebî-tasavvufî Ģahsiyeti ve eserleri hakkında bilgi verilmiĢtir. 

Bu bölümde verdiğimiz malumat, Kuloğlu ġeyh Hacı Ġlyas isminden etraflıca 

bahseden biyografik kaynak bulunmadığı için daha çok onun kendi eserlerinden elde 

edilmeye çalıĢılmıĢtır.   

 

 ÇalıĢmanın ikinci bölümünde eser, Ģekil ve muhteva yönünden incelenmiĢtir. 

ġekil incelemesinden maksadımız divanda karĢımıza çıkan nazım Ģekli, vezin, 

kafiye, redif, dil ve üslup hususiyetlerini ortaya koymaktır. Muhteva kısmında ise 

eserde bulunan Ģiirler içerik bakımından incelenmiĢ, Kuloğlu‘nun UĢĢakiyye 

tarikatına intisap etmiĢ mutasavvıf bir Ģair olması ve neredeyse bütün Ģiirlerini dinî-

tasavvufî bir neĢve ile yazması sebebiyle din ve tasavvuf unsurları üzerinde 
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durulmuĢtur. ġekil ve muhteva incelemesinin ardından ulaĢtığımız bilgiler sonuç 

baĢlığı altında değerlendirilmiĢtir. Bu bölümün sonunda bir de kaynakça verilmiĢtir. 

 

 ÇalıĢmanın üçüncü ve son bölümünde ise Dîvân-ı Hümâyûn‘un 

transkripsiyonlu metni yer almaktadır.  

 

 YapmıĢ olduğumuz çalıĢmada Ģahsî hatalarımız ve eksikliklerimiz 

olabileceğini kabul eder, bunların düzeltilmesi yolunda yapılacak olan yapıcı 

tenkitlere açık olduğumuzu belirtmek isteriz. 

 

 ÇalıĢmanın öncesinde ve esnasında, burada zikretmeden geçemeyeceğim 

isimlerin emekleri vardır. Bu sebeple, lisans ve lisansüstü tahsilim sırasında benden 

maddî ve manevî desteğini asla esirgemeyen hocam Prof. Dr. Ali Ġhsan ÖBEK‘e, 

metnin okunması da dahil olmak üzere her türlü sıkıntıyı aĢma hususunda bana 

yardımcı olan Dr. Halil KARABULUT‘a, Farsça Ģiirlerin tercümesini yapan Selman 

SOYDEMĠR‘e ve bana yol göstererek yüreklendiren danıĢman hocam Dr. Öğr. 

Üyesi Cumhur ÜN‘e teĢekkürlerimi sunarım.   

  

Edirne, 2022                                                                                     Uğurtan YAPICI 
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a.g.e.  : Adı geçen eser 

a.g.m.  : Adı geçen makale 

a.g.t.  : Adı geçen tez 

bk.  : Bakınız 

C.  : Cilt 

Çev.  : Çeviren 

DĠA  : Diyanet Ġslam Ansiklopedisi 

Haz.  : Hazırlayan 

Mil Yz. : Milli Kütüphane BaĢkanlığı Yazmalar Koleksiyonu 

mm  : Milimetre  

No  : Numara 

ö.  : Ölümü 

S.  : Sayı 

s.  : Sayfa 

ss  : Sayfa sayısı 

TDAY  : Türk Dili AraĢtırmalar Yıllığı 

TDV  : Türkiye Diyanet Vakfı 

Ter.  : Tercüme 

v.  : Varak 

vb.  : Ve benzeri 

vs.  : Ve sâire 

Yay.  : Yayınları 

 

 

 

 

 

 

 



xiv 
 

ÇEVĠRĠ YAZI ĠġARETLERĠ 

 

                                              ʾ ء

 a / ā / e ا

 b ب

 p پ

 t ت

 ŝ خ

 c ز

 ç چ

 ḥ ض

 ḫ خ

 d ز

 ẕ ش

 r ض

 z ظ

 j ژ

 s غ

 Ģ ؾ

 ṣ  ق

 ḍ / ż ن

 ṭ ي

 ẓ ظ

 ʿ ع

 ġ ؽ

 f ف

 ḳ م

 k / g / ñ ى

ٍ l 

ّ m 

ٕ n 

ٝ v / o / ō / ö / u / ū / ü 

ٙ h / a / e 

ٟ y / ı / i / ī / ė 
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GĠRĠġ 

 

 Anadolu sahasında 13. yüzyıl sonlarından 19. yüzyılın ikinci yarısına kadar 

varlığını sürüdüren klasik Türk edebiyatı, dünyadaki en uzun edebî geleneklerden 

biri olmuĢtur. Bu edebî hareketin önemli bir kısmını ise tasavvuf edebiyatı 

oluĢturmaktadır.
1
 

 

 Klasik Türk edebiyatına kaynaklık eden önemli malzemelereden biri olan 

tasavvufu kısaca, ―Ġslam dininin zâhir ve bâtın hükümleri çerçevesinde yaĢanan 

manevî ve derûnî hayat tarzı‖ Ģeklinde tanımlamak mümkündür.
2
 Edebiyat, her 

Ģeyden önce toplumun bir aynası olduğu için de tasavvuf, bir düĢünce yapısı ve hayat 

tarzı olarak ortaya çıktıktan ve benimsendikten sonra edebiyata da yansımıĢtır. Önce 

Arap ve Fars edebiyatlarında etkileri görülen tasavvuf, daha sonra Türk edebiyatında 

da etkisini hissettirmeye baĢlamıĢtır. Türk tasavvuf edebiyatının ilk örnekleri Ahmed 

Yesevî‘nin hikmetleriyle ortaya çıkmıĢ, XI. yüzyıldan itibaren Anadolu‘ya gelen 

tasavvufî zümreler eliyle de Anadolu‘da tasavvuf kültürü ve edebiyatı oluĢmaya 

baĢlamıĢtır.
3
  

 

 Tasavvuf, Türk Ģairleri için önemli bir ilham kaynağı olmuĢtur. Yüzyıllar 

boyunca düĢünürler tasavvufun açıklamasını yapmaya çalıĢmıĢlar, Ģairler de 

tasavvufu Ģiirlerine bir mihver edinmiĢlerdir. Eski edebiyatımızda tasavvufî deyiĢin 

her zaman büyük bir önemi olmuĢ, söz sanatlarına düĢkün olan Ģairler, bütün duygu 

ve düĢüncelerin birer sembolle anlatıldığı tasavvuftan fazlasıyla istifade etmiĢlerdir. 

ÇeĢitli tarikatlara mensup olan bu tekke Ģairlerinin kimi Ģiirleri, tarikat usul ve 

adabını tarikata yeni giren müritlere öğreten Ģiirlerdir. Büyük bir kısmı da Ġlâhî neĢve 

ile yazılmıĢ lirik ve kalenderce Ģiirlerdir. Divan Ģairleri de tasavvuftan istifade 

etmiĢlerdir. Bu Ģairlerden bazıları tasavvufa gönülden bağlı olduğu gibi bazıları da 

tasavvufî düĢünceden ilham almakla yetinmiĢlerdir.
4
 Klasik Türk edebiyatında çoğu 

                                                           
1
 Önder Göçgün, Türk Tasavvuf Şiiri, Günce Yay., Ankara 2019, s. 10. 

2
 Reşat Öngören, “Tasavvuf”, DİA, C.: 40, s. 119. 

3
 A. Azmi Bilgin, “Tekke Edebiyatı”, DİA, C.: 40, s. 381. 

4
 Agah Sırrı Levend, “İslâmî Edebiyatın Esasları ve Kaynakları”, TDAY Belleten, 1971, Yıl 1971, C.: 

19, s. 182.  
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zaman bir kaynak yahut bir malzeme hükmünde kalan tasavvuf, tekke edebiyatında 

ise Ģiirin tam merkezine oturmuĢ ve Ģiirde araç yerine amaç olmuĢtur.  

 

 Tasavvuf tesiri altında geliĢen edebiyata baĢlangıcından günümüze kadar 

tasavvufla birlikte dini unsurlar da içerdiğinden ―dinî-tasavvufî edebiyat‖, tasavvuf 

ana konuyu oluĢturduğu için ―tasavvuf edebiyatı‖, eserler daha ziyade tekke 

çevresinde kaleme alındığından ―tekke edebiyatı‖, mutasavvıf Türk Ģairlerinin 

yazdığı eserlerden meydana geldiği için de  ―Türk tasavvuf edebiyatı‖ gibi isimler 

verilmiĢtir. Tekke edebiyatı, halk edebiyatı ile divan edebiyatı arasında yer alsa da 

bazı araĢtırmacılar bu edebiyatı halk tasavvuf edebiyatı ve klasik tasavvuf edebiyatı 

olmak üzere ikiye ayırarak inceleme yoluna gitmiĢlerdir. M. Fuad Köprülü, 

Abdülbaki Gölpınarlı, Nihad Sami Banarlı ve ġükrü Elçin gibi araĢtırmacılar, tekke 

edebiyatını halk edebiyatı geleneğine bağlarken, Pertev Naili Boratav ve Umay 

Günay bu edebiyata halk edebiyatı içinde yer vermemiĢlerdir. Buna mukabil 

mutasavvıf Ģairlerin hem halk hem de divan edebiyatından etkilendiklerini öne süren 

Agah Sırrı Levend, Vasfi Mahir Kocatürk ve Abdurrahman Güzel, tekke 

edebiyatının Türk edebiyatında müstakil olarak incelenmesi gerektiğini 

belirtmiĢlerdir.
5

 Bu durumda Kuloğlu Ġlyas‘ı divan edebiyatı geleneği içinde 

değerlendirmek mümkün olduğu gibi tekke edebiyatı içinde kabul etmek de imkan 

dahilindedir. Zira Kuloğlu‘nun dili, üslûbu, kullandığı nazım Ģekli, vezin ve kafiye 

anlayıĢı gibi unsurlar onu bir divan Ģairi saymayı makul kılarken, diğer taraftan tekke 

Ģairlerinin de divan Ģiirinin dil, üslup ve nazım Ģekillerini kullanabildikleri göz önüne 

alındığında onu bir tekke Ģairi saymak da mümkündür. Ayrıca Ģurası da 

unutulmamalıdır ki hangi edebî türde olursa olsun Ġslamî dönemde yazılmıĢ her eseri 

aruz vezniyle yazılmıĢ olmasına veya eserde kullanılan dilde çok sayıda Arapça ve 

Farsça kelime bulunmasına ve Ģiirlerin Divan adı altında toplanmasına bakarak divan 

edebiyatından saymak doğru değildir. Yalnızca malzemeyi göz önünde tutarak 

estetik gayeyi hiç hesaba katmadan verilecek böylesi hükümler, Yunus Emre‘yi dahi 

divan edebiyatı geleneğine dahil etmeye varacak yanlıĢlıklar doğurabilir.
6
 Böyle bir 

yanlıĢa düĢmemek adına, Kuloğlu Ġlyas‘ı divan edebiyatı anlayıĢı doğrultusunda eser 

                                                           
5
 A. Azmi Bilgin, a.g.m., s. 381. 

6
 Ömer Faruk Akün, Divan Edebiyatı, İSAM Yayınları, İstanbul 2014, s. 21. 
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veren, aynı zamanda tekke edebiyatı geleneğine dahil bir mutasavvıf Ģair olarak 

görmekte fayda vardır. 

  

 Edebî eserleri daha iyi anlayabilmek için, eserin hangi anlayıĢ doğrultusunda 

yazıldığını bilmek önemlidir. Böylece, eseri ortaya koyan sanatkârın duygu ve 

düĢünce dünyası ortaya çıkacak ve eser hakkında daha isabetli hüküm vermek 

mümkün olacaktır. Bu sebeple, bir mutasavvıf olan Kuloğlu ġeyh Hacı Ġlyas‘ın 

Dîvân-ı Hümâyûn adını verdiği ve dinî-tasavvufî Ģiirlerini ihtiva eden Divanını 

tasavvufî perspektifle incelemenin yararlı olacağı kanaatindeyiz. 
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I. BÖLÜM 

  

1. Hayatı  

 

Klasik Türk Ģairlerinin hayatları, mizaçları ve edebî Ģahsiyetleri hakkında 

malumatı ihtiva eden biyografik eserler olan Ģuarâ tezkirelerinde, Kuloğlu Ġlyas adına 

rastlayamadığımız için onun hayatı ve Ģahsiyeti ile ilgili bilgiler, son dönemlerde 

yazılan eserlerden elde edilmektedir. Ancak, bu eserlerde de son derece sathî ve 

birbirinin tekrarı bilgiler yer aldığından, Ģairin hayatı ve Ģahsiyeti hakkında daha 

ayrıntılı bilgi sahibi olabilmek için onun eserlerine müracaat etmek zarureti ortaya 

çıkmaktadır. Bu konuda, Kuloğlu ġeyh Hacı Ġlyas‘ın Bâğ-ı BehiĢt isimli eserini 

doktora tezi olarak hazırlayan Bünyamin TaĢ‘ın çalıĢması pek geniĢ malumat 

vermekte olduğundan, burada söz konusu çalıĢmadan da büyük ölçüde istifade 

edilmiĢtir.
7
  

 

Kuloğlu Ġlyas hakkında bilgi veren ilk kaynaklar, Bursalı Mehmed Tahir‘in 

kaleme aldığı Osmanlı Müellifleri ve Hüseyin Vassaf tarafından yazılan Sefîne-i 

Evliyâ isimli eserlerdir. Bursalı Mehmed Tahir, Kuloğlu‘nun adının ―Mustafa‖ 

olduğunu yazmakta ve Sultan IV. Murad devri ricalinden olduğunu söylediği Ģairi, 

Halvetiyye tarikatının UĢĢakiyye koluna mensup olan Gelibolulu Âlim Sinan 

Efendi‘nin (ö. ?) halifesi, âĢık ve fazıl bir zat olarak tanıtmaktadır. Eserde, 

Kuloğlu‘nun hayatı ve Ģahsiyeti hakkında bundan baĢka bir bilgiye 

rastlanmamaktadır. Bu kısa bilgiden sonra Bursalı Mehmed Tahir, Kuloğlu‘nun 

Mesâbih‘i nazmen tercüme ettiğini, Dîvân-ı Hümâyûn adını verdiği bir divanı 

olduğunu, bir de Mevlid-i Nebî manzumesi yazdığını bildirmekte ve Ģiirlerine örnek 

olarak Ģu üç beyti vermektedir: 

 

Sensin Kerīm ü ẕü‘n-nevāl sensin Ḳadīm ü Lā-yezāl 

Sensin Ḥakīm-i bī-miŝāl yoḳ ḥükmüñe çūn u çirā 

                                                           
7

 Bünyamin Taş, Kuloğlu Şeyh Hacı İlyas Bâğ-ı Behişt (İnceleme-Tenkitli Metin), (Trakya 

Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Basılmamış Doktora 

Tezi),  Edirne 2014, s. 23-57. 
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Ġnzāl ėdüp āyātını kim biliser ġāyātını 

Ḳılġıl mücellā zātını kim me‘men ‗ale‘l-‗arĢi‘stevā 

 

Eyle ‗ināyetden eŝer ėrgür hidāyetden ẓafer  

Luṭf eyleyüp ḳılgıl naẓar aldı bizi nefs ü hevā 8 

 

Hüseyin Vassaf da Bursalı Mehmed Tahir‘in verdiği bilgileri tekrarlamakta 

ve Ģiirlerinden örnek olarak aynı beyitleri göstermektedir.
9
 

 

Mehmet Nâil Tuman‘ın hazırladığı Tuhfe-i Nâ‘ilî‘de ise, Kuloğlu‘nun 

manzûm Mesâbîh mütercimi olup sultan IV. Murad devri Ģairlerinden olduğu 

kayıtlıdır. Eserde, Kuloğlu‘nun Ģiirlerinden örnek olarak Bursalı Mehmed Tahir ve 

Hüseyin Vassaf‘ın verdiği beyitler yer almaktadır.
10 

 

Mehmed Fuad Köprülü ise ―Saz ġairleri‖ adını taĢıyan seri yazısında saz 

Ģairi Kuloğlu‘ndan ― Dördüncü Murad ricalinden ve Halvetiyye-i UĢĢâkiyye 

meĢâyihinden Gelibolulu Sinan Efendi halifesi bir Kuloğlu Mustafa vardır ki 

Mesâbihü‘Ģ-Ģerîfi nazmen tercüme etmiĢ ve 1045/1636‘da ikmal ettiği divanına 

Dîvân-ı Hümâyûn namını veren Ģairdir‖ diye bahsetmiĢtir. Ancak Köprülü 1929‘da 

bu görüĢünden vazgeçmiĢtir. Zira onun Osmanlı Müellifleri‘nde yer alan kaydı 

görmesi ve Kuloğlu Ġlyas‘ın divanını incelemesi, bu görüĢünü değiĢtirmesine sebep 

olmuĢtur. Bu arada, saz Ģairi Kuloğlu‘nun görülen yeni Ģiirleri de Köprülü‘nün fikrini 

değiĢtirmesinde rol oynamıĢ ve bu görüĢ değiĢikliği Köprülü tarafından Ģöyle ifade 

edilmiĢtir: ―Saz Ģairi Kuloğlu münhasıran aĢk ve kahramanlık hislerini terennüm 

eden, halk zevkinin bütün inceliklerini ve güzelliklerini azami muvaffakiyetle temsil 

ve tespit eden bir saz Ģairidir, halbuki Mustafa Efendi‘de hakim olan bilhassa 

tasavvuf ruhudur. Mahlasları birbirinden farksız olmakla beraber, bu iki Ģairin 

Ģahsiyetleri arasında uzak yakın hiçbir benzeyiĢ yoktur. Görülüyor ki Köprülü, önce 

                                                           
8
 Bursalı Mehmed Tahir, Osmanlı Müellifleri, C. I, Matbaa-i Amire, İstanbul 1333, s. 146-147. 

9
 Hüseyin Vassaf, Sefine-i Evliyâ-i Ebrâr, C.IV, Süleymaniye Kütüphanesi Yazma Bağışlar, No:2308, 

İstanbul, s.238. 
10

 Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâ’ilî, Haz: Cemal Kurnaz-Mustafa Tatçı, Bizim Büro Yayınları, 

Ankara 2001, C. 2, s. 963. 
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saz Ģairi Kuloğlu ile Dîvân-ı Hümâyûn müellifi Kuloğlu Ġlyas‘ı aynı Ģair zannetmiĢ, 

ardından mahlasları aynı olmasına rağmen bu iki Ģairin farklı Ģahsiyetler olduğunu 

anlamıĢtır.
11

 

 

Âmil Çelebioğlu, Eski Türk Edebiyatı AraĢtırmaları adlı eserinde, Kuloğlu 

adını Dîvân-ı Hümâyûn vesilesiyle anmıĢtır. Ancak Çelebioğlu, ―Bir tertibe bağlı 

kalmadan daha çok ahlâkî bir gâye ile muhtelif âyetleri, ayrı ayrı manzûmeler 

hâlinde tefsir eden müstakîl ve hacimli eserler, dîvânlar da mevcuddur. Sultan 

Dördüncü Murad devri ricâlinden ve Mesâbih‘i nazmen tercüme eden Kuloğlu 

Mustafa‘nın yedi sekiz bin beyit civarındaki Dîvân-ı Hümâyûn‘u bu türden bir 

eserdir.‖ 12
 diyerek Kuloğlu Ġlyas‘ın Bâğ-ı BehiĢt‘i ile Dîvân-ı Hümâyûn‘unu 

birbirine karıĢtırmıĢtır. Zira Dîvân-ı Hümâyûn kaside formunda yazılmıĢ Ģiirlerden 

müteĢekkil bir divan iken, Bâğ-ı BehiĢt manzum tefsir özelliği arz eden bir eserdir. 

Bâğ-ı BehiĢt‘te toplam 402 kaside olup bu kasidelerden 399‘u Kur‘ân-ı Kerim‘den 

bir veya birkaç ayetin tefsiri olmak üzere yazılmıĢtır.
13

 

 

 Vasfi Mahir Kocatürk de 17. yy. Tekke Ģairleri arasında zikrettiği 

Kuloğlu‘nun, 1637 yılında yazdığı Bâğ-ı BehiĢt‘ini lirik-didaktik bir eser olarak 

tanımlamakta ve eserden 13 beyit intihap ederek mezkur eser hakkında 

değerlendirmeler yapmakla yetinmektedir.
14

 

 

Kuloğlu‘ndan bahseden çalıĢmalardan biri de Selami ġimĢek‘in Osmanlı‘nın 

Ġkinci BaĢkenti Edirne‘de Tasavvuf Kültürü isimli eseridir. ġimĢek, Sultan IV. 

Murad devrinde yaĢadığını söylediği Kuloğlu‘nun ġeyh UĢĢâk-ı Sinânî halifelerinden 

olduğunu bildirmekte ve onu Edirne‘deki UĢĢâkî Ģeyhleri arasında zikretmektedir.
15

   

 

                                                           
11

 Saim Sakaoğlu, “17. Yüzyıl ÂşıkEdebiyatı Üzerine Notlar: 13 Kuloğlu”, Türk Dili, 1994, S. 513, s. 

228-229.  
12

 Âmil Çelebioğlu, Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları, Milli Eğitim Basımevi, 1988, s. 355. 
13

 Bünyamin Taş, a.g.t., s. 48. 
14

 Vasfi Mahir Kocatürk, Büyük Türk Edebiyatı Tarihi Başlangıçtan Bugüne Kadar Türk Edebiyatının 

Tarihi, Tahlili ve Tenkidi, İKÜ Yayınevi, İstanbul 2016, s. 440-41. 
15

 Selami Şimşek, Osmanlı’nın İkinci Başkenti Edirne’de Tasavvuf Kültürü, Buhara Yayınları, 

İstanbul 2008, s. 116.   
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Buraya kadar andığımız kaynakların hepsi Kuloğlu Ġlyas‘ın adını Mustafa 

olarak göstermiĢlerdir. Burada Kuloğlu ġeyh Hacı Ġlyas‘ı, aynı mahlası kullanan 

XVII. asrın ünlü saz Ģâiri Kuloğlu Mustafa (ö. ?) ile karıĢtırmaktan ileri gelen bir 

hata bulunduğu âĢikârdır. Kuloğlu Mustafa I. Ahmed (1603-1617), I. Mustafa (1617-

1618), II. Osman (1618-1622), IV. Murad (1623-1640), Sultan Ġbrahim (1640-1648) 

ve IV. Mehmed (1648-1687) dönemlerinde yaĢamıĢ ve bilhassa IV. Murad‘ın 

yakınında bulunmuĢ bir Ģairdir.
16

  Ancak, çalıĢmamızın konusunu teĢkil eden Dîvân-ı 

Hümâyûn isimli eserin müellifi olan Kuloğlu, Dîvân-ı Mesâbih ve Bâğ-ı BehiĢt‘te 

adının ―Ġlyas‖ olduğunu açıkça belirtmiĢtir.
17

 Dîvân-ı Hümâyûn‘un sonundaki ferağ 

kaydında da ―Li muḥarriri‘l-faḳīr ve ketebehü‘l ḥaḳīr eĢ-Ģeyḫ el-ḥâc Ġlyās 

āmenehu‘llâh min Ģerri‘l-vesvās eĢ-Ģehīr bi-Ḳuloġlı‖ ifadesi bulunmaktadır.
18

  

 

Bütün bu eserlerden baĢka Kuloğlu Ġlyas hakkında bilgi vermeyen, ancak 

ona bir iki eseri dolayısıyla temas eden çalıĢmalar da bulunmaktadır. Necla 

Pekolcay
19

 ve ona atıfta bulunarak M. Fatih Köksal, Kuloğlu‘nu mevlid yazarı olarak 

anmıĢ,
20

 Cihan Okuyucu da Ģairi Bâğ-ı BehiĢt münasebetiyle zikretmiĢtir.
21

  

 

Kuloğlu ġeyh Hacı Ġlyas‘ın doğum yeri ve doğum tarihi hakkında kaynaklar 

bilgi vermemektedirler. Ancak Ģair, 1045/1635 tarihinde bitirdiği Dîvân-ı 

Hümâyûn‘daki bir Ģiirinde yaĢının 44 olduğunu söylemektedir. Buradan hareketle 

Kuloğlu‘nun 1001/1593‘te doğduğu söylenebilir. Söz konusu Ģiirin tam olarak ne 

zaman yazıldığı bilinmediği için daha ihtiyatlı bir yaklaĢımla, Kuloğlu‘nun 1000-

1001/1592-1593 yıllarında dünyaya geldiğini düĢünmek mümkündür.  

 

  Ki çār u erbaʿīne ėrdi ‗ömrüm baĢladum naẓma  

  Lebüm bir yėre gelmez sözlerüm eĢʿāra yerleĢmez   (154/6) 

 

                                                           
16

 Nurettin Albayrak, “Kuloğlu Mustafa”,DİA, C.:26, s. 360-361. 
17

 Bünyamin Taş, a.g.t., s. 25-26. 
18

 Şeyh Hacı İlyas, Dîvân-ı Hümâyûn, Beyazıt Devlet Kütüphanesi, No: 3596, 1045/1635, v. 281ᵇ. 
19

 Necla Pekolcay, Süleyman Çelebi-Mevlid, Dergah Yayınları, İstanbul 2013, s. 39. 
20

 M. Fatih Köksal, Mevlid-nâme, TDV, Ankara 2011, s. 67. 
21

 Cihan Okuyucu, “Rasim Deniz Yazmaları Kataloğu”, Kayseri ve Yöresi Kültür Sanat ve Edebiyat 

Bilgi Şöleni (12-13 Nisan 2001), Bildiriler, C.2, Kayseri 2001, ss. 511-591. 
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  Kuloğlu Ġlyas, bir Etvâr-ı Seb‗a nüshasındaki kayıttan anlaĢıldığına göre 

Gelibolu‘nun EvreĢe namıyla bilinen Diğerkavak kazasına bağlı Kadı karyesinde 

tekkesi bulunan bir Ģeyhtir. Aynı kayıtta, Kuloğlu‘nun söz konusu Etvâr-ı Seb‗a 

nüshasını yazıp evladının evinde bırakarak dördüncü kez olmak üzere hacca gittiği 

ve bu hac esnasında Harem-i ġerif‘te bir gece misafir olup aynı gece vefat ettiği 

kayıtlıdır.
22

  Bu ifadeden onun evli ve çoçuk sahibi olduğu da anlaĢılmaktadır. 

 

Kuloğlu Ġlyas‘ın seçtiği mahlas, onun kapıkulu ocağına mensup birinin oğlu 

olma ihtimalini düĢündürmektedir. Zira ―kuloğlu‖ tabiri, kapıkulu ocağına mensup 

bulunanların çocukları için kullanılmaktadır.
23

 Ayrıca kuloğlu tabirinin, Kuzey 

Afrika‘da Garp ocakları adıyla bilinen Trablusgarp, Tunus ve Cezayir‘de yerleĢmiĢ 

olan Türklerin Arap, Berberî ve Endülüslü Müslüman kadınlarla olan 

evliliklerinden doğan çocukları için de kullanıldığı bilinmektedir. Aynı zamanda 

kuloğlu, I. Selim zamanından (1512-1520) XIX. yüzyılın ikinci yarısına kadar, 

askerlik ve Akdeniz‘de denizcilik yapmak üzere, Batı Anadolu Ģehirlerinden ve 

Ġstanbul‘dan getirilen Türk gençlerinin soylarını da ifade eden bir kelimedir.
24

 Bu 

açıdan bakıldığında Kuloğlu Ġlyas‘ın Garp ocaklarında doğmuĢ olabileceği ihtimali 

akla gelmektedir. Bir ihtimale göre de Kuloğlu Ġlyas, aslında Anadolu‘dan veya 

Ġstanbul‘dan bu bölgeye getirilen Türk gençlerinden biridir. Zira onun Ģiirlerinde 

Tunus, Cezayir, Trablus, Fas gibi Kuzey Afrika coğrafyasına ait Ģehir ve ülke 

isimlerinin bulunması ve onun bu Ģehir ve ülkelerden kaçıp kurtulmak istemesine 

dair beyitler yazması, bu tahminleri desteklemektedir: 

 

Bu vücūduñuñ Cezāyīrinden ėdüp nefreti 

 Kaʿbe-i maḳṣūdı özle ġām u Türkistāna ḳaç   (68/9) 

 

 Kārbān-ı ʿıĢḳa taḳlīd eyle iy dil gitmege  

Kaʿbe-i maḳṣūda ėr terk ėt yine Rūm ile Fāṣ   (212/7) 

 

                                                           
22

 Kuloğlu Şeyh Hacı İlyas, Etvâr-ı Seb‘a, Kitabhâne-i Meclis-i Sinâ, Numara: 1390/17959, v. 83ᵃ 
23

 Abdülkadir Özcan, “Kuloğlu”, DİA, C.: 26, s. 358-359. 
24

 Ahmet Kavas, “Kuloğlu”, DİA, C.: 26, s. 359. 
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Ancak, bu mahlası alması Kuloğlu‘nun tamamen Ģahsî tercihi de olabilir. 

Çünkü, ne Kuloğlu Ġlyas hakkındaki kaynaklarda ne de kendi eserlerinde onun bir 

―kuloğlu‖ olduğuna dair kesin bir iĢaret vardır.  

 

Kuloğlu‘ndan bahseden kaynaklarda, onun Gelibolu‘da irĢad faaliyetlerinde 

bulunmuĢ olan Âlim Sinan Efendi‘nin (ö. ?) halifesi olduğundan bahsedilmektedir. 

Bu bilgi, Kuloğlu‘nun Silsilenâme adlı eserinde de açıkça ifade edilmektedir. Eserde 

Halvetî-UĢĢakî silsilesinin son halkası olarak Âlim Sinan Efendi‘nin ismi 

geçmektedir. Dîvân-ı Mesâbîh‘te de Ģairin Âlim Sinân Efendi için yazdığı bir 

medhiyesi vardır.
25

 Kuloğlu Ġlyas‘ın, Âlim Sinan Efendi‘nin hulefasından olduğuna 

dair bir delil de Dîvân-ı Hümâyûn‘unun sonunda yer alan ―ġeyḫ Sinān ḥażretlerinüñ 

ḫidmetini eyleyüp çoḳ kelām naẓm ėtmiĢ idi.‖ Ģeklindeki fevâid kaydıdır.
26

 Ancak, 

Kuloğlu ġeyh Hacı Ġlyas‘ın ne zaman Gelibolu‘ya gittiği, ne kadar süre Gelibolu‘da 

kaldığı ve ne zaman oradan ayrıldığına dair bir malumat yoktur.  

 

Halvetiyyenin Ahmediyye kolunun UĢĢakiyye Ģubesi Ģeyhlerinden olan 

Âlim Sinan Efendi, Muğla‘nın Line köyündendir. Mısır, Halep, ġam ve Irak‘ı gezip 

birçok fazilet sahibi zat ile görüĢtüğünü eserlerinde belirten Âlim Sinan Efendi, otuz 

yıl kadar Bolayır‘da Ģeyhlik yaptığı için, Gelibolulu olarak tanınmıĢtır.
27

  Kuloğlu 

Ġlyas da Âlim Sinan Efendi‘nin halifesi olduğuna göre, o da uzun müddet 

Gelibolu‘da yaĢamıĢ olmalıdır.
28

 Selami ġimĢek ise onu, Edirne‘deki UĢĢakî Ģeyhleri 

arasında göstermektedir.
29

  

 

Kuloğlu Ġlyas‘ın tahsili hakkında kaynaklarda herhangi bir kayda 

rastlanmamaktadır. Ancak, eserlerinden hareketle onun Arapça ve Farsçaya hâkim, 

Ġslâmî ilimlere vakıf bir Ģair olduğu görülmektedir. Buradan hareketle, Kuloğlu‘nun 

iyi bir eğitim gördüğünü söylemek mümkündür. Yine eserlerindeki mutasavvıfâne 

eda ve ortaya koymuĢ olduğu tasavvufî eserler, onun tasavvuf konusunda hiç de 

                                                           
25

 Bünyamin Taş, a.g.t., s. 27-28. 
26

 Şeyh Hacı İlyas, a.g.e., v.281a. 
27

 Selami Şimşek, a,g,e., s. 115-116. 
28

 Bünyamin Taş, a.g.t., s. 28. 
29

 Selami Şimşek, a,g,e., s. 116. 
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azımsanamayacak bir birikime sahip olduğunu göstermektedir. Kur‘an-ı Kerim‘den 

ayet tefsiri bağlamında yazdığı Bâğ-ı BehiĢt isimli eseri, onun tefsir alanında da 

kalem oynatacak kadar iyi bir eğitim aldığının iĢaretidir.  

 

Kuloğlu Ġlyas‘ın, Dîvân-ı Hümâyûn‘da bazı yer isimlerini zikretmesi, onun 

sözünü ettiği yerlere gitmiĢ olabileceği ihtimalini akla getirmektedir. Kuloğlu, 

buralara ne maksatla gittiğini belirtmemiĢse de onun bir UĢĢâkî Ģeyhi olması, irĢad 

gayesiyle sözünü ettiği yerlere gitmiĢ olabileceğini düĢündürmektedir. Ancak, 

Ģairin bu kadar geniĢ bir coğrafyada irĢad maksadıyla bulunmuĢ olması ihtimali pek 

kuvvetli değildir. ġiirlerinde sıklıkla geçen Cezayir, Ġran, ġam, Fas gibi yerlerden 

hareketle Kuloğlu Ġlyas‘ın da saz Ģairi Kuloğlu gibi, ordu veya donanmada 

bulunmuĢ bir asker Ģair olduğu da düĢünülebilir: 

 

Ġy dil müyesser olmadı bārī saña Beytü‘l-ḥarām  

Gezme beriyye içre gel bu rāh-ı Hindistānı ṭut   (48/8) 

 

Ġy Ḳuloġlı Kaʿbe-i maḳṣūda çün bulduñ ṭarīḳ 

Kim dėdi saña ḳo anı rāh-ı Türkistāna git   (50/20) 

  

 Hiç ziyān ėriĢmesün bu nefs-i Hürmüzden saña 

 Milket-i Īrānı terk ėt leĢker-i ḥāḳāna ḳaç   (68/8) 

 

 Bu vücūduñuñ Cezāyīrinden ėdüp nefreti 

 Kaʿbe-i maḳṣūdı özle ġām u Türkistāna ḳaç   (68/9) 

 

 Kārbān-ı ʿıĢḳa taḳlīd eyle iy dil gitmege  

Kaʿbe-i maḳṣūda ėr terk ėt yine Rūm ile Fāṣ   (212/7) 

 

Bir ġarībem kārbānumdan cüdā düĢdüm yine 

GeĢt ėdüp Rūm u Buḫārā milk-i Īrāna ıraġ    (237/11) 
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Terk ėdüp sīmāb-veĢ ben de Ḳuloġlı Rūm ilin 

ġol Ḥicāza Ģāh olan Muḫtāra uzatdum ayaġ   (241/20) 

 

Gel muḥibb-i ḫānedān ol iy göñül sen de hele 

Kim Necef milkindeki Kerrāra uzatdum ayaġ
 
  (241/21) 

 

Ġy Ḳuloġlı Rūm u ġāmuñ milkini terk eyleyüp 

Kaʿbe kūyın dilberüñ ben secdegāh ėtsem gerek   (294/20) 

 

Seyr ėtdi göñül cümleten iḳlīm-i Ḥicāzı 

ĀĢüfte olup Ģimdi Ḫorāsāna özendi   (405/7) 

 

Yukarıdaki beyitler, Kuloğlu‘nun zikrettiği yerlere gittiğinin kesin bir delili 

sayılmasa da Bünyamin TaĢ, Dîvân-ı Hümâyûn‘da yer alan bir beyitte, Ģairin 

Mısır‘daki Kaysun Camii‘nden söz etmesinin, onun bu camii görmüĢ olma ihtimalini 

akla getirdiğini söylemektedir:
30

 

 

Ehl-i Mıṣruñ dīde-i giryānı Nīle beñzemiĢ 

    Oldı ḫalḳuñ secdesinden Cāmiʿ-i Ḳaysūn sürḫ   (83/12) 

 

Kuloğlu‘nun yaĢadığı ve gittiği yerleri tam olarak tespit etmek mümkün 

olmasa da, onun seyahati seven bir mizaca sahip olduğunu yine onun Dîvân-ı 

Hümâyûn‘da yer alan beyitlerinden anlıyoruz:  

 

Cihānda yolcı gibi ol iḳāmet ḳılma bir yerde 

Ḥadīŝ-i Muṣṭafādur bu deyüben ḳıldılar isnād   (95/14) 

 

Göñül seyyāḥ-ı ʿālem ol iḳāmet ḳılma bir yerde 

Gezüp ġām ile ġāmātı Buḫārā ile milk-i Ṭūs   (191/17) 

 

                                                           
30

 Bünyamin Taş, a.g.t., s. 28.  
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Künc-i ḫalvetde ḳalup eglen Ḫudā-bīn ol yüri 

Ḳıl seyāḥat terkini ėt ġām u Buḫārādan ferāġ   (231/3) 

 

Dîvân-ı Hümâyûn‘u 44 yaĢındayken yazan Kuloğlu, eserinde yer yer 

yaĢının ilerlediğini ve ömrünün sonlarına yaklaĢtığını söylemekteyse de bu ifadeleri 

gerçeği yansıtmaktan ziyade Ģairane söyleyiĢler olmalıdır. Zira Ģair, Dîvân-ı 

Hümâyûn‘u yazdıktan 23 sene sonra (1068/1657-58) vefat etmiĢtir: 

 

              ʿÖmrüm āḫir oldı olmadı Ģeb-i hicrüñ senüñ 

Çünki baĢ göstermedi ol māh-ı tābān eglenür   (108/11) 

 

 Ḳuloġlı gider oldı bu cihāndan 

 Kim anuñ rūḥı olsun Ģād oḳurlar   (143/20) 

 

Bahārı ʿömrinüñ āḫir ėriĢmiĢ ḳıĢ-ı pāyāna 

Ḳuloġlın bār-ı ḥasret Ģimdi pīr-i nā-tüvān ėtmiĢ   (208/20) 

 

 Dîvân-ı Hümâyûn‘daki 6. ve 96. kasideler, Sultan IV. Murat övgüsünde 

yazılmıĢ medhiyelerdir. ġair, bu manzumelerin ilkinde, o dönemde getirilen kahve ile 

tütün yasaklarından ve Sultan IV. Murat tarafından Kabe‘nin onarılması gibi tarihî 

olaylardan bahsetmektedir. Ayrıca Ģair yine aynı medhiyyede, Sultan Murat‘ın 

Bağdat‘ı tekrar fethetmesi için duada bulunmaktadır. Bütün bunlar, Kuloğlu Ġlyas‘ın 

dönemindeki sosyal ve siyasî olaylarla yakından ilgili bir Ģair olduğunu 

göstermektedir:  

 

Ḥuṣūṣā refʿ-i bid‗atde ne deñlü ihtimām ḳıldı 

Duḫān u ḳahve refʿ oldı bu iki bidʿat-i ʿuẓmā    

 

Müyesser olmadı bir pādiĢāha devr-i Ādemden 

Bunuñ devrinde yapıldı mücedded Kaʿbe-i ‗ulyā   (6/5-6) 
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Ezelden pādiĢāh oġlı yine hem pādiĢāh eyle 

Yemen milkinle Baġdādı müsellem ḳıl gėrü aña  (6/9) 

 

ġair bundan baĢka eserin muhtelif yerlerinde IV. Murad‘a dua mahiyetinde 

beyitler yazmıĢ ve sultanın Tebriz, ġirvan, Bakü ve Kazvin fetihleri için de niyazda 

bulunmuĢtur: 

 

Ḳuloġlı ḳıl duʿā Sulṭān Murāda Ḥaḳ ẓafer vėrsün 

Ki fetḥ ėdüp baġıĢlasun aña Baġdād u Tebrīzi   (402/20) 

 

Ḳuloġlı sen duʿā eyle ricālu‘llâh ėde himmet 

Ḫudā Sulṭān Murāda vėre Bakü ile ġirvānı    

 

Elindedür Ģu milk Allâhuñ istedügüne vėrür 

ʿAcem iḳlīmine anuñ yüriye emr ü fermānı   (403/20-21) 

 

Ḳuloġlı bir duʿā ḳıl aña āmīn diye Cebrā‘īl 

Ḫudā Sulṭān Murāduñ ėde Ġazvīn ile ġīrāzı   (404/20) 

 

Kuloğlu‘nun dönemin siyasî olaylarına kayıtsız kalmadığını gösteren bir 

delil de Osmanlı‘ya muhalif olan Ġran‘daki Râfizîlere karĢı sert tutumunu dile 

getirdiği beyitleridir: 

 

PādiĢāhum kılmaḳ isterseñ cihād-ı ekberi 

Rāfiżīnüñ kiĢverüñ yıḳ milket-i Īrāna baṣ   (210/3) 

 

Ġy Ḳuloġlı ol daḫı bulur zevālin ʿan-ḳarīb  

K‘eylemiĢ Ģāh-ı Revāfıż āl-i ʿOŝmāna ḫilāf   (252/20) 

 

Bütün bu siyasî hadiseleri yakından takip ederek sultana övgüler sunması, 

Kuloğlu‘nun Sultan IV. Murad ile bir kurbiyet kesbettiğinin veya sultan ile bir 

yakınlık kurma isteği içinde olduğunun delili olarak değerlendirilebilir. Ayrıca, onun 
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Dîvân-ı Hümâyûn‘u Sultan IV. Murad‘a sunduğunu belirtmesi ve eserin hatime 

manzumesinde de sürekli IV. Murad‘a duada bulunması da bu tahmini destekler 

mahiyettedir: 

 

Dem-ā-dem leĢker-i hicrüñle defter eyleyüp yazdum 

Rebīʿü‘l-evvelüñ biñ ḳırḳ beĢinde iĢbu dīvānı 

 

Ḳuloġlı sen duʿā eyle ricālu‘llâh ėde himmet 

Ḫudā Sulṭān Murāda vėre Bakü ile ġirvānı    

 

Elindedür Ģu milk Allâhuñ istedügüne vėrür 

ʿAcem iḳlīmine anuñ yüriye emr ü fermānı   (403/19-21) 

 

Ḳuloġlı bende yine pādiĢāhum 

Ḳapuña bir yeni dīvān getürdi   (422/20)  

 

Duʿām oldur muʿallā bārgāha  

Vėre ʿömr-i dırāzı pādiĢāha  

 

Hemān bu cānumun oldur murādı  

Ḫudā te‘yīd ėde Sulṭān Murādı   

 

Cihānuñ ṭurduġunca tā esāsı 

O ṭursun budurur ʿālem duʿāsı   

 

Muʿīn olsun cihānuñ müsteʿānı  

Ṭoḳunmasun aña bād-ı ḥazānı   

 

Ki devr ėtdükçe çarḫuñ āsiyābı 

Kesilmesün anuñ müzd ü ŝevābı   
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Ḫudā dünyāda ḳılsun anı sulṭān 

Daḫı ʿuḳbāda vėrsün ḥūr u Rıdvān   (423/4-9) 

 

Revan‘ın fethi haberi 13 Rebiyü‘l-evvel 1045 / 27 Ağustos 1635 tarihinde 

Ġstanbul‘a ulaĢmıĢtır.
31

 Kuloğlu‘nun 15 Rebiyü‘l-evvel 1045 / 29 Ağustos 1635‘te 

eserini tamamladığı düĢünüldüğünde, Ģairin döneminin siyasî olaylarını ne kadar 

yakından takip ettiği daha iyi anlaĢılmaktadır. Ayrıca bu durum, dönemin muhabere 

Ģartları göz önünde tutularak düĢünüldüğünde, Kuloğlu‘nun en azından eserini 

yazdığı sırada Ġstanbul‘da veya Ġstanbul yakınlarında olabileceğinin bir göstergesidir. 

Nitekim eserin 419. kasidesinde, yani hatime manzumesinden iki Ģiir önce, Kuloğlu 

da bu haberi almıĢ ve bunu eserine Ģöyle kaydetmiĢtir: 

 

Bi-ḥamdi‘llâh Ḫudā Sulṭān Murādı eyledi te‘yīd 

Bu ʿaṣr içinde anı Ģimdi bir ṣāḥib-ḳırān ėtdi    

 

Niŝār eyle duʿā cevherlerini sen aña dāyim  

Ḳuloġlı ibtidā cenginde ol feth-i Revān ėtdi   (419/19-20) 

 

   ġeyh Kuloğlu Ġlyas, Dîvân-ı Hümâyûn‘un sonundaki ―Dār-ı dünyādan 

beḳāya intiḳāli tārīḫi / Fātiḥa Ġlyās Efendi rūḥına ey ehl-i Hū (Sene 1068) 32 

Ģeklindeki fevaid kaydında belirtildiği üzere 1068/1657-58 tarihinde vefat etmiĢtir. 

Bu durumda Kuloğlu Ġlyas, 1000-1001/1591-1592, 1592-93 yılında doğduğuna göre 

67-68 yaĢlarında iken vefat etmiĢ olmalıdır.  

 

2. Tasavvufî KiĢiliği 

 

  Kuloğlu ġeyh Hacı Ġlyas, elkabından da anlaĢıldığı üzre bir Ģeyhtir ve 

Halvetiyye tarikatının Ahmediyye Ģubesinin UĢĢakiyye koluna intisap etmiĢtir. 

Gelibolulu Âlim Sinân Efendi‘nin (ö. ?) hizmetinde bulunmuĢ ve onun halifesi 

olmuĢtur. 
                                                           
31

 Ziya Yılmazer, “Murad IV”, DİA, C. 31, s. 180. 
32

 Şeyh Hacı İlyas, a.g.e., v. 281ᵇ 
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 Kuloğlu, Silsile-nâme isimli eserinde, önceki UĢĢakî Ģeyhlerinin künyelerini 

vermekte ve kendisinden önce Âlim Sinân Efendi‘nin ismini zikretmektedir. Eserde, 

Hz. Muhammed‘den sonra dört halife ve onların ardından da Hasan Basrî‘yi zikreden 

Kuloğlu‘nun, Hasan Basrî‘yi takiben verdiği isimler ise Ģunlardır: Habîb Acemî, 

Dâvûd-ı Tâî, Ma‘rûf-ı Kerhî, Serîrü‘l-Sakatî, Cüneyd-i Bağdâdî, MimĢâd Dineverî, 

Muhammed Dineverî, Kâdî Muhyiddîn, Ebu‘l-Necîb, ġeyh Kutbuddîn, ġeyh 

Rükneddîn, ġeyh ġihâbüddîn, ġeyh Cemâleddîn, ġeyh Ġbrâhîm, Muhammed Halvetî, 

Pîr Ömer Halvetî, Âhî Mirem, Ġsâ Çelebi, ġeyh Ġzzeddîn, ġeyh Sadreddîn, Seyyid 

Yahyâ, Pîr Muhammed, ġeyh Tâcüddîn, ġeyh Alâüddîn, ġeyh YiğitbaĢı, Hacı 

Karamanî, Ümmî Sinân Ġstanbulî, Nasûh Abdussamed, ġeyh Ahmed, ġeyh Hüsâm 

UĢĢâkî, ġeyh Memicân, Ömer Karîbî ve ġeyh Sinân.
33

 Bu silsilede mertliği 

dolayısıyla ġeyh YiğitbaĢı ismiyle tanınan Ahmed AkĢemseddîn-i Marmaravî (ö. 

910/1504), Halvetiyye‘nin Ahmediyye kolunun piridir.
34

 Ġsmi, ġeyh Hüsam UĢĢâkî 

diye merkum olan Pîr Seyyid Hüsâmeddin Hasan-ı UĢĢâkî (ö. 1001/1592) ise 

Halvetiyyenin Ahmediyye kolunun UĢĢâkiyye Ģubesinin piridir. 
35

 UĢĢâkîlik de, 

kendisinden sonra halifesi ġeyh Memicân Efendi (ö. 1008/1600) kanalından devam 

etmiĢtir.
36

 ġeyh Memicân Efendi‘nin silsilesi de Ömer Karîbî Efendi (ö. 

1013/1605)‘den yürümüĢtür. 
37

 Kuloğlu‘nun uzun süre hizmetinde bulunduğu ve 

halifesi olduğu Âlim Sinân Efendi de Ömer Karîbî‘nin halifesidir.
38

 

  

Kuloğlu Ġlyâs‘ın Halvetî-UĢĢâkî müntesibi ve Ģeyhinin Âlim Sinan Efendi 

olduğunu gösteren bir diğer vesika da onun Dîvân-ı Mesâbîh‘te Faḫru‘ṣ-ṣuleḥā 

zübdetü‘l ‗urefā Ḥażret-i ġeyḫ Sinān Efendi a‗nī ‗azīz-i men serlevhasıyla yazdığı 

medhiyesidir. 
39

  

 

                                                           
33

 Bünyamin Taş, a.g.t., s. 39. 
34

 Selçuk Eraydın, Tasavvuf ve Tarikatlar, Marmara Üniversitesi İFAV Yayınları, İstanbul 2016, s. 

399. 
35

 Mahmud Erol Kılıç, Anadolu Tasavvuf Tarihine Notlar II (Halvetî-Uşşâkîler), Sufi Kitap, İstanbul 

2016, s. 13. 
36

 Mahmud Erol Kılıç, a.g.e., s. 33. 
37

 Mahmud Erol Kılıç, a.g.e., s. 45. 
38

 Mahmud Erol Kılıç, a.g.e., s. 61. 
39

 Bünyamin Taş, a.g.t., s. 38-39. 
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 Ġslam dünyasının en yaygın tarikatı olan Halvetiyye‘nin kurucusu, Hazar 

Denizi‘nin güneybatısındaki Geylan bölgesinde bulunan Lâhîcân doğumlu Ömer el-

Halvetî‘dir (ö. 800/1397-98). Ancak, tarikatın bir sistematiğe kavuĢmasını sağlayan 

ikinci pîri ve bir bakıma gerçek kurucusu Seyyid Yahya ġirvanî olmuĢtur (ö. 

869/1464).
40

 Kuloğlu ġeyh Hacı Ġlyas, Dîvân-ı Hümâyûn‘da Seyyid Yahya 

ġirvanî‘ye olan bağlılığını dile getirirken aynı zamanda mezhebini de belirtmekte; 

itikatta Ġmam Muhammed Maturîdî‘ye, amelde ise Ebu Hanife‘ye tabi olduğunu 

açıkça ifade etmektedir: 

 

Key ḳatı çoḳdur giden Allâha yollar dünyede  

Saña yėter Bū Ḥanīfe mezheb-i Nuʿmāna git   (50/18) 

 

Ġʿtiḳāduñ meẕhebinde Māturidī pes durur 

Ṣūfilerde ġeyḫ Yaḥyā Seyyid-i ġirvāna git   (50/19) 

 

Kuloğlu‘nun intisap ettiği UĢĢakiyye, YiğitbaĢı Ahmed ġemseddin‘in (ö. 

910/1504) tesis ettiği Halvetiyye‘nin orta kolu Ahmediyye‘nin dört ana kolundan 

biridir (Diğerleri Sinaniyye, Ramazaniyye ve Mısriyye). Önceleri Ġstanbul merkezli 

bir tarikat olan UĢĢakiyye, zamanla Ege ve Rumeli‘ye doğru yayılmıĢ, Nazilli, 

Edirne, KeĢan, Gelibolu, Çanakkale, Gümülcine, Filibe, Belgrad, Peç, Budin, 

TımıĢvar ve Kandiye, UĢĢakî tekkelerinin görüldüğü yerler olmuĢtur.
41

 Kuloğlu 

Ġlyas‘ın da Âlim Sinan Efendi‘nin yanında bulunması ve onun vefatından sonra da 

irĢad faaliyeti gayesiyle Gelibolu‘da yaĢamıĢ olması muhtemeldir. 

 

Kuloğlu Ġlyas‘ın bir mutasavvıf ve Ģeyh olmasına rağmen yaĢadığı dönemin 

siyasî olaylarına kayıtsız kalmadığını ve yer yer sosyal ve siyasî gündeme ait 

meseleleri Ģiirine aksettirdiğine yukarıda temas etmiĢtik (Bkz. 1. Hayatı). Sultan IV. 

Murad döneminin en önemli siyasî olaylarından birisi de Ģüphesiz Osmanlı-Safevî 

mücadelesidir. Safevî hanı ġah Safi‘nin 1042/1632-33‘te Gürcistan‘ı istilaya 

baĢlaması ve Tahmuras Han‘ın mukavemetini kırması, diğer taraftan da Ġran 

                                                           
40

 Süleyman Uludağ, “Halvetiyye”, DİA, C.:15, s. 393-94. 
41

 Mahmud Erol Kılıç, a.g.e., s. 34-35. 
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ordusunun Van‘a saldırması ile baĢlayan bu siyasî gerginlik, IV.Murad‘ın Revan 

kalesini fethetmesiyle sonlanmıĢtır (23 Safer 1045/8 Ağustos 1635).
42

 Dîvân-ı 

Hümâyûn‘daki bazı Ģiirlerde, Kuloğlu ġeyh Hacı Ġlyas‘ın Osmanlı‘ya karĢı duran 

Safevîleri ―Rafizîler‖, Safevî hanı ġah Safi‘yi de ―ġâh-ı Revâfız‖ ve ―ġâh-ı Rafizî‖  

diyerek anması, onları ―Rafizî‖liği terk edip Sünnîliğe çağırması dikkat çekicidir: 

 

Eyle terk-i Rāfiżī ol sünni iy ṣāliḥ-nihād 

Anları sev çār-yār-ı bā-ṣafā ister ḫulūṣ   (217/18) 

 

Ġy Ḳuloġlı ol daḫı bulur zevālin ʿan-ḳarīb  

K‘eylemiĢ Ģāh-ı Revāfıż āl-i ʿOŝmāna ḫilāf   (252/20) 

 

Ġy Ģāh-ı Rāfiżī āl-i ʿOŝmāna ėdüp ġaraż    

Sefāhat ile milket-i Īrāna ṣıġmaduñ   (284/11) 

 

Bu ḫālile daʿvā-yı Ġslām ėder misin 

Hiç vechile meẕheb-i erkāna ṣıġmaduñ  (284/14) 

 

Elkabından anlaĢıldığına göre ve ayrıca eserlerinde açıkça belirttiği üzere bir 

UĢĢakî Ģeyhi olan Kuloğlu ġeyh Hacı Ġlyas‘ın Gelibolu haricinde bir yerde Ģeyhlik 

makamında bulunup bulunmadığına dair bir bilgiye ulaĢılamamaktadır. Ancak 

Selami ġimĢek, Kuloğlu ġeyh Hacı Ġlyas‘ın Edirne‘de UĢĢakî tekkesinin Ģeyhliğini 

yaptığını söylemektedir.
43

  

 

3.  Mahlası ve MahlasdaĢı Kuloğlu Mustafa 

 

 ġeyh Hacı Ġlyas‘ın, Ģiirlerinde ―Kuloğlu‖ mahlasını kullandığı görülmektedir. 

Bu, klasik Türk Ģiirinde alıĢkın olduğumuz türden bir mahlas değildir. Zira klasik 

Türk Ģairleri, mahlas tercihlerini daha ziyade Arapça veya Farsça kelimelerden yana 

kullanmıĢlar ve ekseriya bu Arapça-Farsça kelimelerin sonuna bir nispet –î‘si 
                                                           
42

 Ziya Yılmazer, “Murad IV”, DİA, C. 31, s. 180. 
43

 Selami Şimşek, a.g.e., s. 116. 
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koyarak mahlas almıĢlardır. Klasik Türk Ģiirinde, birleĢik kelimeden oluĢan 

mahlaslar çok az olduğu gibi, bu mahlaslarda yer alan kelimelerin ikisinin birden 

Türkçe olması da çok sık rastlanan bir durum değildir. Yine klasik Türk Ģiirinde, bir 

isme ―oğlu‖ kelimesinin eklenmesi suretiyle yapılan Hasanoğlu, Manyasoğlu, 

Hâkîoğlu gibi yarı Türkçe mahlaslar da XV. yüzyıldan sonra görülmez olmuĢ, 

doğrudan doğruya Türkçe olan Köylüce, Dökmeci Tutmacı gibi mahlaslar ise XV. 

yüzyıl içinde bile birkaç tane olup, benzerleri daha sonra hiç görülmemiĢ mahlaslar 

olarak kalmıĢlardır.
44

 Daha çok saz Ģairlerinde ve tekke Ģairlerinde görülen bu tarz 

bir mahlası seçmiĢ olması, Kuloğlu‘nun da tekke mensubu bir Ģair olduğunu 

göstermektedir. Zira eserlerinde görülen tasavvufî hava ve kendisinin de bir UĢĢakî 

Ģeyhi oluĢu da bu düĢünceyi destekleyici mahiyettedir. 

 

Kuloğlu Ġlyas‘ın eserlerinde kullandığı nazım birimi ve nazım Ģekli, klasik 

Ģiirin nazım birimi olan beyit ve yine klasik Ģiirin nazım Ģekillerinden olan kasidedir. 

Ayrıca Ģairin aruz veznini kullanması, klasik Ģiirin kafiye sistemini benimsemesi de 

onun klasik Ģiirin ölçütleriyle değerlendirilmesi zaruretini beraberinde getirmektedir. 

Bilindiği gibi, tekke Ģairleri halk Ģiirinin nazım Ģekillerini ve hece ölçüsünü de 

kullanmakla beraber, klasik Ģiirin nazım Ģekillerini ve aruz ölçüsünü de kullanarak 

eserler ortaya koymaktadırlar. 
45

 Bu durumda, Kuloğlu Ġlyas‘ı tekke mensubu bir 

mutasavvıf ve klasik tarzda eser veren bir Ģair olarak kabul etmek yerinde olacaktır. 

 

―Kuloğlu‖ tabiri, genellikle kapıkulu ocaklarına mensup olanların çocukları 

için kullanılmıĢ ve Osmanlı askerî terminolojisinde resmî bir sıfat olarak belirli 

statüyü niteleyen bir anlam kazanmıĢtır. Yavuz Sultan Selim döneminde (1512-1520)  

evlenme izni alan yeniçerilerin çocuklarının durumu zamanla devleti ilgilendiren bir 

sorun haline gelmiĢtir. Özellikle babaları ölen kuloğulları, belirli bir yaĢa kadar 

sekbanlar sınıfında çalıĢtırılmıĢ, daha sonra babaları sağ olan çocuklar da ocağa 

alınmıĢtır. 
46

 ―Kuloğlu‖ mahlasını alan ġeyh Hacı Ġlyas‘ın bu mahlası bize, onun bir 

yeniçeri çocuğu olma ihtimalini ve hatta kendisinin de ocağa dahil olmuĢ 

                                                           
44

 Ömer Faruk Akün, a.g.e., s. 49. 
45

 Bekir Sami Özsoy, Başlangıcından Günümüze Örnekleriyle Türk Şiiri, Akçağ Yayınları, Ankara 

2005, s. 563. 
46

 Abdülkadir Özcan, a.g.m., s. 358. 
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olabileceğini düĢündürmektedir. Ayrıca Kuloğlu Ġlyas, aslen Kuzey Afrika 

topraklarındaki Garp ocaklarından olabileceği gibi bu bölgeye Ġstanbul veya 

Anadolu‘dan askerlik yahut deniz ticareti için gelmiĢ de olabilir. Zira ―kuloğlu‖ 

tabiri bu özellikleri haiz kimseler için de kullanılmaktadır.
47

  

 

Klasik Türk Ģiirinde, Kuloğlu mahlasını kullanan bir baĢka Ģaire tesadüf 

edilmemektedir. Ancak saz Ģairlerimiz arasında Kuloğlu mahlasını taĢıyan bir Ģaire 

rastlanmaktadır. Kaynaklarda Kuloğlu Ġlyas‘ın adının ―Mustafa‖ olarak geçmesinin 

nedeni, muhtemelen bu saz Ģairi ile aynı mahlası kullanmasıdır. Oysa ki Kuloğlu 

Ġlyas ile saz Ģairi Kuloğlu Mustafa, çağdaĢ ve aynı mahlası taĢıyan Ģairler olmalarına 

rağmen farklı Ģahsiyetlerdir. Burada, Kuloğlu ġeyh Hacı Ġlyas ile saz Ģairi Kuloğlu 

Mustafa‘nın birbirine karıĢtırılmaması için, saz Ģairi Kuloğlu Mustafa‘ya da 

değinilmesi uygun görülmüĢtür. 

 

XVI. yüzyılın sonlarında doğup XVII. yüzyılın ortalarında vefat ettiği 

düĢünülen bu Ģair hakkında çok fazla malumat yoktur. Yeniçeri ocağında yetiĢtiği, 

saraya ve Sultan IV. Murad‘a yakınlığı olduğu bilinmektedir.
48

 M. Fuad Köprülü, 

Ģairinin adının Süleyman olduğunu ileri sürmüĢ,
49

 ancak Cahit Öztelli tespit ettiği iki 

Ģiiriyle birlikte Ģairin adının Mustafa olduğunu göstermiĢtir.
50

 Yine Cahit Öztelli‘ye 

göre Sultan IV. Murad‘dan sonra tahta çıkan Sultan Ġbrahim tarafından Cezayir‘e 

sürgüne gönderilmiĢtir. Hatta Cezayir‘de iken bir deniz savaĢında esir düĢmüĢ veya 

baĢka bir nedenle zindana atılmıĢtır. Sultan Osman, Sultan Murad, Sultan Ġbrahim ve 

Sultan Mehmed‘in saltanatlarında bazı siyasî olaylara karıĢmıĢtır. Saz Ģairlerini çok 

seven ve kendisi de bu yolda Ģiirler söyleyen IV. Murad‘ın eğlence meclislerine 

girmiĢtir.
51

 

 

Kuloğlu Mustafa, çağdaĢları içinde kültürü ve ünü geniĢ bir Ģair olup Halk 

Ģiirinin en güçlü temsilcilerindendir. Halk Ģiiri tekniğini çok iyi bilen bir âĢıktır. Bir 

                                                           
47

 Ahmet Kavas, “Kuloğlu”, DİA, C.: 26, s. 359. 
48

 Nurettin Albayrak, a.g.m., s. 360. 
49

 M. Fuad Köprülü, Türk Saz Şairleri Cilt I-V, Milli Kültür Yayınları, Ankara 1962, s. 122. 
50

 Cahit Öztelli, Üç Kahraman Şair Köroğlu Dadaloğlu Kuloğlu, Milliyet Yayınları, İstanbul 1974. s. 

275-277. 
51

Cahit Öztelli, a.g.e., s. 276-277. 
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asker ve aĢk Ģairidir. Onun Ģiirlerinde tasavvufa hemen hiç rastlanmamaktadır. 

Aruzla da Ģiirler yazmıĢ olan Kuloğlu Mustafa‘nın bu Ģiirleri baĢarılı değildir. 
52

 

Evliya Çelebi‘nin devrinin ünlü Ģairleri arasında ona da yer vermesi, pek çok Ģairin 

ona nazireler yazması, AĢık Ömer ve Sun‘î‘nin Ģâirnâmelerinde onu da anıyor 

olması, Kuloğlu Mustafa‘nın yaĢadığı dönemde de tanınan bir Ģair olduğunun 

göstergesidir.
53

 ġiirlerinde daha çok aĢk ve kahramanlık duygularının hakim olduğu 

görülen Kuloğlu Mustafa‘nın bir koĢmasını bir örnek olmak üzere buraya alıyoruz: 

 

Gaziler inanıp sırrın açmağa 

Hakikatlı dostu gerek yiğidin 

Uğruna ser verip baĢtan geçmeğe 

Bir gözleri mestî gerek yiğidin 

 

Uymak gerek doğru yola gidene 

Sıdkıle tuz ekmek hakkın görene 

Dâyim kendisine kemlik edene 

Eyliğine kasdı gerek yiğidin 

 

El sözüyle sakavete dalmayıp 

Meydanda hsamından geri kalmayıp 

Her kanda giderse gafil olmayıp 

Kılıcında desti gerek yiğidin 

 

Âlim olan bilir âlimi karĢı 

Hakdan emr olunda seyr eder arĢı 

Cihan içre dosta düĢmana karĢı 

Eğni baĢı üstü gerek yiğidin 

 

Kuloğlu düĢmanı görücek koçak 

KarĢı varıp da yakasın eyler çâk 

                                                           
52

 Cahit Öztelli, a.g.e., s. 278-279. 
53

 Saim Sakaoğlu, a.g.m., s. 233. 
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Altında arap at ardında köçek 

Arkasında postu gerek yiğidin 54 

 

4.  Eserleri 

 

Kuloğlu ġeyh Hacı Ġlyas‘ın Etvâr-ı Seb‘a, Bâğ-ı BehiĢt, Silsile-nâme, Dîvân-ı 

Mesâbih, Mevlid-i Nebî ve Dîvân-ı Hümâyûn isimli altı eseri bulunmaktadır. Bu 

eserlerden Mevlid-i Nebî, Kuloğlu Ġlyas‘ın kaynaklarda zikredilmesine rağmen 

henüz ele geçmeyen tek eseridir. Hepsi manzum olan bu eserlerin toplam beyit sayısı 

25000‘i aĢmaktadır.  

 

4.1. Etvâr-ı Seb‘a 

 

Eser, tasavvuftaki yedi makamla (Makâm-ı sadr, makâm-ı kalb, makâm-ı rûh, 

makâm-ı sırr, makâm-ı hafî, makâm-ı kürsî, makâm-ı sırr-ı hafî) alakalıdır. Bu 

makamların her biri eserde manzum olarak açıklanmaktadır. Toplamda yaklaĢık 

1000 beyit olan eser 1030/1620-21 tarihinde yazılmıĢtır.
55

 

 

Eserin bilinen üç nüshası olup biri Manisa Ġl Halk Kütüphanesi‘nde (ArĢiv 

no: 45Hk 6266) 251ᵇ-308ᵃ varakları arasındadır. Ġkinci nüsha Süleymaniye 

Kütüphanesi‘nde (ReĢit Efendi, 1003) 350-392 numaralı varaklar arasındadır.
56

 

Üçüncü nüsha ise Kitabhâne-i Meclis-i Sinâ‘da (No: 1390/17959) 25-83 numaralı 

varaklardadır. Eser, Necdet ġengün tarafından yayımlanmıĢtır.
57

 

 

 

 

                                                           
54

 Cahit Öztelli, a.g.e., s. 317. 
55

 Niyazi Adıgüzel, “Kuloğlu Şeyh Hacı İlyas‟ın Dîvân-ı Mesâbih Adlı Eseri Üzerine Bir 

Değerlendirme”, RumeliDe Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, 2018, Özel Sayı 4 (Ağustos), s. 

246. 
56

 Bünyamin Taş, a.g.t., s. 43. 
57

 Necdet Şengün, Kuloğlu Şeyh İlyas Etvâr-ı Seb’a (Nefsin Yedi Mertebesi), İlahiyat Yayınları, 2. 

Basım, Ankara 2015, 286 s. 
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4.2. Bâğ-ı BehiĢt 

 

Tamamı kaside formunda yazılmıĢ Ģiirlerden meydana gelen hacimli bir 

eserdir. Eserde, kasideler revi harflerine göre sıralanmıĢ olup toplamda 402 kaside 

mevcuttur. Son iki kaside ve Farsça yazılmıĢ olan bir Ģiir hariç, bütün manzumeler 

ayet-i kerime tefsiri bağlamında yazılmıĢtır. Eserin telif tarihi 1047/1638‘dir.
58

  

 

Kuloğlu Ġlyas‘ın toplam 8048 beyti ihtiva eden ve manzum tefsir özelliği arz 

eden bu eserinde bulunan 393 manzume 20 beyitten oluĢmaktadır. Bunların dıĢında 

kalan manzumelerden bir tanesi 19 beyit, yedi tanesi 21 beyit ve bir tanesi de 22 

beyittir. Eserde, üç Ģiir hariç her Ģiirin ser-levhasında, Ģiirde tefsiri yapılacak olan 

ayet veya ayetler yazılıdır.
59

 

 

Eserin dört nüshası tespit edilmiĢtir. Birinci nüsha, Manisa Ġl Halk 

Kütüphanesi‘nde (ArĢiv no: 45Hk 6266) bulunan en eski nüshadır. 1053/1643 

tarihinde istinsah edilmiĢtir. Ġkinci nüsha, Rasim Deniz‘in özel kütüphanesinde 

bulunmaktadır ve 1247-1831-32 yılında istinsah edilmiĢtir. Üçüncü nüsha, Ankara 

Milli Kütüphane‘de 06 Mil Yz. A 8111‘de kayıtlıdır ve 1262/1846 tarihinde istinsah 

edilmiĢ bir nüshadır. Dördüncü nüsha ise Süleymaniye Kütüphanesi Hacı Mahmud 

Efendi 3398 numarasıyla kayıtlı olup diğer nüshaların yarısı kadar Ģiiri havidir.
60

 

Aslında bu nüsha Kuloğlu ġeyh Hacı Ġlyas‘ın Bâğ-ı BehiĢt‘teki bazı Ģiirlerini aynen 

kopya eden ġerîfî adına istinsah edilmiĢ bir intihal nüshasıdır.
61

  

 

Eser, Bünyamin TaĢ tarafından doktora tezi olarak hazırlanmıĢ ve ardından 

yayımlanmıĢtır.
62
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 Bünyamin Taş, a.g.t., s. 48. 
59

 Bünyamin Taş, a.g.t., s. 66. 
60

 Bünyamin Taş, a.g.t., s. 50. 
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 Ayrıntılı bilgi için bkz. Bünyamin Taş, “Gerçek Bir Şiir Hırsızı Şerîfî ve Çalıntı Divanı”, Dede 
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 Bünyamin Taş, a.g.t.; Bünyamin Taş, Kuloğlu Şeyh Hacı İlyas Bâğ-ı Behişt, (2 Cilt Takım) 2015, 

Serüven Yayınevi, 1. Baskı, 1082 s. 
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4.3. Silsile-nâme 

 

Kuloğlu ġeyh Hacı Ġlyas bu eserde kendi zamanına kadar gelmiĢ geçmiĢ olan 

UĢĢakî Ģeyhlerinin künyelerini vermektedir. Eser 39 beyitten müteĢekkildir ve 

mesnevî nazım Ģekliyle yazılmıĢtır. Kuloğlu eserde kendinden önceki Ģeyh olarak 

Âlim Sinan Efendi‘nin adını zikretmektedir. 

 

Silsile-nâme, Bâğ-ı BehiĢt ve Etvâr-ı Seb‘a ile aynı cilt içinde, 309ᵃ-310ᵃ 

varakları arasında yer almaktadır (ArĢiv no: 45Hk 6266). Eserin yazım tarihi ile ilgili 

bir kayıt mevcut değildir.
63

 

 

4.4. Dîvân-ı Mesâbîh 

 

Kuloğlu ġeyh Hacı Ġlyas‘ın bu eseri, Ferrâ el-Begâvî (ö. 516/1122)‘nin 

Mesâbihü‘s-Sünne64 isimli meĢhur hadis kitabının Âlim Sinan Efendi tarafından 

Türkçeye tercüme edilen Tercüme-i Mesâbîhü‘s-Sünne adlı eserinin nazma çekilmiĢ 

halidir. ġair, bir bakıma sebeb-i telif manzumesi olan aĢağıdaki beyitlerde, eserini Ģu 

Ģekilde tanıtmaktadır: 

 

ĠĢit kim yine kim sultân-ı meĢâyıh 

Sinân Efendi ol cân-ı meĢâyıh 

… 

Mesâbihün ol idi tercümânı 

Sözidür cümle tıbyân-ı meĢâyıh 

 

Anun dürrini çün dizmek murâdum 

Ola ol la‗l-i mercân-ı meĢâyıh 

 … 
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 Bünyamin Taş, a.g.t., s. 44. 
64

 Âlim Sinan Efendi, Tercüme-i Mesâbîhü’s-Sünne, Manisa İl Halk Kütüphanesi, Arşiv No: 45 Ak Ze 

216/1, v. 1ᵇ-265ᵃ. 
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 Yazam bir bir ehâdis-i Resûlî 

 Biline nice erkân-ı meĢâyıh 

 

 Dîvân-ı Mesâbîh‘te toplam 405 Ģiir bulunmaktadır. Bu Ģiirlerin dördü hariç 

tamamı kaside formuyla yazılmıĢtır. Eser, ilk Ģiirden itibaren revî harflerine göre 

alfabetik olarak tertip edilmiĢtir. Eserdeki ilk 8 kaside dıĢındaki tüm Ģiirler hadis 

tercümesi bağlamında nazmedilmiĢtir. Bu Ģiirlerin ilki münâcât, ikincisi naat; 

sırasıyla üçüncü, dördüncü, beĢinci ve altıncı Ģiirler Hz.Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. 

Osman ev Hz. Ali için birer mehdiyedir. Yedinci Ģiir ise Kuloğlu Ġlyas‘ın Ģeyhi Âlim 

Sinan Efendi vasfında bir medhiyedir. Sekizinci Ģiir de sultan IV. Murad‘a bir 

mehdiyedir. Eserde önce Arapça metniyle ilgili hadis verilmiĢ, ardından hadisin 

açıklamasına geçilmiĢtir. Bu yönüyle eser, sayı bakımından olmasa da bir yönüyle 

oldukça hacimli bir kırk hadis (400 hadis) özelliği göstermektedir.
65  

 

Dîvân-ı Mesâbîh‘in, biri müellif nüshası olmak üzere iki nüshası vardır. 

Müellif nüshası, TavĢanlı Zeytinlioğlu Ġlçe Halk Kütüphanesi 43 Ze 362 numarada 

kayıtlıdır. Diğer nüsha ise Beyazıt Devlet Kütüphanesi B.1222 numaradadır.
66

 

Dîvân-ı Hümâyûn ile aynı tarihte (1045/1635) yazılmıĢ olan eserde yaklaĢık olarak 

7850 beyit bulunmaktadır.
67

 

 

4.5. Mevlid-i Nebî 

 

Kuloğlu‘nun kaynakların haber verdiği, ancak kütüphanelerde nüshasına 

rastlanamayan tek eseridir. Bursalı Mehmed Tahir, Hüseyin Vassaf, Necla Pekolcay, 

M. Fatih Köksal ve Selami ġimĢek, Kuloğlu‘nun Mevlid-i Nebî manzumesinden 

bahsetmiĢlerse de nüsha tespitinde bulunmamıĢlardır.
68

 

                                                           
65

Niyazi Adıgüzel, a.g.m., s. 248-249. 
66

 Bünyamin Taş, a.g.t., s. 44-45. 
67

 Niyazi Adıgüzel, a.g.m., s. 250. 
68

 Bursalı Mehmed Tahir, Osmanlı Müellifleri, C. I, Matbaa-i Amire, İstanbul 1333, s. 146-147; 

Hüseyin Vassaf, Sefine-i Evliyâ-i Ebrâr, C.IV, Süleymaniye Kütüphanesi Yazma Bağışlar, No:2308, 

İstanbul, s. 238; Necla Pekolcay, Süleyman Çelebi-Mevlid, Dergah Yayınları, İstanbul 2005, s. 40; M. 

Fatih Köksal, Mevlid-nâme, TDV, Ankara 2011, s. 67; Selami Şimşek, a.g.e., s. 116.   
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4.6. Dîvân-ı Hümâyûn 

 

Kuloğlu ġeyh Hacı Ġlyas‘ın, hatime manzumesi hariç tamamını kaside nazım 

Ģekliyle yazdığı divanıdır. Eserde toplam 423 manzume vardır ve sadece 423. Ģiir 

olan hatime manzumesi mesnevi formunda yazılmıĢtır. Eserdeki Ģiirlerin 22 tanesi 

Farsça, geri kalan 401 Ģiir Türkçedir. Toplam 8535 beyitten oluĢan hacimli bir 

eserdir. Divandaki Ģiirler, klasik divanlardaki gazeller gibi revi harfine göre alfabetik 

olarak sıralanmıĢtır. Hemen bütün Ģiirlerde tasavvufî bir havanın hakim olduğu 

eserdeki Ģiirlerin büyük bir çoğunluğu 20 beyitten oluĢmaktadır. Eser, 15 

Rebiülevvel 1045/29 Ağustos 1635 tarihinde tamamlanmıĢtır. 

 

 Dîvân-ı Hümâyûn, bu çalıĢmanın asıl konusudur. ÇalıĢmanın üçüncü 

bölümünü Dîvân-ı Hümâyûn‘un metni oluĢturmaktadır. Eserin Ģekil ve muhteva 

incelemesi de çalıĢmanın ikinci bölümünde yapılmıĢtır. Aytıntılı incelemeler, bu 

bölümlerde yapılacağı için burada eserle ilgili daha fazla malumat verme gereği 

duyulmamıĢtır. 

 

4.6.1. Nüsha Tavsifi 

 

Eserin tek nüshası Beyazıt Devlet Kütüphanesi 3596 numarada kayıtlı olan 

müellif nüshası olup 281 varaktır. Eserin baĢ tarafındaki vikayeye bir dörtlük ve 

beyit bir yazılmıĢtır: 

 

 Ġy birāder bilmiĢ ol kim ḳurb-ı Ḥaḳ 

Zīr ü bālāya sefer ḳılmaḳ degil   

Ḳurb-ı Ḥaḳ varlıḳdan ėtmekdür güẕer 

Māl ü manṣıbdan güẕer ḳılmaḳ degil 
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Dėmem dünyāyı terk eyle ḥacīl ol  

Ḳazan dünyāyı ḫarc eyle ḫalīl ol  

 

Eserin sonundaki varakta ise nüshanın müellif nüshası olduğunu gösteren ― ―Li-

muḥarriri‘l-faḳīr ve ketebehü‘l-ḥaḳīr eĢ-Ģeyḫ el-ḥāc Ġlyās āmenehullâh min Ģerri‘l-

vesvās eĢ-Ģehīr bi Ḳuloġlı‖ Ģeklindeki ferağ kaydı ve bu kaydın altında Ģâirin vefat 

tarihini belirten ―Dār-ı dünyādan beḳāya intiḳāli tārīḫi Fātiḥa Ġlyās Efendi rūḥına ey 

ehl-i Hū 1068 ‖ ifadesi yer almaktadır. 

 

 Sayfa ölçüleri 255x165-225x120 mm Ģeklinde olup tam sayfada 16 satır 

bulunmaktadır. 1045/1635 tarihinde yazılan eserin Ģemseli, meĢin bir cildi vardır. 

Çift sütun halinde harekeli nesih hatla yazılmıĢtır. 1ᵇ-9ᵇ arasındaki sayfalar 

cedvellidir. Eserin adı ―Kitāb-ı Dīvān-ı Hümāyūn‖ Ģeklinde, 1ᵇ sayfasındaki 

serlevhada bulunmaktadır. Ayrıca 1ᵇ‘den önce gelen zahriyede de ―Kitāb-ı Dīvān-ı 

Ḳuloġlı ‖ ifadesi mevcuttur. Eserde bundan baĢka yalnızca iki Ģiirde serlevha vardır. 

Bunların ilki, 4. sırada tertiplenen ve 3ᵇ-3ᵃ sayfalarındaki na‘t-i Ģerifte yer alan ―Der 

Naʿt-i Seyyidü‘l-Mürselīn ve Ḫātemü‘n-Nebiyyīn Muḥammedü‘l-Muṣṭafā 

Ṣalla‘llâhu ʿAleyhi ve sellem‖ Ģeklindeki serlevhadır. Ġkincisi ise eserin 6. Ģiiri olup 

4ᵇ-5ᵇ sayfalarındaki Sultan Murad medhiyyesinde bulunan ―Der-Naʿt-i Sulṭān Murād 

Ḫān Ġbni Sulṭān Aḥmed Ḫān Edāma‘llâhu ʿUmrahû ve Ebbede Salṭanatuhû ‖  

ifadesidir. Nüshanın zahriye sayfasında, muhtelif ara sayfalarında ve son sayfasında 

Mehmed Esad Dede‘nin, eseri 1309/1891-1892 tarihinde Beyazıt Devlet 

Kütüphanesi‘ne bağıĢladığını gösteren mührü bulunmaktadır. Mühürde ―Vaḳf be-

Kütübḫāne-i ʿUmūmī ez-kütübhā-yı Meḥmed Esʿad el-Mevlevī 1309 ‖ ifadesi yer 

almaktadır. 

 

 BaĢ: 

 

 Kitāb-ı Dīvān-ı Hümāyūn 

 

 جٞجياٟ ؿْ ٌٗيطز زيسۀ ذٞٗثاض ٓا 

 ًاؼۀ ٓطْٛ ٗساضز ؼي٘ۀ تئاض ٓا 
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Son: 

 

Ḫudā dünyāda ḳılsun anı sulṭān 

 Daḫı ʿuḳbāda vėrsün ḥūr u Rıdvān 
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II. BÖLÜM 

 

DÎVÂN-I HÜMÂYÛN‘UN ġEKĠL VE MUHTEVA ĠNCELEMESĠ 

 

1. ġEKĠL 

 

Dîvân-ı Hümâyûn‘da toplam 423 manzume bulunmaktadır. Eserdeki 

manzumelerin 422 tanesi kaside nazım Ģekliyle yazılmıĢ olup, 423. Ģiir olan hatime 

manzumesi ise mesnevi nazım Ģekliyle yazılmıĢtır. Eserdeki manzumelerin 22‘si 

Farsça (1, 18, 38, 61, 90, 127, 138, 146, 167, 188, 193, 201, 216, 245, 269, 290, 313, 

321, 336, 349, 384, 399),  geri kalan 401 manzume ise Türkçedir. Dîvân-ı 

Hümâyûn‘daki 22 Farsça Ģiirin toplam manzume sayısına oranı ise % 5.20‘dir. 

 

Dîvân-ı Hümâyûn‘daki manzumelerin 293 tanesi, yani büyük çoğunluğu 20 

beyitten oluĢmaktadır (% 69.26). 118 manzume, 21 beyitten (% 27.89) ve 4 

manzume de 19 beyitten (% 0.94) meydana gelmektedir. Bunun yanında 23, 22, 18, 

16, 14, 13, 9 ve 6 beyitlik birer manzume bulunmaktadır (% 0.23‘er). 9 beyitten 

müteĢekkil olan Ģiir,  mesnevi nazım Ģekliyle kaleme alınmıĢ olan hatime 

manzumesidir. 13, 16, 14 ve 6 beyitlik Ģiirlerin (13., 14., 226. ve 227. Ģiirler) 

devamının veya öncesinin bulunduğu varakların kopmuĢ olduğu anlaĢılmaktadır. 

Böylece eserdeki toplam beyit sayısı 8535‘e ulaĢmaktadır. Eserdeki Farsça Ģiirlerin 

toplam beyit sayısı da 445 olup toplam beyit sayısına oranı % 5.21‘dir. 

 

Dîvân-ı Hümâyûn‘da yer alan manzumelerin ikisinin ser-levhası 

bulunmaktadır. Bunların ilki, eserdeki 4. manzume olan naattır ki ―Der Na‗t-i 

Seyyidü‘l-Mürselīn ve Ḫātemü‘n-Nebiyyīn Muḥammedü‘l-Muṣṭafā Salla‘llâhu 

‗Aleyhi Ve‘s-sellem‖ serlevhasını taĢımaktadır. Ġkinci serlevha ise eserin 6. 

manzumesinde karĢımıza çıkmaktadır. Bu Ģiir de ―Der Na‗t-i Sulṭān Murād Ḫān Ġbn-i 

Sulṭān Aḥmed Ḫān Edāma‘llâhu ‗Umrehu ve Ebbede Salṭanatuhu‖ ser-levhası ile 

yazılmıĢtır. Ser-levhadan da anlaĢılacağı üzere bu manzume ise sultan IV. Murad‘a 

yazılmıĢ bir medhiyedir.  
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Dîvân-ı Hümâyûn klasik divan tertibine uygun olarak yazılmıĢ bir eser 

değildir. Klasik divan tertibinde görülen musammat, gazel, rubaî, tarih vb. nazım 

Ģekliyle yazılmıĢ manzumelere Dîvân-ı Hümâyûn‘da rastlanmamaktadır. Ancak, 

Ģairin klasik divan tertibindeki gazeliyatlarda görülen, Ģiirleri revî harfine göre 

sıralama geleneğine riayet ettiği dikkate alınırsa, bu açıdan klasik anlayıĢa uygun 

hareket ettiği söylenebilir.  

 

Kuloğlu Ġlyas,  Dîvân-ı Hümâyûn‘da bütün harflerde kafiyeli Ģiirler yazmaya 

dikkat etmiĢ, ancak sadece  (ظ) harfi ile kafiyeli Ģiir yazmamıĢtır. Ancak, belirtmek 

gerekir ki eserde (ي) harfindeki son Ģiirin bulunduğu varak kopmuĢtur (151ᵇ). Klasik 

edebiyatta Ģairlerin her harften kafiye ile gazeller yazmaya çalıĢtıkları da malumdur. 

Bu durum, muhtemelen bu kopan varakta revi harfi (ظ) olan en az bir Ģiirin 

bulunabilme ihtimalini akla getirmektedir.. Dîvân-ı Hümâyûn‘da en çok kullanılan 

revî harfi (ض) olup toplam 48 Ģiirde görülmektedir. En az kullanılan revî harfi ise 2 

Ģiirde bulunan (ي) harfidir. Dîvân-ı Hümâyûn‘da yer alan revî harfleri ve bunların 

genele oranı aĢağıda gösterilmiĢtir: 

 

Revî Harfi Kullanıldığı ġiir Sayısı Genele Oranı 

 4,01% 17 ا

 4,72% 20 ب

 5,43% 23 ت

 1,41% 6 خ

 1,89% 8 ز

 1,89% 8 ض

 1,65% 7 خ

 2,12% 9 ز

 0,70% 3 ش

 11,34% 48 ض

 7,09% 30 ظ
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 3,54% 15 غ

 3,54% 15 ؾ

 1,89% 8 ق

 1,65% 7 ن

 0,47% 2 ي

 0,47% 2 ع

 3,54% 15 ؽ

 3,54% 15 ف

 5,20% 22 م

 5,43% 23 ى

ٍ 15 %3,54 

ّ 15 %3,54 

ٕ 15 %3,54 

ٝ 15 %3,54 

ٙ 30 %7,09 

 1,18% 5 ال

ٟ 24 %5,67 

 

Tablo 1. Revî harflerine göre Ģiirlerin sayısı ve genele oranları 

 

1.1. Nazım ġekli 

 

Dîvân-ı Hümâyûn‘daki son Ģiir olan hatime manzumesi hariç, bütün Ģiirler aynı 

nazım Ģekliyle tertip edilmiĢtir. Bu nazım Ģekli Kuloğlu‘nun Dîvân-ı Mesâbîh ve 

Bâğ-ı BehiĢt adlı eserlerinde de kullandığı kaside formudur. Dîvân-ı Mesâbîh ve 

Bâğ-ı BehiĢt‘te yer alan Ģiirler genellikle 20 beyitten oluĢmaktadır. Ancak Dîvân-ı 

Hümâyûn‘da bulunan Ģiirlerin kahir ekseriyeti 20 beyit iken 19 ve 21 beyitlik Ģiirler 

de vardır.  Ayrıca varak kopmasından ileri geldiği anlaĢılan 6, 13, 14 ve 16 beyitlik 
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eksik dört Ģiirden baĢka 23 ve 18 beyitten oluĢan birer Ģiir bulunmaktadır. Dîvân-ı 

Hümâyûn‘da yer alan son manzume ise 9 beyitten müteĢekkil olup kafiyeleniĢi 

mesnevi gibidir. Bu Ģiir, hatime manzumesi özelliği arz etmektedir.  

 

Türk Edebiyatında, tamamı kısa kaside formuyla eser oluĢturma geleneği 

yoktur.  Bu tarzı, Kuloğlu‘nun Ģahsî tercihi ve tarzı olarak yorumlamak makul 

görünmektedir. 
69

 

 

Kaside, konuyla ilgili teorik eserlerde kafiye düzeni gazelle aynı olup ilk 

beyti kendi içinde kafiyeli ve diğer beyitlerin ikinci mısrası, ilk beyitle kafiyelenmiĢ 

nazım Ģekli olarak tanımlanmaktadır. 
70

 Kasidenin beyit sayısında ise araĢtırmacılar 

tam olarak bir görüĢ birliği içinde değildirler. Ömer Faruk Akün, konuyla ilgili 

olarak Ģöyle demektedir: Bir nazım Ģekli olarak gazelin bittiği sınırla gazelin 

baĢladığı nokta birbirini tutmayan beyit sayıları ile gösterilmiĢ, son bulduğu tavan 

için de ortadaki örnekler karĢısında hükümsüz kalan birtakım görüĢler ileri 

sürülmüĢtür. Beyit sayısı on beĢleri bulmuĢ hatta bazan aĢmıĢ gazellerle, sonundaki 

methiye unsuru ile küçük bir kaside görünümünde olan gazel-i müzeyyeller 

karĢısında kasideyi on iki beyitten baĢlatan tarifler geçerliliğini kaybetmiĢ, hele ona 

otuz beyitten baĢlatıp doksan dokuz beyte çıkan bir çerçeve çizen nazariyeler ise 

azami sınır gösterilen doksan dokuzu aĢarak beyit sayısı 120‘leri, 130‘ları bulmakla 

kalmayarak 150‘leri aĢan kaside örnekleri karĢısında geçerliliklerini muhafaza 

edememiĢlerdir. Gerçekte ise kasidenin uzunluğunu tayin eden esas husus, bu 

birbirini tutmayan rakamlar değil, tek bir kafiye etrafında uzayıp giden manzumeye 

Ģairin kafiye bulma gücü ve söz varlığının müsaade ettiği kafiye yaratma imkanının 

derecesidir.71 Hal böyle olmakla beraber, Klasik Türk Edebiyatında ortalama bir 

kaside daha çok 30-45 beyit arasındadır. 
72 Bu durumda Dîvân-ı Hümâyûn‘daki 

Ģiirler, kasidenin Ģekil özellikleriyle tam bir paralellik göstermemektedir. Ayrıca 

bütün kasidelerde bulunmasa da kasideler genellikle nesib/teĢbib, girizgâh, 

                                                           
69

 Bünyamin Taş, a.g.t., s. 68. 
70

 Haluk İpekten, Eski Türk Edebiyatı Nazım Şekilleri ve Aruz, Dergah Yayınları, İstanbul 2005, s. 38; 

Cem Dilçin, Örneklerle Türk Şiir Bilgisi, TDK Yayınları, Ankara 2013, s. 122. 
71

  Ömer Faruk Akün, a.g.e, s. 100-101. 
72

 Yaşar Aydemir, “Türk Edebiyatında Kaside”, Bilig, S. 22, Yaz 2002, s. 142. 
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medhiyye, tegazzül, fahriyye ve dua olmak üzere altı bölümden meydana gelir. 

Kuloğlu Dîvân-ı Hümâyûn‘da yazdığı Ģiirlerde buna da riayet etmemektedir.  

 

Kasideler daha çok Allah‘ın birliğini anlatmak, O‘na yalvarmak veya din ve 

devlet büyüklerini övmek maksadıyla yazılırlar. Dîvân-ı Hümâyûn‘da da tevhîdler, 

münâcâtlar, na‘tler ve Sultan IV. Murad‘a medhiyyeler vardır. Fakat yukarıda da 

belirtildiği gibi bu manzumelerin beyit sayısı 30‘dan azdır. Geri kalan Ģiirler ise Ġlahî 

aĢkı terennüm eden sufîyâne gazeller hükmündedir. Ancak klasik Türk edebiyatında 

kaside formunda gazel konularını iĢlemek de mutadın haricindedir. Bu durumda 

Dîvân-ı Hümâyûn‘daki Ģiirlerin nazım Ģeklinin kaside olduğunu söylemek zor 

görünmektedir. Fakat Ģair, Bâğ-ı BehiĢt adlı manzum tefsirinde: 

 

Ki her bir āyete ben bir ḳaṣīde eyledüm inĢā 

Ṣanasın bir Ģeh-i iḳlīme bir ʿālī maḳām oldum 

 

diyerek kendi Ģiir formunu kaside olarak adlandırmıĢken ve söz konusu Ģiirler kaside 

kafiye düzenine sahipken bu Ģiirleri baĢka bir nazım Ģekliyle nitelemek doğru 

olmayacaktır. 
73

 Kuloğlu‘nun buradaki kaside sözü, ister nazım Ģekli bağlamında 

ister genel olarak Ģiir manasına kullanılsın, bu formun Ģair tarafından kaside olarak 

kabul edildiğini gösterir ki bizim de kabul etmemiz gereken budur. Kuloğlu‘nun 

Ģahsî tercihi olduğunu düĢündüğümüz bu nazım Ģekli, Dîvân-ı Hümâyûn‘da da aynen 

kullanıldığı için biz de bu Ģiirlerin nazım Ģeklini kaside olarak kabul etmek 

durumundayız.  

 

Dîvân-ı Hümâyûn‘daki Ģiirleri kaside formuyla nitelendirmediğimiz takdirde, 

kafiye düzeni aa xa xa xa … Ģeklinde olan diğer nazım Ģekillerinden biriyle tavsif 

etmek zorunda kalmaktayız. Bu kafiye düzenine uyan nazım Ģekillerinden ilk akla 

gelen gazeldir. Ancak Türk edebiyatında gazeller daha çok 4-15 beyit arasında 

yazılmıĢtır. 15 beyitten uzun olan gazellere gazel-i mutavvel adı verilmektedir. 
74

 

Gazellerin divanlarda revi harfine göre sıralanmasına ve Kuloğlu Ġlyas‘ın da eserinde 

                                                           
73

 Bünyamin Taş, a.g.t., s. 69. 
74

 Haluk İpekten, a.g.e., s. 17. 



34 
 

yer alan Ģiirleri buna uygun Ģekilde sıraladığına bakılırsa, bu Ģiirlere gazel-i mutavvel 

demek uygun düĢmektedir. Fakat Türk edebiyatında tamamı gazel-i mutavvellerden 

oluĢan bir eser yazma geleneği olmadığı gibi Kuloğlu Ġlyas, Dîvân-ı Hümâyûn‘da yer 

alan münacat, na‘t ve medhiyyelerinde de bu formu kullanmıĢtır. Gazel-i mutavvel 

nazım Ģekliyle kaside konularını iĢlemek de pek rastlanan bir durum olmadığından 

Dîvân-ı Hümâyûn‘daki Ģiirlerin nazım Ģeklini gazel-i mutavvel olarak adlandırmak 

zordur.  

 

Dîvân-ı Hümâyûn‘daki 375. Ģiirde matla beyti bulunmamaktadır. Kafiye 

düzeni xa xa xa xa … Ģeklinde olan ve 30 beyte kadar yazılabilen Ģiirlere ―kıt‘a-i 

kebîre‖ adı verilir. 
75

 Dolayısıyla bu Ģiire kıt‘a-i kebire demek mümkün gibi 

görünebilir. Zira kıt‘alarda mahlas bulunmazken, kıt‘a-i kebirelerde Ģairler bazen 

mahlaslarını söylemiĢlerdir.
76

 Fakat neredeyse bütün Ģiirlerinde aynı formu kullanan 

Ģairin eserinde tek bir Ģiiri kıt‘a-i kebire formuyla yazdığını söylemek biraz ihtiyatlı 

olmayı gerektirir. Kuloğlu Ġlyas, eserini telif ederken bir ihtimalle matla beytini 

yazmayı unutmuĢ da olabilir. Kıt‘anın ilk beyti kendi içinde kafiyeli olan çeĢidine 

―nazm‖ adı verilir. Ancak nazmda mahlas beyti bulunmaz. 
77

 Dîvân-ı Hümâyûn‘daki 

son Ģiir olan ve mesnevi nazım Ģekliyle yazılan hatime manzumesi hariç hepsinde 

Kuloğlu mahlası bulunmaktadır. Bu nedenle bu Ģiirlerin formu nazm olarak da 

nitelenemez. 

 

Kuloğlu Ġlyas, eserine Dîvân-ı Hümâyûn adını vermiĢtir. Buradan hareketle, 

Kuloğlu‘nun yazdığı bu Ģiirler için ―hümâyûn‖ tabirini kullanarak Türk Ģiirinde yeni 

bir nazım Ģekli ortaya koyma çabası içinde olabileceği ihtimali akla gelmektedir. 

Bilindiği gibi gazellerin ön planda olduğu divanlara ―Dîvân-ı Gazeliyyât‖ adı 

verilmektedir.
78

 Bir ihtimal, Kuloğlu Ġlyas da ―hümâyûn‖ ismini verdiği Ģiirlerini bir 

araya getirdiği eserine Dîvân-ı Hümâyûn adını vermiĢ olabilir. Ancak, Ģairin Dîvân-ı 
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 M. A. Yekta Saraç, Klasik Edebiyat Bilgisi Biçim-Ölçü-Kafiye, Gökkubbe Yayınları, İstanbul 2017, 

s. 73. 
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 M. A. Yekta Saraç, a.g.e. s. 74. ; Haluk İpekten, a.g.e., s. 52.  
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 Haluk İpekten, a.g.e., s. 57. 
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 Abdullah Aydın, “Klasik Türk Edebiyatında Divana İsim Verme”, EKEV Akademi Dergisi, Yıl 18, 

S. 59, Bahar 2014, s. 47. 
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Mesâbîh ve Bâğ-ı BehiĢt isimli eserlerinde de bu formu kullanması, bu ihtimali de 

zayıflatmaktadır.   

 

 Ortalarından iki eĢit parçaya ayrılabilen vezinlerle yazılmıĢ bazı kasidelerde, 

beyitler mısra ortasından bölünerek birinci mısra ile kafiyelendirilecek Ģekilde olursa 

bunlara musammat kaside adı verilir.
79

 Dîvân-ı Hümâyûn‘da yer alan 7 kasidenin (7, 

11, 162, 235, 250, 297, 358.) musammat olduğu görülmektedir. 

 

Bir derdmendem yā Ġlāh geldüm ḳapuña ben gedā 

 Dāyim baña sensin penāh düĢürme rāhuñdan cüdā 

 

 Geldüm ḳapuña bir faḳīr nefsüm elindeyim esīr 

 Dergāhuña ol destgīr aldı bizi ḥırṣ u hevā 

 

 GūĢ ėt seḥerler zārumı tārāc ėderler varumı 

 Fetḥ eylegil gülzārumı çünkim baña ėtdüñ ṣalā 

  

 Emrüñle geldüm bu ile eylemezem senden gile  

 Ne ola ḥālüm kim bile āḫir benüm yā Rabbenā   (7/1-4)  

 

 Ṣal varlıġuñ deryāya sen gel tevḥīd ü Mevlāya sen 

 Baḳma ṣaḳın ferdāya sen ḳıl Ḥaḳḳa ẕikr ile ŝenā 

 

 Geldi ḳamu pervāneler bezminde Ģemʿe yaneler 

 Fehm eylemez bīgāneler olmaz anuñla āĢinā 

 

 Gelse cefāsından elem ėrse vefāsından himem  

 Hīç kimseye dėme n‘ėdem ḳılma Ģikāyetden gilā  
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 M. A. Yekta Saraç, a.g.e. s. 24. ; Haluk İpekten, a.g.e., s. 39. 
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 Ol kim senüñ Ģānuñdadur yaḳın uzaḳ yanuñdadur  

 Ḳuloġlı fermānuñdadur yā men ʿale‘l-ʿarĢi‘stivā   (7/17-20) 

 

 Bu musammat kasidelerden baĢka, tamamı musammat olmasa da kısmen 

musammat olarak yazılmıĢ 42 kaside daha vardır. (17, 20, 21, 30, 34, 35, 40, 41, 47, 

49, 54, 78, 88, 89, 105, 111, 113, 117, 120, 168, 186, 192, 198, 234, 243, 247, 280, 

281, 293, 303, 317, 322, 329, 338, 340, 342, 355, 356, 359, 360, 364, 400, 401.) 

Ayrıca, eserde sadece tek bir mısranın musammat olduğu 8 kaside yer almaktadır. 

(189, 190, 214, 260, 326, 337, 347, 362.) Dîvân-ı Hümâyûn‘daki 148. kasidenin ise 

bazı beyitlerinde sadece ilk mısraların musammat olması dikkate Ģayandır: 

 

Ġy ʿāĢıḳ-ı Ḥaḳ lā-mekān olġıl ṣabādan gel ḫaber 

 Vėr cānı baĢı armaġān olmaya andan muʿteber 

 

 Rāhında ṭurup nāẓır ol vaḳtüñe dāyim ḥāżır ol 

 Ṣorġıl perīĢān ḥālüñi alup cevāb-ı muḫtaṣar 

 

 ġeydā olup dīdārına ḳul ol ṣatıl bāzārına 

 Ġste cemāl-i nūrını yā hū dėsün cān u ciger 

 

 Dostuñ ḫayālin bulmaġa bu cāna çāre ḳılmaġa 

 Baḥr-i viṣāle ṭal yüri ister iseñ laʿl ü güher   (148/1-4) 

 

1.2.Vezin 

 

Klasik Türk Ģiirinde aruz, ahengi sağlayan en temel unsurdur. Kuloğlu, 

Dîvân-ı Hümâyûn‘da 8 aruz bahrinden toplam 16 farklı kalıp kullanmıĢtır. ġairin en 

çok kullandığı bahir, remel bahridir. Dîvân-ı Hümâyûn‘da remel bahrinden toplam 

211 kalıp vardır.  Remel bahrini hezec bahri takip eder ki bu bahirden de 129 kalıp 

mevcuttur. Recez bahrinden 68, mütekârib bahrinden 6, hafif bahrinden 3, kâmil, 

münserih ve müctes bahirlerinden de 1‘er kalıp mevcuttur. Eserde en çok görülen 
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vezin, 192 defa kullanılan remel bahrinin ―fâ‗ilâtün fâ‗ilâtün fâ‗ilâtün fâ‗ilün‖ 

veznidir. Bunu, 97 Ģiirde karĢımıza çıkan hezec bahrinin ―mefâ‗îlün mefâ‗îlün 

mefâ‗îlün mefâ‗îlün‖ vezni takip etmektedir. Ancak, Dîvân-ı Hümâyûn‘da yer alan 3 

Ģiirin (284, 285, 378) vezni tespit edilememiĢtir. 

  

AĢağıdaki tabloda Dîvân-ı Hümâyûn‘da kullanılan bahirler, kalıplar, bu 

kalıpların kullanıldığı toplam Ģiir sayısı ve bu sayının toplam Ģiir sayısına oranı 

gösterilmiĢtir: 

 

Bahir Kalıp ġiir 

Sayısı 

 Oran 

   (%) 

Remel  Fâ‗ilâtün fâ‗ilâtün fâ‗ilâtün fâ‗ilün 192 %45,71 

 Fâ‗ilâtün fâ‗ilâtün fâ‗ilün 1 %0,23 

 Fe‗ilâtün fe‗ilâtün fe‗ilâtün fe‗ilün 18 %4,28 

Hezec Mefâ‗îlün mefâ‗îlün mefâ‗îlün mefâ‗îlün 97 %23,09 

 Mef‗ûlü mefâ‗îlü mefâ‗îlü fe‗ûlün 20 %4,76 

 Mefâ‗îlün mefâ‗îlün fe‗ûlün 8 %1,90 

 Mef‗ûlü mefâ‗îlün mef‗ûlü mefâ‗îlün 4 %0,95 

Recez  Müstef‗ilün müstef‗ilün müstef‗ilün 

müstef‗ilün 

66 %15,71 

 Müstef‗ilâtün müstef‗ilâtün 1 %0,23 

 Müfte‗ilün mefâ‗ilün müfte‗ilün mefâ‗ilün 1 %0,23 

Mütekârib Fe‗ûlün fe‗ûlün fe‗ûlün fe‗ûl 3 %0,71 

 Fe‗ûlün fe‗ûlün fe‗ûlün fe‗ûlün fe‗ûl 3 %0,71 

Hafif  Fe‗ilâtün mefâ‗ilün fe‗ilün 3 %0,71 

Kâmil Mütefâ‗ilün fe‗ûlün mütefâ‗ilün fe‗ûlün 1 %0,23 

Münserih Müfte‗ilün fâ‗ilün müfte‗ilün fâ‗ilün 1 %0,23 

Müctes Mefâ‗ilün fe‗ilâtün mefâ‗ilün fe‗ilün 1 %0,23 

Tablo 2 Dîvân-ı Hümâyûn‘daki aruz vezinleri ve genele oranı 
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Genel olarak, Kuloğlu‘nun vezin hususunda baĢarılı bir Ģair olduğu söylenebilir. 

Ancak bazı mısralarda vezin kusurlarına da rastlanmaktadır. Bunda, Kuloğlu Ġlyas‘ın 

Ģekilden çok muhtevaya önem veren mutasavvıf bir Ģair oluĢunun payı büyüktür. 

Eserde görülen ve Klasik Türk Ģiirinde hoĢ karĢılanmayan baĢlıca aruz kusurlarını 

Ģöyle sıralamak mümkündür: 

 

1.2.1.Vasl (Ulama) ile Ġlgili Kusurlar 

 

1.2.1.1. Ayn (ع) Harfine Vasl Yapılması (Vasl-ı Ayn) 

 

Sessiz harfle biten bir kelimenin ardından, sesli harfle baĢlayan bir kelime 

geldiğinde, ilk kelimenin sonundaki sessiz, ikinci kelimenin baĢındaki sesliye 

bağlanarak birlikte okunur. Buna aruzda ―vasl (ulama)‖ adı verilmektedir.
80

 

Dolayısıyla sonu ünsüzle biten bir kelime, ünsüz ile baĢlayan bir kelimeye vasıl 

yapılamaz. Yani, ünsüzle biten bir kelimenin ayn (ع) ile baĢlayan bir kelimeye vasl 

edilmemesi gerekmektedir. Ancak, Türk Ģairleri bu kurala fazla uymamıĢlardır.
81

 

Kuloğlu Ġlyas‘ın da bu kaideye fazla riayet etmediği görülmektedir: 

 

 N‘ėder kiĢi çeküp emek dünyādan ʿuḳbā yigirek  

 Bir gün kefen giysem gerek yetmez mi Ģimdi bir ʿabā   (7/12)  

 

 Fānidür dünyā fenādan geç göñül aldanma sen 

 Ġsteyüp Ģehr-i beḳāyı bul kim ʿinde‘llâhı baḳ   (278/16) 

 

 Gel iy ʿālemleri var eyleyen Allâhuñ ʿıĢḳına   

 Baña raḥmuñ ėriĢsün aña sen bir ḫançer-i tīz ol   (311/8) 

 

 Ḫayālātında dünyānuñ baḳup ḳalma gel iy ʿārif 

 NuḳūĢına bunuñ aldanmaz ʿāḳiller meger ṣıbyān   (347/5) 
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 Haluk İpekten, a.g.e. s. 142. 
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 M. A. Yekta Saraç, a.g.e., s. 209. 
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 Bu naḳd-i varum ʿarż ėtdüm tenezzül ḳılmadı cānān  

 Meded görmege varuñ Ģimdi Ģehre pārsā geldi   (410/14) 

 

 

1.2.1.2.Vasl (Ulama) Yapılması Gereken Yerde Yapmamak 

 

Aruz ölçüsünde bir ahenk unsuru olarak görülen vaslın, gerektiği yerde 

mutlaka yapılması lazımdır. ġayet vasl gereken yerde yapılmazsa, kulağa hoĢ 

gelmeyen bir sekt, bir kesinti olur.
82

 Kuloğlu Ġlyas‘ın da Dîvân-ı Hümâyûn‘da yer 

yer vasl yapılacak yerde yapmayıp ahengi kesintiye uğrattığı görülmektedir: 

 

 Ḳul olmıĢam güftāruña hem gelmiĢem iḳrāruña 

 Yandurma yarın nāruña cennetleri ėdüp sezā   (7/7) 

 

 Ṭutuban rāh-ı maḥabbetde bugün ṣaḥrāyı 

 Menzil-i vaṣluña aḫĢam ėriĢem mi ʿacabā   (8/4) 

 

 Olsañ dü-ʿālemden cüdā ėtsen aña andan nidā 

 Kendüñi ṣaysañ bir gedā Ģehler ola çāker saña   (11/8) 

 

 Bu gün Mıṣr-ı vücūdumda gözüm yaĢı dönüp Nīle 

 Meger naḫl-i ḳadüñ sīrāb içün ol bir mīzāb olur   (104/7) 

 

 Cān u göñülden ṭālibā gel māsivādan ol ıraġ 

 Ḥaḳḳı dilerseñ ġālibā cümle hevādan ol ıraġ   (235/1) 

 

1.2.2. Ġmâle ile Ġlgili Kusurlar  

 Bir kelimedeki kısa ünlüyü, uzun ünlü Ģeklinde okumaya, diğer bir deyiĢle 

açık heceyi kapalı hece yerine koymaya ―imâle‖ adı verilir.
83

 Aruz uygulamasında 

imâle, ―imâle-i memdûde‖ ve ―imâle-i maksûre‖ olmak üzere ikiye ayrılır. Ġmâle-i 
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memdûde, Arapça ve Farsça kelimelerde bir uzun heceyi, ya da sonu iki sessiz harle 

veya hemze ile biten bir heceyi bir uzun, bir kısa olmak üzere iki hece olarak 

okumak demektir.84
  Buna medd denildiği de olur. Ġmâle-i maksûre ise Türkçe 

kelimelerde kısa okunması gereken hecelerin uzun okunmasına denir.
85

 Dîvân-ı 

Hümâyûn‘da görülen imâle-i memdûde ve imâle-i maksûre kusurlarından bazıları 

Ģunlardır: 

  

1.2.2.1. Elif Nun (ٕا) ve Vav Nun ( ٕٝ) Harflerinden Sonra Ġmâle-i 

Memdûde (Medd) Yapılması 

  

 Aruz vezninde, imâle-i memdûdenin gerektiği yerde yapılmaması, bir kusur 

sayılır. Ancak, elif nun (ٕا) ile biten bir heceden sonra imâle-i memdûde yapmak, 

yani söz konusu heceyi bir buçuk hece olarak okumak, aruzda bir kusur 

sayılmaktadır.
86

 Yine, uzun ünlüden sonra gelen nun harfinin bulunduğu hecelerde 

(în,ûn gibi) kural gereği med yapılmaması daha yerindedir.
87

 Aslında, Kuloğlu 

Ġlyas‘ın bu kurala çok aykırı davrandığı söylenemez. Fakat, aĢağıya her birinden 

örnek olarak ikiĢer beyit alınan ve revi harfi elif nun (ٕا) olan 52., 202. ve 220. 

Ģiirlerin tamamında bu kusura Ģahit olmaktayız: 

 

 Bāġ-ı ḥayretde görürem ol gül-i ḫandān mest 

 Cām-ı ḥamrādan bulanmıĢ ġonce-i cānān mest    

 

 Meclis-i çarḫ içre girmiĢler kevākib raḳṣa hep 

 Bāde-i ʿıĢk ile olmıĢ ol meh-i tābān mest   (52/1-2) 

 

 Āsitānuñda ėriĢen ḳullara fermān ḫoĢ 

 Her ne ėrse senden ėrer cümleye iḥsān ḫoĢ   
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 Kim senüñ vaʿd ü vaʿīdüñ māżī müstaḳbel geçer 

 Ġʿtibār ol ḥāledür kim gelesin el-ān ḫoĢ   (202/1-2) 

 

 Ġy ṭabībüm ḳapuña geldüm çü redd ėtme beni 

 Kendü mecrūḥuñam olmıĢ üstüñe dermān farż   

 

 Bir ġarībem kūyuña ėriĢdüm iy kān-ı kerem 

 Devlet ehline riʿāyet eylemek mihmān farż   (220/2-3) 

 

Kuloğlu Ġlyas, Dîvân-ı Hümâyûn‘da yer alan 53. Ģiirde ise baĢtan sona vav 

nun ( ٕٝ) harflerinden sonra imâle-i memdûdeye baĢvurmuĢtur.  

 

 Ḫūn-ı Ģāh-ı Kerbelādan kāse-i gerdūn sürḫ 

 Mātem-i āl-i ʿabādan dīde-i maḥzūn sürḫ 

 

 Ẓulm ėden āl-i Resūle nice vara maḥĢere 

 ḪıĢm-ı tīġ-i Murtażādan çehre-i gülgūn sürḫ   (83/1-2) 

 

 Ḳodı dünyāyı ṭutup gitdi nübüvvet rāhını 

 Elde bīmārī Ģu Mūsā ile hem Hārūn sürḫ 

 

 Ġy Ḳuloġlı gel cihāndan fāriġ ol sen de hele 

 Görmedüñ mi oldı bunda niceler mescūn sürḫ   (83/19-20) 

 

1.2.2.2. Türkçe Kelimede Ġmâle-i Memdûde (Medd) Yapılması 

  

 Türkçe kelimede imâle-i memdûde (medd) yapmak, aruzda büyük bir kusur 

sayılmaktadır. Kuloğlu Ġlyas‘ın bu konuda dikkatli davrandığını ve Türkçe 

kelimelerde medd yapmamaya dikkat ettiğini söylemek zordur. Mısraı vezne 

uydurmak için birçok yerde imâle-i memdûde yapıldığı görülmektedir: 
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 Dürr-i yek-tādur ġam-ı ʿıĢḳuñ derūnum Ģehrine 

 Ḳan yutdı leblerüñ içün BedaḫĢān ilerü   (354/5) 

 

1.2.2.3. Ġmâle-i Maksûre 

 

 Ġmâle-i maksûre, Türkçe kelimelerdeki kısa ünlülerin uzun okunmasına denir 

ve aruzda büyük hata sayılır.
88

 Buna rağmen, Klasik Türk Ģiirinde imâle-i maksûre 

her zaman var olagelmiĢtir. Aruzla Ģiir yazmaya baĢlayan Türk Ģairleri, Türk dilinde 

uzun ünlü bulunmadığından, kısa heceleri aruza uydurabilmek için imâle yoluna 

gitmiĢlerdir. Bu durum, Arapça ve Farsça kelimelerin Ģiir dilimizde yerleĢmeye 

baĢlamasıyla azalmaya baĢlamıĢ, fakat Ģairlerimiz imâle-i maksûreden yine de 

tamamen kurtulamamıĢlardır. Dîvân-ı Hümâyûn‘da da en çok görülen aruz kusuru, 

pek tabiîdir ki imâle-i maksûredir. Ġmâle-i maksûrenin eserde çok fazla yapılmıĢ 

olması, Kuloğlu‘nun vezin konusunda baĢarısız bir Ģair olduğu manasına gelmez. 

Zira, imâle-i maksûre bir aruz hatası sayılmakla birlikte, buna her zaman göz 

yumulmuĢ ve Ģairler tarafından çokça da yapılmıĢtır.
89

  

 

 Atıf vavlarının ve tamlama kesrelerinin imlâ harfi olan ye‘lerin imâlesi bir 

kusur olarak görülmemektedir. Fakat Türkçe kelimelerin ortasında ve ―i‖ ünlüsü 

dıĢındaki ünlülerde yapılan imâleler özellikle çirkin karĢılanır.
90

 Kuloğlu Ġlyas‘ın da 

bu tür imâlelere yer verdiği göze çarpmaktadır. 

 

1.2.2.3.1. ―Ġ‖ Ünlüsü DıĢındaki Ünlülerde Ġmâle-i Maksûre Yapılması 

 

 Dîvân-ı Hümâyûn‘da ―i‖ ünlüsü dıĢındaki ünlülerde imale yapılmaması gibi 

bir hassasiyet yoktur. Bu tür tasarruflara eserin hemen her Ģiirinde rastlamak 

mümkündür: 
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 Viṣālüñ menziline ėrmege göçdüm sefer ḳıldum 

 ġerār-ı ḥasretüñle yandı öñümce meĢāʿilhā   (2/3) 

 

 Ḳubbe-i eflāki bir kez kün dėmekle var ėden 

 ʿArṣa-i maḥĢer olupdur bir ulu bāzār aña   (3/6) 

 

 Ṣanasın Mehdi-i ʿālem yeñi geldi ẓuhūrında  

 Ḳoyunlar ḳurdlarile yürümege baĢladı tenhā   (6/4) 

 

 Bir derdmendem yā Ġlāh geldüm ḳapuña ben gedā 

 Dāyim baña sensin penāh düĢürme rāhuñdan cüdā   (7/1) 

 

 Hiç ebr-i ṣaçuñ gün gibi ruḫsārı ṣaḳınmaz 

 Sükker dehenüñ Ģu leb-i gül-nārı ṣaḳınmaz   (169/1) 

 

1.2.2.3.2. Kelime Ortasında Ġmâle-i Maksûre Yapmak 

 

 Kuloğlu Ġlyas‘ın, imâle-i maksûreyi ihtiyaç gördüğü her yerde çekinmeden 

kullandığı, ancak bunu kelime ortasında çok az yaptığı görülmektedir: 

 

 Bu cihān bostānın ekmemiĢdi zürrāʿ-ı ezel 

 Orta yerlerde yuvarlanur ben ol ḳavun idüm   (324/4) 

 

 K‘anuñ sen verd-i ḫandānuñ görüben ʿandelīb olma 

 DolaĢur dāmenüñ ḫāre ṣaḳın tīr-i ḳażādur bu   (355/3) 
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1.2.2.3.3. Arapça ve Farsça Kelimelerde Ġmâle-i Maksûre Yapmak 

  

 Arapça ve Farsça kelimelerin kısa hecelerinde imâle-i maksûre yapmak, 

genellikle bir vezin kusuru olarak görülür.
91

 Kuloğlu Ġlyas, aslında bu konuda hassas 

davranmıĢ ve eserinde Arapça veya Farsça bir kelimede çok fazla imâle-i maksûre 

yapmak yoluna gitmemiĢtir. Dîvân-ı Hümâyûn‘da az rastlanan bu kusurun 

örneklerinden bazıları Ģunlardır: 

 

 Dār-ı diyār-ı ḳurbuña çün kim ėriĢmiĢem ġarīb 

 Baña cenābuñdan ʿaceb ėriĢe mi ʿaṭā ʿaṭā   (9/13) 

 

 Kim buña olsa āĢinā āḫir anı firīb ėder 

 ʿĀḳil olan ḫaẕer ḳılur ol ṭamaʿ-ı ḫāmı görüp   (33/2) 

 

1.2.3. Zihaf ile Ġlgili Kusurlar 

  

 Aruz terimi olarak zihaf, uzun okunması gereken hecelerin kısa 

okunmasıdır.
92

 Türk Ģiirinde zihaf, imâleye nazaran büyük bir kusur sayılmıĢtır. 

  

 Aruz uygulamasında iki çeĢit zihaf mevcuttur. Bunlardan ilki asıl zihaftır ki 

aslında uzun olan heceyi, vezin icabı kısa okumaktır. Ġkincisi ise imâle-i memdûde 

yapacak yerde yapmayıp zihafa sebep olmaktır. Kuloğlu Ġlyas‘ın eserde yer yer her 

iki türden de zihaf yaptığını görmek mümkündür. 

 

1.2.3.1. Asıl Zihaf Kusurları 

 

Kuloğlu Ġlyas‘ın Dîvân-ı Hümâyûn‘da bu tür zihafları daha çok yaptığına 

Ģahit olunmaktadır:   
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 Bezm-i ḥasretde bu gün peymāne-i vaṣla dilā 

 Kim ṣusız geçer dem-ā-dem bu āb-ı meftūn sürḫ   (83/5) 

 

 Bulur memāt ins ü melek dünyā daḫı neme gerek 

 BaĢum ṭopına bu felek ecel tīġin çevgān ėder   (117/19) 

 

 Sevdāya bizi ṣaldı yine zülf-i siyāhuñ 

 Sevdāyīlere zencīr ü zindānı vėrürler   (144/17)   

  

 Bunlardan baĢka kelimenin sonunda yer alan ye ( ٟ) ve vav (ٝ) med harflerini 

imlâ harfi gibi okumak veya ―hîç‖ gibi çok kullanılan kelimelerde zihaf yapmak bir 

nebze mazur görülmektedir.
93

 Kuloğlu Ġlyas da böyle kelimelerde sık sık zihaf 

yapmaktadır: 

 

 KeĢtī-i ġamda göñül liman-ı vaṣluñ ārzūlar 

 Çün bu sevdādan gözüm yaĢı aḳar ʿummān olup   (24/5) 

 

 Pervāne-i ʿıĢḳuz n‘ola görsek żiyā-yı ṭalʿatüñ  

 ġol vādī-i Eymende biz Mūsā gibi nār isterüz   (171/2) 

 

 Dün gėce bulup ṣūfīyi ḳapuñda ṭutarlar 

 ġol dāmen-i ʿırżını o taḳṣīre dolaĢmıĢ   (195/11) 

 

1.2.3.2. Ġmâle-i Memdûde (Medd) Yapılması Gereken Yerde Yapmamak 

 

 Ġmâle-i memdûde (medd) yapılması aruzda bir kusur sayılmadığı gibi, ahengi 

arttırmak için özellikle yapılmıĢtır. Tersine, yapılması gereken hecelerde imâle-i 

memdûde (medd) yapılmadığı durumda zihaf yapılmıĢ olur ve kusur sayılır. 
94

 

Kuloğlı Ġlyas‘ın da Dîvân-ı Hümâyûn‘da imâle-i memdûde (medd) yapılması 

gereken bazı hecelerde yapmadığı görülmektedir: 
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 Bunda çekerseñ zaḥmeti anda bulasın raḥmeti 

 Bī-ḥadd göresin niʿmeti iĢlediseñ ecr ü ŝevāb   (20/15) 

 

 Cümleten ser-mest geçerler zümre-i Kerrūbiyān 

 Ḳamusını raḳṣa ḳoymıĢ ḫalḳa-i zünnār dost   (51/15) 

 

 ʿĀĢıḳlar ʿıĢḳın fāĢ ėder dilde hezārān yaĢ ėder 

 Dost vaṣlını yoldaĢ ėder Mevlā deyü Mevlā deyü   (358/9)   

 

 Sevdā-yı ḫayālüñle zencīre giriftārem 

 Bendden ki rehā bulam furṣat ėriĢe nā-gāh   (372/3) 

 

 Budurur murādum iy dost ki devām-ı devlet ile 

 Ḳonma mı hümā-yı vaṣluñ bu derūn-ı āĢiyāna   (373/5) 

 

1.2.4. Vezinle Ġlgili Diğer Tasarruflar 

 

 Kuloğlu Ġlyas‘ın vezin konusunda bir kusur olmamakla birlikte, hemen bütün 

Ģairlerce uygulanmıĢ baĢka tasarrufları da vardır. Dîvân-ı Hümâyûn‘da mısrayı aruz 

veznine tatbik edebilmek için tahrîk, teskîn, teĢdîd, tahfîf, tezyîd, tenkîs ve tebdîl gibi 

uygulamalara da gidilmiĢtir. Burada bunlardan birkaç misal vermekle yetinilmiĢtir:  

  

1.2.4.1. Tahrîk 

 

Tahrîk, bir aruz terimi olarak ―vezin zaruretiyle esas harekesi sakin olan bir 

harfi harekelendirmek yoluyla hece eksikliğini gidermek veya kapalı heceyi açık 

heceye dönüĢtürerek ihtiyaç duyulan sayı veya nitelikte hece oluĢturmak‖ anlamına 

gelmektedir.
95

 Kuloğlu Ġlyas da vezin gereği olarak yer yer tahrîk uygulamasına 

baĢvurmuĢtur: 
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 (‗Ömr > ‗Ömür)  

 Geçer bu ḳıĢ-ı fürḳatde ʿömür ḳāfilesi bilmem 

 Beḳā milkinde ḳıl aña viṣālüñ nev-bahār ėdüp   (37/5) 

 

 (Rehn > Rehen) 

 Ḳuloġlı ʿuzleti gözet dünyede ḫalveti gözet 

 ʿĀlem-i vaḥdeti gözet vėren alur yine rehen   (338/20) 

  

1.2.4.2. Teskîn 

 

Aruz terimi olarak ―vezin zarureti sebebiyle mısradaki hece fazlalığını 

gidermek veya açık heceyi kapalı heceye dönüĢtürmek için esasen harekeli olan bir 

harfi, sakin; yani cezm ile okumak‖ anlamına gelir.
96

  

 

 (Cereyān > Ceryān) 

 Gözlerümüz baḳaḳaldı gitdi eĢkim gibi dost 

 Aḳdı geçdi ṣanasın bir mā-i ceryān ilerü   (354/2) 

 

 ( Girih > Girh) 

 Zülfinüñ girhini dildār ėtmege ʿāciz bizi  

  Ġster imiĢ muʿciz-i Mūsā gibi mār eylemek   (292/7) 

 

 Kuloğlu Ġlyas bunlardan baĢka, ünlü harf ile biten bir kelime ile ünlü ile 

baĢlayan bir kelimeyi arka arkaya kullandığı bazı durumlarda kontraksiyon yoluna 

gitmiĢtir: 

 

 (Ki ola > K‘ola) 

 Ḥüsninüñ yoḳdur bahāsı Yūsuf-ı nev-restenüñ 

 K‘ol Zelīḫā anı bir luʿb ile bāzār eylemiĢ   (196/4) 
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 (Ne ola > N‘ola) 

 Bezm-i ʿıĢḳ içre göñül derd ile āh ėtse n‘ola  

 Naʿreler meclis içinde ḳatı mestāne gerek   (300/2) 

  

 Bu uygulamalar, aruzda bir kusur olarak algılanmayıp vezin gereği, her 

zaman böyle tasarruflara cevaz verilmiĢtir. 

 

1.2.4.3. TeĢdîd 

 

Aruz veznini mısraya uydurabilmek için Ģeddesiz bir harfi Ģeddeli okumaya 

teĢdîd adı verilir.
97

 Kuloğlu Ġlyas, eserde teĢdîd uygulamasına çok baĢvurmamıĢtır: 

 

 (Per>Perr) 

 Sāye-i perrüñdedür cānā ṣanasın ẓıll-ı ʿarĢ 

 Ehl-i maḥĢer bir kezin Raḥmān öñinde ḳodı baĢ   (205/3) 

 

1.2.4.4. Tahfîf (Kasr) 

 

Tahfîf, teĢdîdin zıddıdır ki, aslında Ģeddeli olan bir harfi vezin icabı Ģeddesiz 

okumaktır.
98

 Dîvân-ı Hümâyûn‘daki ve tahfîf örneklerinden bazıları Ģunlardır: 

 

 (Evvel>Evel) 

 Ben feżā-yı ʿālem olmazdın evel hāmūn idüm  

 Nām-ı Leylānuñ henüz yād olmadın Mecnūn idüm   (324/1) 

 

 (Dükkān>Dükān) 

 Metāʿ-ı sūduña sen ġarra olma bunda iy tācir  

 Bahā-yı ʿömrüñi yoḳ naḳdine ṣatmıĢ dükāndur bu   (351/19) 
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1.2.4.5. Tezyîd 

 

Aruz uygulamasında bir terim olarak tezyîd, vezin icabı gerekli olan yerlerde 

kelimelere harf eklemektir.
99

 Kuloğlu Ġlyas, özellikle ―e‖ sesinde imâle yaparken, 

imlâda bunu elif (ا) ile belirtmiĢ ve çok kez tezyîd uygulamasına baĢvurmuĢtur: 

 

 Ḫalḳ-ı ʿālem bir ḳatār oldı ecel bir sārbān 

 Çekilüp gider ʿadem Ģehrine çün mecbūr olur   (106/9) 

 

 ʿIĢḳa düĢen ʿāĢıḳlara dermān ėriĢmez mi ʿaceb 

 Görmek dilerüz yüzin ol āyīne-i hicrān ṭutar   (110/11) 

 

1.2.4.6. Tenkîs  

 

Tenkîs, vezin icabı ihtiyaç duyulan yerde kelimeden harf eksiltmek manasına 

gelen bir aruz terimidir. Klasik Ģiirde, ihtiyaç duyulan yerlerde fazla hecenin atılması 

veya kapalı hecenin açık hece haline getirilmesi için baĢvurulan bir yoldur.
100

 

Kuloğlu Ġlyas da eserinde ihtiyaç duydukça tenkîse baĢvurmuĢtur: 

 

 (Kāse>Kās) 

 Dermān olur mı derdine ben ḫaste-i bī-çārenüñ 

 Cām-ı lebüñ ṣunsañ ne var kās-i dıraḫĢānuñ leẕīẕ   (100/5) 

 

 (ġeri‗at > ġir‗at) 

 Anuñ nehy ile emrine derūnuñ muṭmaʾīn olsun  

 Kim anuñ iŝrini gözleyüben icrā-yı Ģirʿat ḳıl   (312/12) 

 

 Kuloğlu Ġlyas‘ın Türkçe kelime ve eklerde de tenkîse müracaat ettiği 

görülmektedir: 
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 (Niçün>Niçü) 

 Ḳuloġlı bulmıĢ ʿāĢıḳlar tecellāsını maḥbūbuñ 

 Yürürsin niçü sen ġāfil gel eyle ḥālüñle inṣāf   (254/20) 

 

 (Vėrür >Vėrü) 

 Tekke-i cānumda bir gėce benüm mihmānum ol 

 Her ḫalīlu‘llâh olana vėrü mihmānı feraḥ   (76/9) 

 

1.2.4.7. Tebdîl  

 

Aruz vezninin mısraya sorunsuz bir Ģekilde tatbiki için ihtiyaç duyulan 

yerlerde bir kelimede iki ünlünün, iki ünsüzün veya bir ünlü ile bir ünsüzün yerinin 

değiĢtirilmesi yahut kelimedeki bir harfin muadil bir harf ile değiĢtirilmesi ile 

istenilen özellikte hece elde etmeye tebdîl adı verilmektedir.
101

 Vezni, mısraya 

uydurabilmek için klasik Türk Ģiirinde sıklıkla müracaat edilen yollardan biridir. 

Dîvân-ı Hümâyûn‘da da tebdîl örneklerine sıklıkla rastlanmaktadır: 

 

 (Iṣfahān >Ṣıfahān) 

 Naẓm-ı daḳīḳüñ ġālibā ėder Ŝüreyyāyı kesād  

 Ḳılur o dendān-ı laṭīf dürr-i Ṣıfahānı belāġ   (234/19) 

 

 (Dünyā>Dünye) 

 Dünyenüñ yoḳdur Ģebābı vėrme aña iḥtimāl  

 Gösterür imrūzı aldar bu ġam-ı ferdā seni   (409/13) 

 

 Buraya kadar verilen örnekler, aruz vezninde pek hoĢ karĢılanmayan kusurlar 

ve mısrayı vezne doğru olarak tatbik edebilmek için yapılan müdahalelere yönelik 

tasarruflardır. Bütün bu kusurlar ve tasarruflar, az ya da çok, hemen her klasik Türk 

Ģairinde görülen mutat uygulamalardır. Ancak Dîvân-ı Hümâyûn‘da vezne uymayan 

bazı mısralara da rastlamak mümkündür. Burada birkaç misal ile iktifa ediyoruz: 
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 Aña yaḳın olmaz bu gün isteyen āḫiret 

 Aña ḳarĢu varmaz bu gün cehd ile dileyen beḳā   (10/6) 

 

 Ḳanı Ģol kim bu Ģehr içre bizi aña āĢinā ḳılur 

 Delālet ėde dildāra ki yoḳ mı bir ŝevāb ister   (120/12) 

 

1.3. Kafiye 

 

 Klasik Türk Ģiirinde, ahenk unsurlarının vezinden sonra en önemli unsuru 

olan kafiye,  en az iki mısra sonundaki ses tekrarına denir. 
102

 Dîvân-ı Hümâyûn‘daki 

bütün Ģiirlerde kafiye bulunmaktadır. Eserin 423. Ģiiri olan hatime manzumesi 

mesnevî nazım Ģekliyle yazılmıĢtır. Yani bu manzumenin her beyti kendi arasında 

kafiyelenmiĢtir. Geri kalan 422 manzume ise kaside formunda yazıldığı için kafiye 

düzeni aa, xa, xa, xa … Ģeklindedir. Ancak Kuloğlu Ġlyas, Dîvân-ı Hümâyûn‘daki 

162. ve 358. Ģiirlerin her beytinde kafiyeyi değiĢtirmiĢ, ancak aynı redifi 

tekrarlayarak klasik Türk Ģiirinin kafiye anlayıĢının dıĢına çıkmıĢtır. Söz konusu 

Ģiirler sırasıyla aruzun mefâ‗îlün mefâ‗îlün mefâ‗îlün mefâ‗îlün ve müstef‗ilün 

müstef‗ilün müstef‗ilün müstef‗ilün kalıplarıyla yazılmıĢ musammat Ģiirlerdir. 

Dolayısıyla bu Ģiirlerin mısraları ortadan bölündüğünde kafiye düzeni abab, cccb, 

dddb … Ģeklinde olmaktadır. Bu kafiye düzeni ise, Tekke edebiyatı nazım 

Ģekillerinden ilâhîlerde gördüğümüz kafiye düzeninin aynıdır:  

 

 Cemālüñ görmege ister göñül eglenmez eglenmez 

 Viṣāle ėrmege ister göñül eglenmez eglenmez 

 

 Cihān gerçi temāĢādur gözüne cümle ġavġādur 

 Ḫayālātuñda Ģeydādur göñül eglenmez eglenmez 

 

 Olınursa riʿāyetler niçe niçe żiyāfetler 

 Ḳılur dāyim Ģikāyetler göñül eglenmez eglenmez   (162/1-3) 
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 Gir evliyānuñ yolına Mevlā deyü Mevlā deyü 

 Tā kim murāduñ bulına Mevlā deyü Mevlā deyü 

 

 Gel cāhil olma ʿāḳil ol hergiz iĢiñde kāmil ol 

 Cennāt-ı ʿAdne dāḫil ol Mevlā deyü Mevlā deyü 

 

 Ehl-i ṣafā kim geldiler çoġ aġlayup az güldiler 

 Ḥaḳḳuñ viṣālin buldılar Mevlā deyü Mevlā deyü   (358/1-3) 

 

 Dîvân-ı Hümâyûn‘da en çok mürdef kafiye kullanılmıĢtır. Eserde yer alan 

kafiyeli 420 Ģiirden 305‘i  (% 72,61) mürdef kafiye ile yazılmıĢtır. Mürdef kafiyeden 

sonra Ģairin en çok itibar ettiği kafiye türü ise mücerred kafiye olmuĢtur. Eserde 

mücerred kafiye ile yazılmıĢ 112 Ģiir (% 26,66) bulunmaktadır. Kuloğlu Ġlyas‘ın 2 

Ģiirde müesses kafiyeye (% 0,47) yer verdiği görülürken en az kullandığı kafiye türü 

ise yalnızca 1 Ģiirde (% 0,23)  karĢımıza çıkan mukayyed kafiye olmuĢtur. ġairin 

eserde en çok kullandığı kafiye sesi ise 122 Ģiirde kullanılmıĢ olan   (% 29,04) -ān 

sesidir. Dîvân-ı Hümâyûn‘da en az rağbet edilen kafiye sesleri ise 1‘er Ģiirde görülen 

(%0,23‘er) -āṣ, -h, -īḳ, -īl, -īs, -n, -rā, -Ģ ve -ūs sesleri olmuĢtur.  

 

Dîvân-ı Hümâyûn‘da 212. sırada yer alan manzume, 11. beyte kadar -āṣ 

kafiyesi ile yazılmıĢken, 12. beyitten son beyte kadar ise kafiye değiĢerek -ān 

olmuĢtur. Ayrıca bu kafiye değiĢikliği ile beraber, 12. beyitten itibaren Ģiire -a iḫtiṣāṣ 

redifi de eklenmiĢtir. AĢağıdaki tabloda, bu Ģiirin kafiyesi -āṣ Ģeklinde kabul edilerek 

söz konusu Ģiir, mürdef kafiyeli Ģiirlere dahil edilmiĢtir. 

 

 PādiĢāhuñ ḳıl ḥaẕer ḫıĢmından iy mūr-ı żaʿīf 

 Āṣaf-ı ʿahdüñ ḥużūrında gel ėtme fiʿl-i ʿāṣ 

 

Gel cihānuñ varlıġından ellerüñ yu iy göñül 

 Eyle yüz biñ cān ile faḫr-ı cihāna iḫtiṣāṣ   (212/11-12) 

 



53 
 

Dîvân-ı Hümâyûn‘da kullanılan kafiyelerin istatistiği aĢağıda gösterildiği 

gibidir: 

 

Kafiye 

Sesi 

Kafiye 

Türü 

Kullanıldığı ġiirler Toplam Oran 

   (%) 

-ā Mücerred  4, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 17, 34, 35, 36, 39, 

54,  56, 61, 70, 71, 73, 87, 90, 96, 107, 

126, 149, 153, 164, 179, 180, 192, 199, 

217, 223, 231, 235, 248, 249, 257, 260, 

269, 289, 290, 298, 299, 321, 322, 330, 

339, 345, 352, 355, 356, 360, 366, 379, 

386, 389, 399, 409, 410, 413, 418 

 

61 14,52 

-ā‗ Mürdef 227, 228 2 0,47 

-āb Mürdef 20, 23, 30, 91, 104, 120, 160, 259, 273, 

411 

 

10 2,38 

-āc Mürdef 74, 114 2 0,47 

-ād Mürdef 44, 95, 98, 135, 143, 166, 193, 197, 323, 

414 

10 2,38 

-āf Mürdef 253, 254 2 0,47 

-āġ Mürdef 229, 240, 243 3 0,71 

-āh Mürdef 64, 136, 242, 294, 374 5 1,19 

-āḥ Mürdef 75, 81, 134, 173, 371 5 1,19 

-āk Mürdef 295, 303 2 0,47 

-āḳ Mürdef 278, 280 2 0,47 

-āl Mürdef 18, 29, 86, 89, 116, 142, 207, 304, 313, 

318, 392 

11 2,61 

-ām Mürdef 5, 33, 46, 145, 200, 326, 327, 377 8 1,90 

-ān Mürdef 14, 19, 22, 24, 26, 31, 38, 42, 48, 49, 50, 

52, 55, 57, 62, 65, 68, 72, 76, 77, 80, 85, 

94, 100, 103, 105, 108, 110, 112, 117, 

119, 124, 125, 129, 130, 137, 139, 140, 

144, 151, 152, 155, 158, 159, 163, 170, 

122 28,57 
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175, 178, 183, 186, 198, 202, 205, 208, 

210, 211, 214, 218, 219, 220, 222, 225, 

230, 232, 233, 234, 236, 237, 239, 244, 

246, 247, 252, 258, 261, 263, 267, 268, 

271, 274, 282, 284, 286, 288, 293, 296, 

300, 301, 305, 314, 319, 331, 333,  335, 

343, 344, 346, 347, 348, 350, 351, 354, 

363, 367, 368, 369, 373, 380, 387, 388, 

390, 393, 397, 401, 403, 405, 407, 412, 

415, 419, 420, 422 

-ār Mürdef 1, 3, 21, 25, 27, 28, 32, 37, 41, 45, 51, 

63, 69, 79, 82, 84, 88, 93, 97, 99, 101, 

102, 115, 141, 147, 150, 154, 161, 165, 

168, 169, 171, 176, 177, 184, 185, 194, 

196,  201, 206, 213, 215, 221, 238, 241, 

245, 250, 251, 264, 265, 270, 272, 279, 

283, 285, 287, 292, 306, 315, 320, 332, 

337, 341, 342, 349, 357, 359, 362, 364, 

370, 381, 383, 384, 385, 394, 396, 400, 

421 

 

78 18,57 

-ās Mürdef 181, 189 2 0,47 

-āṣ Mürdef 212 1 0,23 

-āĢ Mürdef 203, 204 2 0,47 

-āt Mürdef 59, 60, 78, 113, 297, 378, 406 7 1,66 

-āz Mürdef 58, 167, 156, 404 4 0,753 

-axet Müesses 174, 375 2 0,47 

-f Mücerred 255, 256 2 0,47 

-h Mücerred 111 1 0,23 

-īḳ Mürdef 275 1 0,23 

-īl Mürdef 310 1 0,23 

-īm Mürdef 281, 329 2 0,47 

-īn Mürdef 118, 172, 336, 365 4 0,95 

-īr Mürdef 43, 182, 195, 291 4 0,95 
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-īs Mürdef 190 1 0,23 

-īz Mürdef 311, 402 2 0,47 

-ḳ Mücerred 276, 277 2 0,47 

-l Mücerred 2, 316 2 0,47 

-m Mücerred 66, 128, 132, 302, 307, 328, 376 7 1,66 

-n Mücerred 338 1 0,23 

-r Mücerred 11, 15, 16, 67, 92, 122, 123, 138, 146, 

148, 157, 209, 216, 262, 308, 382, 391 

17 4,04 

-rā Mukayyed 408 1 0,23 

-s Mücerred 187,188 2 0,47 

-Ģ Mücerred 121 1 0,23 

-t Mücerred 12, 40, 47, 53, 109, 131, 224, 226, 312, 

353, 361, 372, 395, 398, 416, 417 

16 3,80 

-ūl Mürdef 309, 317 2 0,47 

-ūn Mürdef 83, 324, 340 3 0,71 

-ūr Mürdef 106, 127, 133, 266, 325, 334 6 1,42 

-ūs Mürdef 191 1 0,23 

 

Tablo 3 Dîvân-ı Hümâyûn‘daki kafiye sesleri ve genele oranı 

 

Kafiye Türü Kullanıldığı Toplam ġiir 

Sayısı 

Oranı (%) 

Mukayyed 1 0,23 

Mücerred 112 26,66 

Müesses 2 0,47 

Mürdef 305 72,61 

 

Tablo 4 Dîvân-ı Hümâyûn‘daki kafiye türleri ve genele oranı 

 

 Kuloğlu Ġlyas‘ın Dîvân-ı Hümâyûn‘da kafiyeyi çok baĢarılı kullandığını 

söylemek zordur. Eserde yer yer kafiye kusurlarına rastlanmaktadır. Ayrıca yukarıda 
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belirtildiği gibi 162. ve 358. Ģiirlerde redif aynı olsa da kafiye her beyitte 

değiĢmektedir. Yine Dîvân-ı Hümâyûn‘daki 212. Ģiirin kafiyesinde 11. beyitten sonra 

Ģair değiĢikliğe gitmektedir. 212. Ģiirdeki kafiye hatasına benzer bir durum 274. 

Ģiirde de karĢımıza çıkmaktadır. Söz konusu Ģiirin kafiye ve redifi -ān iline ḳıl yaraḳ 

iken, Ģair son beyitte kafiye ve redifi -ān-a ḳıl yaraḳ biçiminde değiĢtirmiĢtir: 

 

 Geç fenādan bāḳiye ḳurtul ʿadūdan fāriġ ol 

 Ġy Ḳuloġlı dergeh-i Sübḥān iline ḳıl yaraḳ 

 

 Bōstān-ı ʿömre aldanma ḥazān ėrer ṣaḳın 

 ʿĀḳil isen sen de milk-i Lā-mekāna ḳıl yaraḳ   (274/20-21) 

 

 Dîvân-ı Hümâyûn‘da 376. sırada yer alan Ģiirin ise matla beyti musarra 

değildir. ġair burada bir kafiye hatası yapmıĢ olabileceği gibi, Ģiirin matla beytini 

yazmayı unutmuĢ da olabilir: 

 

 Çün kemāl-i Ḥaḳı ėder taʿrīf  

 Ḳıdem-i lā-ilâhe illa‘llâh   (376/1) 

  

 Dîvân-ı Hümâyûn‘un mesnevî formuyla yazılan hatime manzumesinin ilk 

beytinde, ―beĢinde‖ kelimesinin iki mısrada da kafiyelendirildiği görülmektedir: 

 

 Rebīʿü‘l-evvelüñ hem on beĢinde 

 Daḫı biñ tārīḫinüñ ḳırḳ beĢinde   (423/1) 

 

 Eserde, bu kafiye hatalarından baĢka, Klasik Türk Ģiirinde kafiye kusuru 

olarak kabul edilen îta, ikfâ ve ikvâ adı verilen kusurlara da rastlanmaktadır. Burada, 

söz konusu kafiye kusurları üzerinde durmakta fayda görülmüĢtür. 
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1.3.1.Îtâ 

 

Klasik Türk Ģiirinde, aynı kafiyenin tekrarlanması da bir kusur olarak 

görülmüĢ ve bu kafiye tekrarına îtâ adı verilmiĢtir. Eğer tekrarlanan kafiye açık bir 

Ģekilde belli ise buna îtâ-yı celî; kafiye tekrarı açık değil ise îtâ-yı hafî denir. 

Kasidelerde, yedi beyitten daha az bir sıklıkla tekrarlanan kafiyeler bu kusura 

girmektedir.
103

 AĢağıdaki örnekte Arapça salim çokluk eki olan -āt eki neredeyse 

Ģiirin tamamında tekrar edilerek îtâ-yı celî yapılmıĢtır: 

 

 Dilerseñ bāġ-ı ḥikmetden yine envāʿ-ı maḥṣūlāt 

 Ḳılagör bāġbān-ı ġaybe sen ikrām u taʿẓīmāt 

 

 Ėderler gül-ʿıẕār-ı vaḥdet-i kübrāda ʿāĢıḳlar 

 Seḥerlerde münācātı Ḥaḳa ḥamd ile tesbīḥāt 

 

 Ṣırāṭ-ı müstaḳīme kim ayaḳ baṣarsa ṣıdḳ ile 

 Mürūr ėde ṣırāṭı tez geçe yarın bula cennāt   (59/1-3) 

 

 Eserde, 64. sırada yer alan Ģiirde de üç beytte arka arkaya Farsça ―rāh‖ 

kelimesinin kafiye yapıldığı görülmektedir: 

 

 Cān ile girdüm ṭarīḳ-i ʿıĢḳuña 

 OlmıĢam bu yolda güm-rāh el-ġıyāŝ 

 

 Fürḳatüñ beriyyesinde ḳalmıĢam 

 Kaʿbe-i vaṣluñda bī-rāh el-ġıyāŝ 

 

 Sūy-ı kūy-ı dost-ı men bārī kücā  

 Baña var mı aña hem-rāh el-ġıyāŝ   (64/2-4) 
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 M. A. Yekta Saraç, a.g.e., s. 274. 
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 Yine 64. Ģiirde Farsça yer bildiren ―gāh‖ edatının üç beyitte tekrarlanarak îtâ-

yı celî yapıldığı dikkati çekmektedir: 

 

 Merhem-i vaṣluñdan ėrer mi ʿaceb 

 Aldı bu derdi cigergāh el-ġıyāŝ 

 

 Dil-güĢā bāġ-ı ṣafādur vuṣlatuñ 

 Fürḳatüñ cāy-ı ḥaẕergāh el-ġıyāŝ 

 

 Kūy-ı hicrüñde senüñ nālān u zār 

 Ḳıl beni bir dem naẓargāh el-ġıyāŝ   (64/15-17) 

 

AĢağıdaki örnekte ise Kuloğlu Ġlyas‘ın Farsça ―hāne‖ kelimesini üç kez 

tekrarlayarak îtâ-yı celî yaptığı görülmektedir: 

 

 Ġsterüz dāyim temennā ile vaṣluñ cürʿasın 

 Bizi maḫmūr eyledi genc-i ġamuñ mey-ḫānesi 

 

 Bėline zünnār-ı ʿıĢḳı baġlamaz nādān olan 

 Kim getürmez iy ṣanem miŝlüñ cihān put-ḫānesi 

 

 Bir sebūdur iĢbu dil eyā Ģarāb-ı ʿıĢḳ içün 

 Hiç bunuñ miŝlin getürmemiĢ ezel kar-ḫānesi   (415/13-14, 16) 

 

Farsça çokluk ve sıfat-ı müĢebbehe eki olan -ān eki ile yapılan kafiyeye 

kâfiye-i Ģâyegân adı verilmektedir. Kâfiye-i Ģâyegân, klasik Türk Ģiirinde bir kusur 

olarak değerlendirilmiĢtir. Bunun kusur sayılmaması için gazelde birden fazla 

yapılmaması, kasidede ise en az yedi beyit arayla bulunması gerekmektedir. Aksi 

takdirde bu kafiye kusurlarından îtâ olarak değerlendirilir.
 104

  Dîvân-ı Hümâyûn‘da 

en çok rağbet edilen kafiye ünitesinin ―-ān‖ olduğunu yukarıda ifade etmiĢtik. Bu 

                                                           
104

 M. A. Yekta Saraç, a.g.e., s. 273. 
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durum, Kuloğlu‘nun eserde kâfiye-i Ģâyegân ile çok Ģiir yazdığını düĢündürse de Ģair, 

bu kafiye kusuruna düĢmemek için -ān seslerini Farsça çokluk ve sıfat-ı müĢebbehe 

eki olarak kullanmak yerine, kafiye bulmak için daha çok, kök ve gövde halindeki 

kelimeleri seçmeye çalıĢmıĢtır. Ancak, yine de Kuloğlu Ġlyas‘ın yer yer kâfiye-i 

Ģâyegâna müracaat ettiği ve bunu 7 beyitten az bir aralıkla yaptığı görülmektedir. Bu 

kafiyeler, îtâ-yı celî olarak değerlendirilmelidir: 

 

 Ḳo bu denīligi hemān nefs ü hevāyı terk ėdüp 

 Meclis-i ʿāḳilān ile zümre-i kāmilāna yėt 

 

 Ḳuloġlı iki ʿālemüñ salṭanatın diler iseñ  

 Dāmen-i Ģeyḫe yapuĢup himmet-i derviĢāna yėt   (49/17,20) 

 

 Miŝāl-i ʿarĢ olan eyvānuña uçmaḳ diler zāhid 

 Bi-ḥamdi‘llâh anı menʿ eyleyüp Kerrūbiyān iltmez 

 

 N‘ola Ḳuloġlı bir kez ḥażret-i ẕātuñ murād ėtdi  

 Ne sırdur bilmezem dergāha anı ḳudsiyān iltmez   (152/19-20) 

 

1.3.2. Ġkfâ  

 

Klasik Türk Ģiirinde, yakın sesli harfleri aynı harfmiĢ gibi kullanarak kafiye 

yapmak da bir kusur sayılmıĢtır. Ġkfâ adı verilen bu kusur, terim olarak kafiyeli 

kelimelerde revi harfinin yazılıĢta aynı, ancak okunuĢta ses bakımından birbirine 

benzer olmasıdır.
105

 Dîvân-ı Hümâyûn‘da da sık sık bu kusura tesadüf edilmektedir: 

 

 (چ < ز) 

 Dertlüyem geldüm senüñ ḳapuñda olġıl dest-gīr  

 ġol devā-yı vaṣluñ ile ḳıl bu derdüme ʿilāc 
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Nūr-ı vechüñdür murādum dü-cihānda yā Ġlāh  

Baḥr-i ẕātuñ cevherini bu göñül Ģehrine ṣaç   (74/3-4) 

 

     (ػ < ع)

Ölüm saña gelecekdür ḳamu varuñ ḳalacaḳdur 

Muḥaḳḳaḳ bil olacaḳdur bu sözi añlama teʿbīs 

 

Giderken ol ile cānuñ gözet bir ḫoĢça dükkānuñ 

Meded bu naḳd-i īmānuñ uġurlamasun ol ḫırsıs   (190/18-19) 

 

 ( ن < ي)

Göñülden inkiĢāf ėdüp bulam dėrseñ o cānānı 

Anuñ eclā cemāliyçün derūnuñdan ola eĢvāḳ 

 

Eger maḥbūb u merġūbuñ olursa Ģāhid-i ḳudsī 

Anı āyīne-i ġaybuñ içinde göresin pek bāḳ   (280/10-11) 

 

 (ع < ز)            

 

 Ṣaḳın bu rūbeh-i çarḫa göñül ḳaçırma Ģīr iseñ 

 Kebūter ile ṭutarlar iĢidürsin niçe bāzı 

 

Ki zīrā ḥurrem u Ģādīnüñ āḫir ṣoñı aġlamaḳ 

Muḳaddem bunda gülen ėdiserdür soñra feryāzı   (404/11-12) 

 

1.3.3. Ġkvâ 

 

Klasik Türk Ģiirinde kafiye kusurları içinde değerlendirilen bir tasarruf da 

ikvâdır. Ġkvâ, kafiyeli olan kelimelerin Arap harfleriyle yazılıĢları aynı, harekelerinin 
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farklı olmasıdır. 
106

 Çok nadir olmakla beraber, Dîvân-ı Hümâyûn‘da bu kusura da 

rastlanmaktadır: 

 

Cānuma geçdi ġamuñdan tīr ü ḫançerler meded 

Gözlerümden ṣaçılur dāmānuma dürler meded   (92/1)  

 

            Her bir ḳula bir dürlü ḥāl ṭaḳsīm ü ta‗yīn eylemiĢ 

            Ol kimini ebraṣ ḳılup hem kimini ekmeh yazar 

 

            Hem bāġ-ı dehr içre niçe mīveler iẓhār eyledi 

            Sīb ile gülnār u enār ol kimisini bih yazar 

 

            Kimisine vėrür emek kime naṣīb ėder yemek 

Kimisi dėr neme gerek saʿy eylemeyüp āh yazar   (111/16-18) 

 

Dîvân-ı Hümâyûn‘da karĢımıza çıkan bu kafiye kusurlarından baĢka, Kuloğlu 

Ġlyas‘ın bazı kelimelerin sonundaki harfi atarak kafiye yapma yoluna gittiği de göze 

çarpmaktadır: 

 

(elest > eles) 

Mest olup tā ḥaĢre dek ayılmayısar tā ebed 

NūĢ ėde bezm-i ezelde Ģol kiĢi cām-ı eles   (187/7) 

 

(kāse > kās) 

Göñül gel sen de rāġıb ol Ģu ʿālī bezme ṭālib ol 

Bu gün ehl-i merātib ol saña daḫı ṣunalar kās   (189/16) 

 

(dost > dōs) 

Cihān terki bu ehlu‘llâh öñinde aña beñzer kim 

Esīr olsaydı bir müʾmin Firenk elinde yāḫūd dōs   (191/19) 
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(Te‗ālā > Te‗āl) 

Gözlegil anuñ rıżāsın iste andan fetḥ-i bāb 

Tā güĢāde eyleye bāb-ı ḫazāyin ḥaḳ Teʿāl   (304/2) 

 

Kuloğlu Ġlyas‘ın, Dîvân-ı Hümâyûn‘da kafiye yapma adına, bazı kelimelerin 

imlasını değiĢtirerek kafiyeyi göz için sorunsuz hale getirme çabası içinde olduğu 

görülmektedir. Mesela, eserde 254. sırada yer alan Ģiirin kafiyesi -āf seslerinden 

meydana gelmektedir. Dolayısıyla Ģiirdeki kafiye, mürdef kafiyedir. ġair, bu Ģiirin 7. 

beytinde ―ḫavf‖ ذٞف) ) kelimesinin imlasını ―ḫāf‖ ( ذاف) Ģeklinde, 9. beytinde ise 

―ṣaff‖ (لق) kelimesinin imlasını ―ṣāf‖ (لاق) Ģeklinde değiĢtirmiĢ ve bu suretle 

kafiyenin mücerred kafiye olmasına mahal vermemeye çalıĢmıĢtır. Ayrıca, Ģairin 16. 

beyitte ―ṣaff‖ (لق) kelimesini bu kez ikileme halinde kullandığı, ancak ikilemede 

önce kelimeyi aslına sadık kalarak ―saff‖ (لق) Ģeklinde yazdığı, ikilemenin ikinci 

kelimesinde ise yine ―ṣāf‖ (لاق) biçiminde kelimenin imlasını değiĢtirdiği göze 

çarpmaktadır. Bu da bize, Kuloğlu Ġlyas‘ın kafiye konusunda hassas davransa da 

imla konusunda aynı hassasiyeti göstermediğini veya kafiyeyi imlaya tercih ettiğini 

göstermektedir: 

 

Ümīdüm budurur görem cemālüñ nūrını bir kez 

 Ḫayālātuñda dil ḫayrān olup ḳalmıĢdurur bī-ḫāf   (254/7) 

 

 Senüñ ednā ġulāmuñdur bu gün Ģāh-ı cihān olan 

 ġürūĢān-ı kirāmuñdur ṭutanlar gök yüzinde ṣāf   (254/9) 

 

Cemālüñ gülĢeni vaṣfın ḳılurken unudup kendin 

 Ki Ģol bāġ-ı muʿammāda ʿanādil cemʿ olup ṣaf ṣāf   (254/16) 

 

 Kuloğlu Ġlyas‘ın bazen de imlayı kafiyeye uydurmak için kelimenin okunuĢ 

biçimini esas alarak yazması gibi tasarrufları da vardır. Mesela, aĢağıdaki beyitte Ģair 

―semā‗‖ ( عؼٔا ) kelimesini ―ṣamāḥ‖ (لٔاض) Ģeklinde yazarak böyle bir uygulamaya 

baĢvurmuĢtur: 
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 Ölmeden eyle tedārük ḫalḳa-i tevḥīde gir 

 Sen de devrān eyle ay u gün gibi ṭutup ṣamāḥ   (75/14) 

 

Kuloğlu Ġlyas‘ın kafiyeyle ilgili bir diğer tasarrufu da, birden fazla imlası 

görülebilen bir kelimenin her iki imlasını da kafiyeye gerek duyduğu zaman 

kullanmasıdır. Kuloğlu, Dîvân-ı Hümâyûn‘da ―ırak‖ kelimesini 4 Ģiirde (235, 236, 

237,238.) gayn (ؽ) harfi ile yazarak kafiyeye uydurmuĢken, 2 Ģiirde de (271, 272.) 

kaf (م) harfi ile yazarak kafiye yapmıĢtır. Bu da, Ģairin kafiyeyi imlayı değiĢtirmek 

suretiyle sağladığını gösteren bir baĢka örnektir. 

 

Cān u göñülden ṭālibā gel māsivādan ol ıraġ 

 Ḥaḳḳı dilerseñ ġālibā cümle hevādan ol ıraġ   (235/1) 

 

 Rūḥ-ı ḳudsīyem ki düĢdüm āĢiyānumdan ıraġ 

 ʿĀlem-i ġurbetde ḳalmıĢam mekānumdan ıraġ   (236/1) 

 

 ʿĀĢıḳ iseñ ṭālibā sen olma cānāna ıraġ 

 Āṣaf-ı dehr oluben olma Süleymāna ıraġ   (237/1) 

 

 Bir giriftār-ı belā oldum ki tīmāra ıraġ 

 Niçün oldı nergisüñ cānā bu bīmāra ıraġ   (238/1) 

 

 Nā-tüvānam iĢ bu yolda menzil-i cānān ıraḳ 

 Derdmendem miḥnet içre baña ol dermān ıraḳ   (271/1) 

 

 Bülbül-i sermā-figendem ol gül-i gülzār ıraḳ 

 Yūsuf-ı ḥüsne ḫırīdārem velī bāzār ıraḳ   (272/1) 
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1.4. Redif  

 

  Sözlükte ―arkadan gelen, takip eden‖ manasına gelen redif, kafiye düzeniyle 

ilgili bir terimdir.
107

 Klasik Türk Edebiyatında redif deyince ―reviden sonra gelen 

anlam ve fonksiyon bakımından aynı ek, kelime yahut kelime toplulukları‖ 

anlaĢılmaktadır.
108

 Arap edebiyatında bulunmayan redifin ya Ġran kanalıyla geldiği 

ya da eski Türk Ģiirinin bir özelliği olduğu düĢünülmektedir. 
109

  

 

Redif, Klasik Türk Ģairleri için vezin ve kafiyeden sonra gelen önemli bir 

ahenk unsurudur. Ayrıca redif, sürekli tekrar yoluyla Ģiiri belirli bir kavram veya 

konu etrafında toplayan bir mihver vazifesini de görür.
110

 Bu özellikleriyle redif hem 

ahengi sağlayan bir unsur, hem de Ģiirin mana dünyasının tespitinde önemli bir 

araçtır.  

 

Dîvân-ı Hümâyûn‘da yer alan 423 manzumenin 358‘inde (%84,63) redif 

vardır. Eserdeki 65 Ģiirde ise redif bulunmamaktadır. 401 Türkçe Ģiir içinde 

342‘sinde redif mevcuttur. (%85,28). 59 Türkçe Ģiirde ise redif yoktur. Redifsiz olan 

bu 59 Ģiirden biri, eserin sonunda yer alan hatime manzumesidir. Mesnevi 

kafiyeleniĢine sahip 9 beyitlik bu manzumede de Ģairin -a (423/2,4), -ı (423/5,7,8) ve 

-sı (423/6) olmak üzere 6 kez redif kullandığı görülmektedir. Ayrıca daha önce 

belirtildiği üzere 212. Ģiirin ilk 11 beytinde redif bulunmazken 12. beyitten sonra 

Ģiire -a iḫtiṣāṣ redifi eklenmiĢtir. Burada, söz konusu Ģiiri de müreddef 

addetmediğimiz için redif bulunan Ģiir sayısı 358 çıkmaktadır. Eserdeki Türkçe 

Ģiirlerde yer alan rediflerin 27‘si (%7,89) ek halinde, 152‘si (%44,44) ek ve kelime 

halinde, 163‘ü (%47,66) ise kelime halindedir. Dîvân-ı Hümâyûn‘daki Türkçe 

Ģiirlerin redifleri aĢağıdaki tabloda gösterilmiĢtir: 
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Redif Bulunduğu ġiirler Redif Bulunduğu ġiirler 

-a 373 -ı görüp 32, 33 

-a ‗abes 194 -ı gözet 41 

-a ‗arż 219 -ı ḥadīŝ 63 

-a ‗ilāc 72 -ı Ḥaḳ 279 

-a ayaġ 239 -ı ḫalāṣ 211 

-a baġ 242 -ı Hū 359 

-a baḳ 259, 261, 265 -ı iĢtiyāḳ 263 

-a baḳup 31 -ı mukaddes 184 

-a baṣ 210 -ı Necef 246 

-a baĢladı 407 -ı oda yaḳ 273 

-a çāre ne 383 -ı red 93, 94 

-a çerāġ 230 -ı ṣakınmaz 169 

-a dāġ 233 -ı sev 357 

-a dest-res 183 -ı ṣunarlar 145 

-a düĢdi göñlümüz 175, 176 -ı ṭaleb 19 

-a ėrmege 380, 381 -ı telef 247 

-a ġarḳ 267 -ı ṭut 48 

-a gel 305, 306 -ı vėrürler 144 

-a gerek 300 -ımuz 155, 163, 165, 166 

-a getürdüm 332 -ın n‘eyledüñ 296 

-a getürdüñ 286 -ın ṣordılar 137 

-a git 50, 55 -ına 377, 378 

-a ḫaber vėr 139 -ından o 362 

-a ḥarīṣ 214, 215  ıraḳ 271, 272 

-a ḫaṭ 225 -ıyam 325 

-a heves 185 -i  402 

-a ḫilāf 252 -i ferruḫ 86 

-a ıraġ 237,  238 -i feyyāż 224 

-a ilet 42 -i kes 182 
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-a ilḥāḥ 79 -i lā ilâhe illa‘llâh 376 

-a ḳaç 68 içeyin 344 

-a ḳadeḥ 77 idüm 324 

-a kāḫ 84 iḥdāŝ 65 

-a kef 258 iḫlāṣ 213 

-a ḳıl heves 186 ile 385, 386, 387 

-a ḳıl ṣalā 397 ile ṣulḥ 80 

-a meded 91 ilerü 354 

-a mübtelā 396 iline 393 

-a müĢābih 366 iline ḳıl yaraḳ 274 

-a özendi 405 ilter 140 

-a ruḫ 88 iltmez 152 

-a ṣabāḥ 82 imiĢ 198 

-a ṣarmaĢur 141 -in gördiler 142 

-a sebeb 22 inḳırāż 218 

-a sen 342, 343 istemez 151 

-a ṣıġmaduñ 284, 285 ister 11, 8, 119, 120 

-a Ģebīh 367 ister ḫulūṣ 217 

-a ta‗vīẕ 101 isterüz 158, 171, 172, 173, 

174 

-a ṭaleb 21 ḳanı 413, 417 

-a tevfīż 221 ḳıl 312 

-a ṭut ḳulaġ 232 ḳıldum 330 

-a uzatdum ayaġ 241 -ler meded 92 

-a ümīẕ 99 -m‘ola 375 

-a vardum bir gėce 364 mest 52 

-a yerleĢmez 154 Mevlā deyü 

Mevlā deyü  

358 

-a yėt 49 n‘eyler 128 

-a yine 374 oḳu 363 

-āl açup 29 oḳur 129 
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-ān eyleyüp 26 oḳurlar 143 

-ān olup 24 ol 307, 311, 314, 315 

-ān-ı ġayb 28 bil 308 

aña 3 ola 394 

-ār ėdüp 27 oldı 411 

-ār olup  25 oldı yine 379 

aradı 412 olmaġa 392 

ārzūlar 130 olmaġa bā‗iŝ 62 

bilmek 298 olmaz 159, 160, 161 

bilürin 345 olmıĢ 197 

bizi 418 olsun saña 5 

bula 395 olur 102, 103, 104, 105, 

106, 107 

-dan ferāġ 231 öñinde ḳodı baĢ 205, 206 

-dan geç 70 özlemiĢ 200 

-dan hep 35, 36 peydā 13, 14 

-dan hiç 71 saña 11, 12 

-dan ol ıraġ 235 seni 409 

-den geç 67 senüñ 288, 289 

-den gilā 398 -sı güç 73 

 dost 51 -sına 389 

-dur bu 351, 355 -sından 339 

-dur murād  96 -si 415 

-dur o 350 söyledür 131 

-dur Ģu 360 sürḫ 83 

-dür 121 Ģimdengėrü 352 

-dür bu  361 ṭaĢır 132 

-e 365 ṭutar 110, 122 

-e cānā 15, 16 ṭutdı ṣaf 244 

-e dolaĢmıĢ 195 ṭutmıĢ 209 

-e insilāḫ 89 uġrar 125 
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-e meĢrūṭ 226 -um 333 

-e vāriŝ 66 -um gelmese 390 

ėden 337 -um hele 388 

ėder 117, 133, 134, 136 -um murād 97 

ėderem 322 -umdan ıraġ 236 

ėdüp 37 -umı 414, 420 

eglenmez 157 -uñ 293 

eglenür 108 -uñ içine 370 

el-ġıyāŝ 64 -uñ içün ḳıl ma‗āf 250 

ėriĢe nā-gāh 372 -uñ ḳandadur 112 

ėt 43, 44, 45, 46, 47, 

56, 57, 58 

-uñ kim bile 368 

ėtdi 419 -uñ leẕīẕ 100 

ėtdüm 331 -uñ medḥ 78 

ėtmeden 341 -uñ senüñ 287, 297 

ėtmedüñ 282, 283 -uñdayuz 177, 178 

ėtmemiĢ 207 -üñ 302 

ėtmeyen 346 -üñ iy dost 53 

ėtmezüz 168 -üñ iy māh-rū 353 

ėtmiĢ 208 -üñ senüñ 291 

ėtsem gerek 294 -üñdür senüñ 281 

eyledi 400, 401, 416  vėrmez 179 

eyledüm 319, 320, 323 -ya ėriĢüp 34 

eylemek 292 -ya gider 126 

eylemez 150, 156, 170 -ya iltimās 192 

eylemiĢ 196 -ya inḳıbāż 223 

eyler 113, 114, 115, 116, 

135 

-ya kef 257 

eyleyen 334, 335 -ya merḥabā 17 

farż 220 -ya oldı dūĢ 199 

geçer 124 -ya rüsūḫ 87 
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geldi 410 -ya Ģeref 248 

gelmek 299 -ya yoḳ heves 180 

getürdi 422 yazar 111 

göñül eglenmez 

eglenmez 

162 yerine 382 

güç 69 yėter 109, 123 

-hā 2 -ye teĢbīh 369 

ḫoĢ 202 -yı 408 

-ı 403, 404, 406, 421 -yı gerekmez 153 

-ı ‗āf 251 -yı ḳo 356 

-ı ʿıĢḳ 268, 270 -yı müĢerref 249 

-ı belāġ 234 -yı ṣanur 149 

-ı çarḫ 85 -yı ṭut 39 

-ı ferāḥ 76 yine 391 

-ı feyż 222 yoḳ 260, 262, 264 

-ı firāḳ 266 yudamaz 164 

-ı görüñ 301 ziynet 54 

 

Tablo 5 Dîvân-ı Hümâyûn‘daki Türkçe ġiirlerde Bulunan Redifler 

 

Eserde bulunan 22 Farsça Ģiirin 16‘sında redif bulunmaktadır (% 72,72). 

Dîvân-ı Hümâyûn‘da yer alan Farsça Ģiirlerdeki redifler aĢağıdaki tabloda 

gösterildiği gibidir: 

  

Redif Bulunduğu ġiir Redif Bulunduğu ġiir 

bes 193 küned 90 

bih 384 medār 127 

est 38 mī-berem 321 

ḫāliṣ 216 Necef 245 

ḫoĢ 201 Ģüd ʿıĢk-ı pāk 290 

-ı mā 1 Ģüdī 399 
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-ı tū 349 -yı ʿıĢk 269 

-i ġayb 18 -yı men bāʿiŝ 61 

 

Tablo 6 Dîvân-ı Hümâyûn‘daki Farsça ġiirlerde Bulunan Redifler 

 

1.5. Dil ve Üslup 

 

Genel olarak, XVII. yüzyılda Türk Ģiirine hakim olan üslupları Ģöyle 

sıralamak mümkündür: 

 

1.Klasik Üslûp 

2. Bediî Üslûp veya Sebk-i Hindî   

3.Hikemî Üslûp 

4. Mahallî Üslûp 

 

Bunlara, tasavvuf öğretisini anlatma gayesiyle Ģiir yazan ve Ģiiri tasavvufu 

anlatma aracı olarak gören mutasavvıf Ģairleri de dahil etmek gerekmektedir.
111

 

Dîvân-ı Hümâyûn‘un geneline yayılmıĢ olan tasavvufî hava göz önünde 

tutulduğunda, onun bu dört üsluptan ziyade, tasavvufî tarza dahil edilmesi gereken 

bir eser olduğu açıkça görülmektedir. Zira, Kuloğlu Ġlyas‘ın Dîvân-ı Hümâyûn‘da 

bulunan Ģiirlerinin umumî özelliği, Ģairin tasavvufî düĢüncelerini aktardığı Ģiirler 

olmalarıdır. Nitekim 17. yüzyılda tekkelerde ve tasavvuf muhitlerinde hecenin 

yanında aruzla da Ģiirler yazan ve klasik nazım Ģekillerini kullanan mutasavvıf 

Ģairler, tasavvuf anlayıĢını daha geniĢ kesimlere yaymak amacını taĢımaktadırlar.
112

 

Kuloğlu Ġlyas‘ı da bu tekke mensubu mutasavvıf Ģairler grubunda düĢünmek 

mümkündür. 

 

Kuloğlu Ġlyas‘ın Dîvân-ı Hümâyûn‘da kullandığı dile dair söylenecek ilk söz, 

onun dönemine göre oldukça sade ve açık bir dil kullanmıĢ olduğudur. Bunda, 

                                                           
111

 Ali Fuat Bilkan, 17. Yüzyıl Türk Edebiyatı-Klasik Estetikte Yeni Yönelişler (1600-1700), Akçağ 

Yayınları, Ankara 2015, s. 44. 
112

 Ali Fuat Bilkan, a.g.e., s. 93. 
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Kuloğlu‘nun tekke mensubu mutasavvıf bir Ģair olması kadar, Ģiiri tasavvufî 

düĢüncelerini aktarmada bir araç olarak kullanmasının da büyük payı olsa gerektir. 

Ayrıca, Kuloğlu Ġlyas‘ın çok sayıda Ģiir yazan velut bir Ģair olması da onun dilinin 

sade oluĢunun bir baĢka sebebi olarak düĢünülebilir.
113

 

 

Mutasavvıf bir Ģair olması sebebiyle, manaya söz sanatlarından daha fazla 

önem veren Kuloğlu Ġlyas‘ın Dîvân-ı Hümâyûn‘da yer alan hemen bütün Ģiirlerinde 

tasavvufî bir eda vardır: 

 

Rūz u Ģeb renc ü ʿanāsın dünyenüñ çekmek neden 

 Çün kim anı terk ėdersin yā ne bu zaḥmet saña   (12/2) 

 

 Be-zinhār aldanup resm-i nuḳūĢ-ı ẓāhire cānā 

 Ṣaḳın maġlūb olup uyma Ģu nefs-i kāfire cānā   (16/1) 

 

 Merdān-ı rāh-ı Ḥaḳ olan aġyāra vėrmez göñlüni 

 Dāyim Ḫudāyı isteyüp eyler o sulṭānı ṭaleb   (19/6) 

 

Her ne deñlü ẕikr ėderseñ rūḥuna oldur ġıdā 

 Saña cennetden yėdürür Ḥaḳ anı eŝmār ėdüp   (27/9) 

 

 Beḳā-yı Lā-yezāli iste iy dil sevme dünyāyı 

 Ḥaḳīḳatde aña sen meylüñi çoḫ eyleme az ėt   (58/6) 

 

Dîvân-ı Hümâyûn‘da bulunan bütün Ģiirlerde yoğunluk ve kapalılıktan ziyade 

okuyucuya bilgi ve nasihat vermeyi amaçlayan, öğretici ve açık bir tavır vardır. 

Ancak Kuloğlu Ġlyas‘ın nasihat edici ve mutasavvıfâne üslubu, onun büsbütün 

lirizmden uzak Ģiirler yazdığı manasına gelmemektedir. Zira o, tasavvufî neĢvenin 

hâkim olduğu Ģiirlerinde kuru bir didaktik üslup takınmadığı gibi, yer yer âĢıkâne ve 

rindâne beyitler de söylemiĢtir: 

                                                           
113

 Bünyamin Taş, a.g.t., s. 96. 
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 Ṣaḥn-ı göñülde dikilür ṭūġ-ı maḥabbetüñ senüñ 

 LeĢker-i ḫayl-i fikretüñ ṭutdı dil iḳlīmin Ģehā   (9/2) 

 

 Ḫayālātuñ durur hergiz beni āĢüfte-ḥāl ėden 

 Muʿamber kākülüñ ʿaḳlum perīĢān olmaġa bāʿiŝ   (62/2) 

 

 Ben viṣālin isterisem ol firāḳ eyler murād 

 Böyle istiġnā ėden cānān ile bāzār güç   (69/3) 

 

 Rind ü mestem Ģöyle bilüñ kār ü bārı geçmiĢem 

 ʿAḳlı yoḳdur Ģol kiĢinüñ kim umar benden ṣalāḥ   (75/4) 

 

 Ṭolu ḫāne-i dimāġum Ģu benüm āvāze-i çeng 

 Meded imdi sen iy vāʿiẓ oḳuma baña fesāne   (373/2) 

 

Kuloğlu Ġlyas‘ın dilinin sade ve açık oluĢu, Ģüphesiz onun Arapça ve Farsça 

terkiplere fazla rağbet etmemesi ile doğrudan iliĢkilidir. Eserde, özellikle uzun 

terkiplerin az olması dikkati çekmektedir. Kullanılan terkiplerin çoğu da bilinen 

kelimelerden oluĢan ve kolay anlaĢılan terkiplerdir. Bunun yanında, Kuloğlu Ġlyas‘ın 

birçok beyitte hiç Arapça ve Farsça terkip kullanmadığı görülmektedir: 

 

Viṣālüñ gül-ʿıẕārına bu dil ümmīdvār olmıĢ 

 Hemān bir ben miyem bunda hezārān anda bülbülhā   (2/7) 

 

 Derdüñe dermān olursa yine andan ėriĢür 

 Zaḥmuña çāre gerekse vaṣlıdur tīmār aña   (3/4) 

 

 Ġḳlīmüñe Ḳuloġlı yine ʿazm ėder olsa 

 ġol vuṣlatuñuñ bezmine hiç ėre mi tenhā   (4/20) 

 

 Ezelden pādiĢāh oġlı yine hem pādiĢāh eyle 

 Yemen milkinle Baġdādı müsellem ḳıl gėrü aña   (6/9) 
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 Bir derdmendem yā Ġlāh geldüm ḳapuña ben gedā 

 Dāyim baña sensin penāh düĢürme rāhuñdan cüdā   (7/1) 

 

 Kuloğlu Ġlyas‘ın dilinin sadeliği, yalnızca terkiplerin azlığından ileri gelmez. 

Onun, bazen konuĢma diline yakın mısralarla Ģiir söyleyerek sadeliği yakaladığı da 

görülür. ġiir dilini halk diline yaklaĢtıran bu beyitlerde, Ģairin samimi üslubu göze 

çarpmaktadır: 

 

 Ḳalmaya nāmuñ niĢānuñ iĢbu dünyāda senüñ 

 Bu yer altında ḳalasın ḳanı devlet ḳanı ad   (98/17) 

 

 Bezm-i dile gelür deyü saña özendi cānımuz 

 Elimüz iĢe varmadı ḳapayalum dükkānımuz   (155/1) 

 

 Ṣandım ol yāre hediye ola varduḳda hemān 

 Baġladum baĢumı alma gibi destāra ʿabes   (194/12) 

 

 Bu cihān bostānın ekmemiĢdi zürrāʿ-ı ezel 

 Orta yerlerde yuvarlanur ben ol ḳavun idüm   (324/4) 

 

 Eserde Arapça ve Farsça terkiplere fazla teveccüh etmese de Kuloğlu Ġlyas‘ın 

bu iki dile ve özellikle Farsça‘ya hakim olduğu görülmektedir. Dîvân-ı Hümâyûn‘da 

yer alan âyet ve hadislerden baĢka, Ģairin bir de Arapça mesele yer vermesi onun 

Arapça‘ya olan vukufunun bir göstergesidir: 

 

 ġu sır kim ikiden tecāvüz ėde ṭuyılur 

 DėmiĢ külli sırrın ve cāveze‘l-iŝneyni Ģāʿ    (227/4) 

 

Kuloğlu Ġlyas‘ın Farsça‘ya olan hâkimiyetini ise eserde yer alan 22 Farsça 

Ģiirden anlamak mümkündür. Bundan baĢka Ģairin Türkçe Ģiirler içinde de Farsça 

beyitler ve mısralar yazdığı da görülmektedir:  
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 Güft be-men iy hevāyī küĢtenem tā ḫod kucāst 

 Güftem iy dilber tu-rā īn ḫūn-ı mā bādet mübāḥ
114

 

 

Miŝāl-i Kaʿbe-pūĢīnem firāḳat yek-siyeh Ģāl-rā
115

 

 Beni çignetmege her gāh raḳīb-i pīl-bān uġrar   (125/15) 

 

 Kuloğlu Ġlyas Arapça ve Farsça‘ya hakim bir Ģair olmasına rağmen, bazı 

Arapça ve Farsça kelimelerde imlâ hatasına düĢmektedir. Aslında bu hata diye 

nitelediğimiz imlâ tercihlerinden bazıları, Ģairin vezin yahut kafiye gereği 

baĢvurduğu tasarruflardır. Bunlar, çalıĢmamızın ilgili bölümlerinde belirtildiği için 

tekrara düĢmemek adına söz konusu imla tasarruflarını burada zikretmiyoruz. (Bkz. 

1.2. Vezin/1.2.4. Vezinle Ġlgili Diğer Tasarruflar ve Bkz. 1.3 Kafiye). Ancak eserde 

yer alan kimi imlâ hatalarını vezin ya da kafiye zarureti ile izah etmek mümkün 

değildir. Meselâ eserde 194. sırada yer alan Ģiirin redifi –a ‗abes‘tir. Ancak Arapça 

olan ‗abes kelimesi ث harfi ile yazılacak yerde ش harfi ile yazılmıĢ ve dolayısıyla söz 

konusu Ģiirin revî harfi de ث yerine ش olmuĢtur. Dîvân-ı Hümâyûn‘da tespit 

edebildiğimiz diğer imlâ kusurları Ģunlardır: 

 

 (آحٜإ < آححإ)

Gül-i raʿnā içün ḫār-ı cefādan dāmenüñ çekme 

Saña dehrüñ bāġında ʿandelībā imtihāndur bu   (351/16) 

 

 (حسان < خسان)

Bu ʿömrüñ bāġına nā-geh eser bād-ı ḥazān āḫir 

Vücūduñ oldı bil cānā Ģu berg-i nāneye teĢbīh   (369/13) 

 

 (ازان < اران)

Ben de ṣalāt-ı ʿıĢḳuña Ģimdi iḳāmet eyledüm 

Baña garaż ėtdi raḳīb o da ezāna baĢladı   (407/19) 

                                                           
114

 “Bana dedi: Ey hevayî, nerdesin; seni öldüreyim. Dedim: Ey dilber! Kanımı dökmek sana 

helaldir.” 
115

“Ayrılığın siyah şalını Kabe gibi örtündüm.” 
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غان) غان < خا  (حا

Sözüñ ḳand-i nebāt eyle ki maḥv-i seyyiʾāt eyle 

Gözüñ yaĢın Furāt eyle żamīrüñden yusun ḥāĢāk   (303/16) 

 

 (ذٌٞٗاض< ذٌ٘اض)            

Ġlāhī Ḥażret-i Sulṭān Murāda sen muʿīn olup 

Muẓaffer eyle manṣūr ėt Resūlüñ ḥaḳḳı Hūnkārı   (421/22) 

 

 (حىط < ذىط)

Dil Sikender gibi Ģol āb-ı viṣālüñ özler 

Ḥıżr-veĢ anı bu gün çeĢme-i ḥayvāna ilet   (42/15) 

  

 (تٞت < تث)

Devr-i ruḫsāruñda bütler tārumār oldı ḳamu 

Hep yıḳıldı iy ‗azīzüm ḫānḳāh-ı Kisriyān   (348/11) 

 

 (للطٙ < ؼلطٙ)

GūĢe-i fürḳatde yıllardur gürisneyem Ģehā 

Ḫˇān-ı vaṣluñ ṣofrasında açaram naʿmāya kef   (257/3) 

 

 (هلك < هلػ)

Ṭūṭī-i ẕāt-ı vaḥdetüz ṭopraḳdan eyledük ḳafaṣ  

Biz de lisān-ı ġayb ile bir özge güftār isterüz   (171/3) 

 

 (ايالغ < ايِػ)

Ḫayālātında maʿĢūḳuñ bu gün cān vėren ʿāĢıḳlar 

Olara ḳan bahā dīdār olur olmaz direm aṭlās   (189/6) 
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 (درت < درد)

Dertlüyem n‘ola uzatsam kāse-i dermāna kef  

Açar isem ġayb ola mı südde-i iḥsāna kef   (258/1) 

 

 (ـاٖٛ < ـاٛيٖ)

Milk-i berzaḫ iĢbu milküñ ʿaksidür uymaz buña  

Bunda Ģāhin olanı anda Ḫudā ḳaz eylemez   (156/9) 

 

  (ػٔثط < ػ٘ثط)

MeĢām-ı cānıma almaḳ diledüm caʿd-ı müĢgīnin 

Segirdür bile bād ile o būy-ı ʿamber eglenmez   (157/14) 

 

 (پفٚ < پيفٚ)

Künc-i miḥnetde eger rencūr olursa ḫāṭıruñ 

Gāh gāhī piĢeñ olsun seyr-i gülzār eylemek   (292/5) 

 

 (ؿؿ < ؿف٠)

ĠĢüñde dil ḥayrān ḳalur esrāruñı yā kim bilür 

Görse selāṭīn ġaĢĢ olur bir kez bu dārātun senüñ   (297/11) 

 

 (پٍٞ < پَ)

Ḳuloġlı raḫt-ı pingāhum geçürdüm pül-i dünyādan 

Ḳodum bu ʿālem-i süflīyi hem ʿazm-i beḳā ḳıldum   (330/20) 

 

Kuloğlu Ġlyas‘ın Dîvân-ı Hümâyûn‘daki terkiplerde de çoğu zaman tutarsız 

bir yol izlediği görülmektedir. Özellikle Farsça terkiplerdeki izafet kesresi yerine atıf 

vavı kullanmak veya bunun tam tersi olarak bağlama grubunda atıf vavı kullanacak 

yerde izafet kesresi kullanmak bu tutarsızlıkların en baĢta gelenleridir. Metinde, bu 

tutarsızlıklar, düzeltilerek yazılmıĢtır. Dîvân-ı Hümâyûn‘da sıklıkla karĢılaĢılan bu 

hatalardan bazıları misal olmak üzere aĢağıda gösterilmiĢtir: 
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(Iklîm-i ‗adem > Iklîm ü adem)  

Göñül iḥrām-ı kefen giymege meyl ėtse n‘ola 

 Rāh-ı iḳlīm-i ʿademde ola endāmı hebā   (8/9) 

  

 (‗Ġlm-i ledünnî > ‗Ġlm ü ledünnî) 

 KeĢti-i dil ṣalalı baḥr-i maānīye vücūd 

 Menzil-i ʿilm-i ledünniye ėriĢür o ḥafā   (8/11) 

 

(Medh ü senâ > Medh-i senâ) 

Ġḥtiyācuñ yoḳ senüñ medḥ ü ŝenāya yā Resūl 

 Dāsitānumla cihān içinde nām olsun saña   (5/17) 

 

 (Duhân u kahve > Duhân-ı kahve) 

 Ḥuṣūṣān refʿ-i bidʿatde ne deñlü ihtimām ḳıldı 

 Duḫān u ḳahve refʿ oldı bu iki bidʿat-i ʿuẓmā   (6/5) 

 

Farsça terkiplerde Kuloğlu Ġlyas‘ın bazen de ünsüz harfle biten bir kelimeden 

sonra yazılmaması gereken izafet kesresini (ِ) harfi ile yazdığı görülmektedir: 

 

 (ػا٠ُٔ ؿية < ػاُْ ؿية)

Fenā-fi‘llâh olup geçdüm bu keŝret kārbārından  

Beḳā-yı ʿālem-i ġayba yöneldi çünki maḥfilhā   (2/4) 

 

  (تازٟ لثا < تاز لثا)

Bād-ı ṣabā-yı vuṣlatuñ milk-i vücūdumda esse 

Ḳalmaya ġayrıya heves refʿ ola hevā hevā   (9/12) 

 

Kuloğlu Ġlyas‘ın nadiren de olsa Farsça terkiplerde Türkçe kelime kullandığı 

görülmektedir: 
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(KıĢ-ı fürkat) 

 Geçer bu ḳıĢ-ı fürḳatde ʿömür ḳāfilesi bilmem 

 Beḳā milkinde ḳıl aña viṣālüñ nev-bahār ėdüp   (37/5) 

 

(KıĢ-ı hasret) 

Bülbülem kim ḳıĢ-ı ḥasret içre ḳaldum yalıñuz 

 ÜĢenüp ḫār-ı belādan gülsitānumdan ıraġ   (236/2) 

 

 (Rakîb-i yüzi kara) 

 Ḫayli müddetdür cemāl-i Lā-yezālüñ görmedük 

 Saña istermiĢ raḳīb-i yüzi ḳara ėrmege   (381/13) 

 

 (Tuhfe-i var) 

 Tuḥfe-i varuñ çekirge deñlü ise ʿarża ḳıl 

 Mūr-veĢ eyle göñül sen de Süleymān ile ṣulḥ   (80/10) 

 

XVII. asır Ģairi olmasına rağmen, Kuloğlu Ġlyas‘ın Dîvân-ı Hümâyûn‘da 

sıklıkla arkaik kelimeler kullanması dikkat çekicidir. AĢağıda bu arkaik kelimelerin 

geçtiği beyitlerden sadece biri misal olmak üzere verilmiĢtir. Eserde tespit 

edebildiğimiz ve arkaik olarak niteleyebileceğimiz kelimeleri Ģöyle sıralamak 

mümkündür: 

 

aġ- (yükselmek): 218/15 

aġrat- (aklamak, beyazlatmak): 8/5 

aġu (zehir): 181/19 

alda- (aldatmak): 409/1 

anca (o kadar, öyle): 262/6 

ancılayın (onun gibi) 159/17 

aṣṣı (fayda, kâr): 93/1 

ayruḳ: (baĢka, diğer) 160/5 

ayruḳsı (baĢka, farklı): 116/2 

azırġanmak (az görmek, önemsememek): 119/2 
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biti (mektup, yazılmıĢ Ģey): 351/2 

buncılayın (bunun gibi) 160/20 

çalap (Tanrı, Allah): 110/4 

çın (doğru, sahih): 287/11 

delim (çok): 234/14 

dirgür- (diriltmek): 261/10 

düriĢ- (çabalamak): 332/20 

düĢ ol- (rastlamak): 393/13 

epsem ol (sessiz olmak): 132/6 

ėrte (ertesi, gelecek): 125/6 

eyt- (söylemek): 141/3 

gėñ (geniĢ): 292/2 

gözgü (ayna): 265/1 

ır- (ayırmak): 17/10 

ırıl- (ayrılmak): 6/14 

ıṣṣı (fayda): 342/3 

imden gėrü (bundan sonra, bundan böyle): 273/3 

igen (çok, pek): 285/14 

ėrgür- (ulaĢtırmak, eriĢtirmek): 418/6 

ḳaçan (ne zaman): 51/2 

ḳamu (bütün):147/15 

ḳanda (nerede): 155/3 

ḳanġı (hangi): 199/3 

ḳanı (hani, nerede): 297/2 

ḳarañu (karanlık): 352/21 

kendüzi (kendisi): 362/18 

key (çok, pek): 190/12 

od (ateĢ): 130/16 

oñul- (Ģifa bulmak, iyileĢmek): 385/7 

öñdin (önce, daha evvel): 99/3 

özge (baĢka, diğer): 345/19 

ṣı- (kırmak): 332/16 
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ṣıġa- (sıvamak, mesh etmek): 374/19 

ṣın- (kırılmak): 224/5 

söyün- (sönmek): 278/2 

Ģimden gėrü/ ṣoñra (bundan böyle, bundan sonra): 352/1, 151/6  

ṭamu (cehennem): 359/20 

ṭañ (ĢaĢılacak Ģey): 66/21 

uçmaḳ (cennet): 267/5 

uĢ (iĢte): 294/16 

uĢta (iĢte): 215/4 

 üĢ- (üĢüĢmek, toplanıvermek): 263/13 

yaraḳ ḳıl- (hazırlık yapmak): 274/11 

yėl- (koĢmak, acele etmek): 21/3 

yigirek (daha iyi) 7/12 

yiyle- (koklamak): 136/3 

yu- (yıkamak): 303/16 

uġrula- (çalmak): 392/13 

 

Bir Ģarin, dile hâkimiyetini gösteren unsurlardan biri Ģüphesiz ki eser verdiği 

dilde kullanılan atasözü ve deyimlere tecevvühü ve bunları kullanmada gösterdiği 

maharettir. Atasözleri, Ģiirde verilmek istenen fikri destekleyici bir fonksiyon 

üstlendikleri için Ģairler tarafından sık sık kullanılmıĢtır. Hatta klasik Türk Ģiirinde 

bir düĢünceyi desteklemek için atasözü kullanmak sanat sayılmıĢ ve buna irsâl-i 

mesel adı verilmiĢtir.
116 Deyimler ise bir dilin en büyük zenginliklerinden biridir ve 

bu yönüyle her Ģairin eserinde önemli bir yer tutmuĢtur.  

 

Dîvân-ı Hümâyûn‘da deyimlerin çok önemli bir yer tuttuğu, Kuloğlu Ġlyas‘ın 

deyimleri çokça kullandığı görülmektedir. Buna mukabil, Ģairin atasözlerine aynı 

teveccühü gösterdiğini söylemek mümkün değildir. Ancak burada, bizim metinde 

geçen bazı atasözlerini günümüzde kullanılmadıkları için özlü bir söz yahut vecize 

kabilinden görmüĢ olma ihtimalimiz de vardır. ġunu da belirtmekte fayda vardır ki 

                                                           
116

 Muhsin Macit, Divan Şiirinde Âhenk Unsurları, Kapı Yayınları, İstanbul 2005, s. 10. 
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eserdeki atasözlerinin tespiti bizim birikimimiz ve dikkatimizle sınırlıdır. ġairin, 

atasözlerini vezne ve kafiyeye uydurmak için bazı değiĢiklikler yaparak kullandığı da 

göze çarpmaktadır. Ayrıca eserde bir tane de Arap atasözüne rastlanmaktadır. Dîvân-

ı Hümâyûn‘da tespit edebildiğimiz atasözleri Ģunlardır: 

 

(Alma mazlûmun âhını çıkar âheste âheste / Almagıl mazlûmun âhın her âhı bir 

tûfân olur) 

Kem yerde cānum olmaġıl açılmıĢ iken ṣolmaġıl 

Maẓlūmuñ āhın almaġıl her āhı bir ṭūfān olur   (105/13) 

 

(BaĢa yazılan gelir / Gelecek baĢına gelir) 

Gelecek baĢuña gelür derūnuñ eyleme tażyīḳ 

Dilerseñ ḳalbüñi gėñ ṭut dilerseñ ṭar dehlīz ol   (311/12) 

 

(Bir ipte iki canbaz oynamaz / Çarh-ı müĢ‗abid seni bir ipde cânbâz eylemez) 

Niçe mūrı anda sulṭān ėdeler sulṭānı mūr 

 Çarḫ-ı müĢʿabid seni bir ipde cānbāz eylemez   (156/10) 

 

 (Dil esen, baĢ esen) 

 Kimesnenüñ ḫāṭırına adma ṣaḳın sen iy göñül 

 Bunı dėmiĢdürür Ḥakīm dil esen olsa baĢ esen   (338/17) 

 

(Dünya kimseye kalmaz / Milk-i cihan kimseye kalmaz) 

Göz göre bu gün milk-i cihān kimseye ḳalmaz 

 …   (15/2) 

 

(Gökten ne yağdı da yer kabul etmedi / Götürür yerler ki gökden ne belâ etse 

nüzûl) 

Her ne gelse yārdan eyle taḥammül iy göñül  

 Götürür yerler ki gökden ne belā ėtse nüẓūl   (309/11) 
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 (Gül dikensiz olmaz / Gül hâr-ı mihnetsiz olmaz) 

 Ki her gül ḫār-ı miḥnetsiz çü bāl olmaz dikensiz hem 

 Bu çarḫuñ budurur kārı ėder cevr ile ġārātı   (406/8) 

 

 (Kula uyan yolunu ĢaĢırır / Gula uyanlar yolunu gümrâh eder) 

Menzil-i maḳṣūda ėrmek olmadı çün çāre ne  

Ġula uyanlar meŝeldür yolını güm-rāh ėder   (136/4) 

 

 (Son piĢmanlık fayda etmez / Son nedâmet assı kılmaz) 

Ġy göñül ḳılma tekāsül eyle maḳṣūduñ ṭaleb 

Ṣoñ nedāmet aṣṣı ḳılmaz vaḳt ile ezmān geçer   (124/15) 

 

 (Su aktığı yere geri akar) 

 Meŝeldür söylenür ṣu aḳduġı yėre gėrü aḳar   

 Gözüm yaĢı yüzüm üzre olup āb-ı revān uġrar   (125/10) 

 

 (Bir elin sesi çıkmaz / Yalnız bir elini ne kadar sallasan seda vermez)  

Cihād ėt māl ü cānuñla yolında fī-sebīli‘llâh  

 Yalıñuz bir elüñi ne ḳadar ṣalsañ ṣadā vėrmez   (179/19) 

 

 Kuloğlu, bu Türkçe atasözlerinden baĢka bir tane de Arapça darb-ı mesele yer 

vermiĢtir. 

 

(Külli sırrın ve cāveze‘l-iŝneyni Ģā‗  [Ġki kiĢiyi aĢan sır değildir]) 

ġu sır kim ikiden tecāvüz ėde ṭuyılur 

DėmiĢ külli sırrın ve cāveze‘l-iŝneyni Ģā‗   (227/4) 

 

 Eserde bu atasözlerinden baĢka, Kuloğlu Ġlyas‘ın atasözüne benzer özlü 

sözler söylediği de görülmektedir. AĢağıda bu özlü sözlerden birkaçı örnek olarak 

verilmiĢtir: 
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 (Ġster bey ol ister ağa, onun sonu çıkar yoğa) 

 Bunda beg olsañ ya aġa anuñ ṣoñı çıḳar yoġa 

 Aldanma baġçāya baġa bu gördügüñ tālān olur   (105/16) 

 

 (Her zâkir mezkûr olur)    

 Añ sen anı ġece gündüz tā kim ol seni aña 

 Kim dėnilmiĢdür bu söz her ẕākir meẕkūr olur   (106/16) 

 

 (Kanadı yanan kiĢi uçamaz) 

 Ġy Ḳuloġlı nās-ı ‗ālem olısardur ke‘l-firāĢ  

 Ḳanadı yanan kiĢi uçmaġa pervāz eylemez   (156/20) 

 

 (Ölümlü hastaya timar güç olur) 

 Yürürem āvāre Ģöyle dünyede her kār güç 

 Ölümlü ḫastaya zīrā eylemek tīmār güç   (69/1) 

 

 (Ulusu öleni musibet söyletir) 

 Kūy-ı fürḳat içre ben giryān olursam ṭañ mıdur 

 Ulusı ölen kiĢi aġlar muṣībet söyledür   (131/5) 

 

 Dîvân-ı Hümâyûn‘da karĢımıza çıkan deyimler ise hayli fazladır. Bunda 

eserin 8535 beyti ihtiva etmesinin yanı sıra Ģairin halkın anlayacağı bir dille yazmak 

temayülünde olmasının da büyük rolü olduğu aĢikardır. Dîvân-ı Hümâyûn‘da tespit 

edilebilen deyimler aĢağıda alfabetik olarak sıralanmıĢ, deyimlerin geçtiği yerler için 

ise sadece bir misal verilmiĢtir: 

 

ad (nam) et-: 44/12 

ad eyle-: 135/8 

adı kal-: 116/20 

ağız açma-: 131/7 

ahdin (sözün) sı-: 108/4 

ahdin boz-: 270/2 
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aklı baĢından git-: 124/14 

aklını al-: 419/1 

aklını baĢında koma-: 337/12 

âlemi tut-: 353/1 

aman verme-: 45/7 

ardından at-: 341/14 

aĢk ateĢine/oduna düĢ-: 358/13 

aĢka yan-: 50/10 

at/rahĢ oynat-: 391/21 

ayağı (pâyı) dolaĢ-: 33/5 

ayağına düĢ- 39/17 

ayağı toprağına düĢ-: 77/8 

ayağına (pâyına) dürler saç-: 92/4 

ayağına ak-: 249/9 

ayağına bağ ol-: 240/2 

ayağına düĢ-: 39/17 

ayağına gel-: 267/8 

ayak (kadem) bas-: 7/5 

ayak altına al-: 352/5 

ayak uzat-:235/2 

ayakta kal-: 354/1, 

ayrı/ cüdâ düĢ-: 71/17 

bağrı kebab ol-: 23/10 

baĢ açık yalın ayak: 133/2 

baĢ eğ-: 43/10 

baĢ kaldır-: 204/3 

baĢ ko-: 153/3 

baĢ oyna-: 198/6 

baĢ ver- (yoluna): 190/6 

baĢa çık-: 214/14 

baĢına (v)ur- 416/7 

baĢtan aĢ-: 287/10 
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bel bağla-: 406/16 

belini bük-: 202/12 

boyun eğ-: 271/8 

boyun ver-: 205/10 

can al-: 158/6 

can at-: 25/6 

can bağla-: 161/5 

can(ın)a geç-: 211/11 

can-baĢ ver:148/1 

candan geç-: 360/1 

can oyna-: 394/4 

canı ağzına gel-: 125/13 

canı çık-: 98/13 

canına geç-: 391/4 

canına kâr et-/eyle-: 174/19, 233/5 

canını yak-: 141/11 

cefâ çek-: 315/10 

cihanı baĢına dar eyle-: 292/2 

cüda düĢ-: 7/1 

dâmen (etek) tut-: 163/13 

davaya sal-: 7/6 

defterini dür-: 123/3 

derd(ine) derman ol-/eyle-: 333/5, 401/1 

derde düĢ-: 32/12 

derd(ine) düĢ-: 36/6 

dili dönme-: 60/11 

dili tutul-: 254/15 

dili varma-: 105/17 

dilini tut-: 89/19 

dillere destan et-: 282/18  

diĢ bile-: 200/11 

diz çök-: 402/17 
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dünyadan kaç-: 47/12 

dünyadan sefer eyle-: 304/3 

eksik olma-: 357/9 

el bağla-: 244/19 

el bir et-/ol-: 43/6, 364/6 

el çek- 2/19 

el götür-: 43/9 

el sun-: 260/3, 355/4 

el ur-: 220/14 

el uzat-: 258/3 

el yu-: 212/12 

el/kef açmak: 256/8, 257/1 

elden bırak-: 48/7 

elden çık-: 69/12 

elden çıkar-: 169/14 

elden ele gezdir-: 300/6 

elden kaçır-: 42/18 

elden ko-: 48/14 

ele gir-: 57/18 

eli eriĢ-: 108/20 

eli erme-: 105/17 

eli varma-: 116/7 

elinden bir Ģey (nesne) gelme-: 63/20 

elinden tut-: 139/15 

eline yapıĢ-: 140/4 

elini tut-(pir-i aĢkın/mürĢidin): 373/10 

elinden ko-: 16/5 

emeğini heba kıl-: 7/9 

eĢiği taĢını tut-: 122/4 

eĢiğine baĢ ko-: 66/11 

eĢik öp-: 155/11 

eteği ele ver-: 194/6 
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eteğine (dâmenine) yapıĢ-: 49/20 

eteğini (bûs etmek) öp-: 243/10 

eteğini (dâmenini) çek-: 351/16 

eteğini (dâmenini) tut-: 91/9 

ferdâya sal-: 27/6 

fırsat ganimet gözle-: 247/9 

fırsatı fevt etme-: 316/20 

fitne kopar-: 116/15 

gaflet uykusundan (hâb-ı gafletten) uyan-: 315/2 

gam çek-: 256/6 

gam ye-: 274/13 

gama düĢ-: 195/2 

gark ol-: 340/8 

gavgâya sal-: 7/6 

gökten zembille in-: 301/17 

gönlü açıl-: 36/18 

gönlü düĢ-: 175/1  

gönül (dil/derûn) bağla-: 153/1 

gönül düĢür-: 34/19  

gönül kaçır-: 95/11 

gönül(dil) ver: 39/9 

göz süz-: 26/4 

göz ucuyla (guĢe-i çeĢm ile) bak-: 265/20, 94/7  

göz(ünü) dik-: 377/19 

göz(ünü) yum-: 186/21 

gözden götür-: 159/2 

gözü kana boyan-: 230/16 

gözü yolda kal-: 124/6 

gözüne (gaflet) uyku(su) girme-: 270/10 

gözünü aç-: 267/20 

gurbete düĢ-: 312/18 

gün gibi açıl-: 6/1 
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gün yüzü görme-: 73/7 

günü günden füzun ol-: 6/15 

hasret çek-: 416/2 

hatırına düĢ-: 184/14 

hiçe say-: 88/2 

hora geç-: 266/19 

ibret al-: 402/9 

içini (derûnunu) sık-: 311/12 

iki göz (dide) dik-: 31/14 

iman getir-: 422/5 

imana gel-: 350/7, 394/11 

ipliği pazara çık-: 207/6 

iĢi Allah‘a kal-: 352/15 

kalbini ferah/geniĢ tut-: 311/12 

kan ağla-: 133/19 

kan et-: 282/12 

kapıdan döndür-: 211/8 

kapısına düĢ-: 139/3 

kapısını bağla-: 151/6 

karĢı çık-: 152/16 

karĢı dur-: 311/17 

kaĢ çat-: 204/4 

kaygı çek-: 360/10 

kendinden geç-: 131/8 

kendini bil-: 131/1 

kendini sat-: 316/10 

kendini yitir-: 236/17 

kesâda düĢür-: 114/9 

kesâda ver-: 270/7 

kulağına gir-: 388/15 

kulağına girme-: 415/8 

(kulağına) gûĢvâr et-: 16/14 
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kulağına (gûĢuna) gel-: 390/12 

kulak tut-: 3/13 

kulak (gûĢ) ur-: 124/19 

lâl eyle-: 182/17 

makbule geç-: 12/15 

nakd ü varun ver-: 134/4 

nefs atına bin-: 120/6 

nefs(ine,nefs-i kâfir)e uy-: 228/18 

nutku tutul-: 156/1 

saf bağla-: 256/11 

saf tut-: 253/15 

sözü geç-: 32/13 

sözü geçme-: 194/20 

Sözünü tut- (birinin): 278/17 

Ģöhret bul-: 337/18 

terkin ur-: 104/19 

tuzağa (dâma) düĢ(ür)-: 361/6 

uzak düĢ-: 236/1 

ümidini kes-: 218/3 

üstüne sür-: 46/9 

varını (deryaya) sal-: 192/12 

varını yoğa sat: 66/18 

varını yağmaya ver-: 20/13 

varını ko-: 11/11 

varını yolına ver-: 46/13 

vatan tut-: 326/18 

yalın ayak baĢ açık: 50/8 

yalın ayak baĢı kaba: 33/10 

yanıp yakıl-: 56/6 

yas tut-: 189/5 

yele ver-: 165/10 

yer götür-: 143/2 
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yer öp-: 82/15 

yerden göğe kadar: 144/11 

yere geç-: 83/17 

yere ur-: 136/8 

yer  (hâk ile) yeksân et-: 335/16 

yok bahâya/narhına sat-: 296/12 

yol bağla-: 161/2 

yol ur-: 228/11 

yol ver-: 403/8 

yol(un)dan/ râh(ın)dan sap-: 309/2 

yola gel-: 35/11 

yolda kal-: 157/10 

yollara düĢ-: 412/10 

yoluna baĢ ko-: 15/19  

yolunu gözet-: 261/12 

yükünü (bâr-ı emâneti) çek-: 309/12 

yüreği oyna-: 140/15 

yüz bul-: 284/18 

yüz çevir-: 351/15 

yüz sür-: 59/5 

yüz tut-: 87/13 

yüz ver-: 300/11 

yüz vur-: 109/19 

yüz(ünü) dön(dür)-: 48/20 

yüzü ak ol-: 204/10 

yüzü kara ol-: 8/5 

yüzü kızar-: 155/2 

yüzü sarar-: 169/12 

yüzüne bakmak/nigâh etmek: 111/2, 390/12 

yüzüne gül-: 314/14 

yüzünü yere koy-: 100/19 

yüzünü yırt-: 324/5 
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 Kuloğlu Ġlyas‘ın üslubunda dikkati çeken bir nokta da sufiyâne Ģiirlerin 

içinde, döneminin siyasî olaylarına dair beyitler söylemesidir. Özellikle sultan IV. 

Murad‘ın Bağdad ve Revan seferleri için duada bulunması, daha sonra Revan‘ın fethi 

üzerine yazdığı anlaĢılan bir Ģiirde sultanı övmesi, Kuloğlu Ġlyas‘ın bir mutasavvıf 

olsa da dönemin siyasî hadiselerine tepkisiz kalmadığını da göstermektedir: 

 

 Sulṭānı sefer ḳıldı yine Rūm u Revānuñ 

 Ḥāżır bāĢ ola ḥākim-i Īrāna ḫaber vėr   (139/11) 

 

 Bu Ḳuloġlı bendenüñ eyle duʿāsını ḳabūl 

 Olmasun ʿālemde yā Rab āl-i ʿOŝmān inḳırāż   (218/20) 

 

 Ḳuloġlı ḳıl duʿā Sulṭān Murāda Ḥaḳ ẓafer vėrsün 

 Ki fetḥ ėdüp baġıĢlasun aña Baġdād u Tebrīzi   (402/20) 

 

 Ḳuloġlı sen duʿā eyle ricālullâh ėde himmet 

 Ḫudā Sulṭān Murāda vėre Bakü ile ġirvānı 

 

 Elindedür Ģu milk Allâhuñ istedügüne vėrür 

 ʿAcem iḳlīmine anuñ yüriye emr ü fermānı   (403/20,21) 

 

 Ḳuloġlı bir duʿā ḳıl aña āmīn diye Cebrāʾīl 

 Ḫudā Sulṭān Murāduñ ėde Ġazvīn ile ġīrāzı   (404/20) 

 

 Ġlāhī Ḥażret-i Sulṭān Murāda sen muʿīn olup 

 Muẓaffer eyle manṣūr ėt Resūlüñ ḥaḳḳı Hūnkārı   (421/21) 

 

Dîvân-ı Hümâyûn‘da kaba söyleyiĢ, argo ve küfüre rastlanmamaktadır. 

Ancak, Kuloğlu Ġlyas‘ın Ġran‘da hüküm süren ve sultan IV. Murad ile mücadele 

içinde bulunan Râfizîlere karĢı söyledikleri, onun eserde yer alan yapıcı ve yumuĢak 

tutumundan biraz farklıdır. Ayrıca, Ģairin bu tutumunu sufiyâne Ģiirlerinin içinde dile 

getiriyor oluĢu da dikkate Ģayandır: 
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PādiĢāhum kılmaḳ isterseñ cihād-ı ekberi 

Rāfiżīnüñ kiĢverüñ yıḳ milket-i Īrāna baṣ   (210/3) 

 

Ġy Ḳuloġlı ol daḫı bulur zevālin ʿan-ḳarīb  

K‘eylemiĢ Ģāh-ı Revāfıż āl-i ʿOŝmāna ḫilāf   (252/20) 

 

Ġy Ģāh-ı Rāfiżī āl-i ʿOŝmāna ėdüp ġaraż    

Sefāhat ile milket-i Īrāna ṣıġmaduñ   (284/11) 

 

Dîvân-ı Hümâyûn‘da yer alan Ģiirlerin hemen hepsinin beyit sayısı 20 ve 

20‘nin üzerindedir. Hal böyle olunca, Ģiirlerde ister istemez bir yeknesaklık ortaya 

çıkmaktadır. Bu durumu vezin ve kafiye gibi klasik Ģiirin en önemli ahenk 

unsurlarıyla aĢmaya çalıĢan Kuloğlu Ġlyas‘ın akıcılık adına musammat kasideler 

söylediği de görülmektedir. ġair bazen Ģiirin tamamını, bazen de büyük bir kısmını 

yahut birkaç beytini musammat yazarak akıcılığı sağlamaya çalıĢmıĢtır. (Bkz. 1.1. 

Nazım ġekli) Kuloğlu Ġlyas‘ın bu yolla eserdeki uzun Ģiirlerin monotonluğunu 

gidermeye çalıĢtığı görülmektedir:   

 

Cān u göñülden ṭālibā gel māsivādan ol ıraġ 

 Ḥaḳḳı dilerseñ ġālibā cümle hevādan ol ıraġ 

 

 Uzatma bu ġavġāya pāy ṣoñra dīmegil hāy u vāy  

 Nār olmadan ḳabrüñde cāy gel bu fenādan ol ıraġ 

 

 Bunuñ ṣoñı vīrān olur bunda gülen nālān olur 

   Ancaḳ biraz mihmān olur milk-i serādan ol ıraġ 

 

MaḥĢerde yüzüñ aġ ola hem anda sözüñ ṣaġ ola 

 Cennet saña ṭuraġ ola renc ü ʿanādan ol ıraġ 

 

 Ferḥān olayın dėr iseñ Ģādān olayın dėr iseñ 

 Dermān olayın dėr iseñ dārü‘Ģ-Ģifādan ol ıraġ   (235/1-5) 
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 Gel āĢūb-ı cihāndan geç ḳo ṭursun bir fenādur Ģu 

 Ḥaḳı sev cism ü cāndan geç ṣoñucı hep hebādur Ģu 

 

 Eger anuñ nuḳūĢına bu gün meyl ėdecek olsañ 

 Selāmet bulmaya cānuñ bilürseñ pek ḫaṭādur Ģu 

 

 Baḳup endāmına anuñ uzanma cāmına anuñ 

 Ṭutulmaḳ dāmına anuñ ne müĢkil mācerādur Ģu   (360/1-3) 

 

 Mürâcaa, sorulu cevaplı olarak, karĢılıklı konuĢma biçiminde yazılmıĢ Ģiire 

verilen isimdir.
117

 Bu tarz Ģiirler, halk Ģiirinde dedim-dedi adıyla anılmaktadır. 

Dedim-dedi ifadelerinin yer aldığı klasik Ģiirlerde anlatım daha canlıdır. Bu tarz 

söyleyiĢ aracılığıyla Ģairler anlatım gücünü pekiĢtirmiĢ, anlatımda ses, söz ve anlam 

açısından paralellik sağlayarak Ģiirlerini daha etkili kılmayı baĢarmıĢlardır. 
118

 Dîvân-

ı Hümâyûn‘da Kuloğlu Ġlyas‘ın da monotonluğu gidermek ve okuyucuyu metne 

çekmek adına 168. kasidenin 12 beytinde mürâcaa tarzına baĢvurduğunu görüyoruz.  

 

 Bīmār-ı ʿıĢḳam ben dėdüm geldüm ḳapuña çāre ḳıl 

 Vėrdi cevābı Ģāfī ol her Ģaḫṣa tīmār ėtmezüz 

 

 Bir ʿandelībem ben dėdüm geldüm der-i ravżātuña 

 Dėdi yüri var iĢüñe biz fetḥ-i gülzār ėtmezüz 

 

 ġol bōstān-ı ḳaddüñe gözüm yaĢı sīr-āb ola 

 Dėdi bu acı ṣuyı biz ol bāġa enhār ėtmezüz 

 

 Dėdüm ṣafā-yı ḫāṭıruñ benden ne diler yā ʿaceb 

 Dėdi ḳanı naḳdüñ senüñ her naḳdi ābār ėtmezüz 

 

                                                           
117

 Ferit Devellioğlu, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat, Aydın Kitabevi, Ankara 2001, s. 731.  
118

 H. Dilek Batislam, “Divan Şiiriyle Halk Şiirinde Ortak Bir Söyleyiş Biçimi (Mürâca‟a-Dedim-

Dedi)”, Folklor/Edebiyat, C. VI, S. 22, Ankara 2000, s. 209. 
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 Dėdüm rıżā-yı çeĢm ile bir kerre baña ḳıl nigāh  

 Cürm-i siyāhuñla dėdi ḫayrātı hem-vār ėtmezüz 

 

 Dėdüm senüñ derdüñ ile düĢdüm ümīd-i ḫāke ben 

 Dėdi biz efgendemüze ġayrı meded-kār ėtmezüz 

 

 Cānā perīĢān-ḫāṭırum cem‗iyyeti sensin dėdüm 

 Zülf-i perīĢānum dėdi saña hevā-dār ėtmezüz 

 

 Sevdā-yı ʿıĢḳuñ āteĢi yaḳdı dil ü cānum dėdüm 

 Dėdi Ģikāyet eyledüñ hiç ʿarż-ı ruḫsār ėtmezüz 

 

 Dėdüm bu varum ḫırmenin yandurdı sūz-ı berḳ-ı ʿıĢḳ 

 Dėdi riyā maḥṣūlinüñ dānesin enbār ėtmezüz 

 

Dėdüm metāʿ-ı vaṣluñı vėr naḳd-i cānum vėreyin 

 Dėdi biz anı kimseye naḳd ile bāzār ėtmezüz 

 

 Dėdüm ferāmūĢ ėtmezem bāb-ı rıżāñı dėdi o 

 Biz vaṣlımuz eyvānına ġayrı sezā-vār ėtmezüz  

 

 Ḳuloġlı ednā çākerüñ dergāhuña olsun dėdüm 

 Dėdi bizi sevenleri dünyāda nā-çār ėtmezüz   (168/9-20) 
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2.  MUHTEVA 

 

Bütün Orta Çağ edebiyatları gibi, klasik Türk edebiyatı da ilhamını büyük 

ölçüde din ve tasavvuftan almaktadır.
119

 Klasik edebiyatımızda yazılan eserleri, din 

ve tasavvufu ele almaları yönüyle kabaca iki grupta değerlendirmek mümkündür. 

Birinci gruptaki eserlerde, tamamen dinî ve tasavvufî kaygı ön plandayken, ikinci 

grupta yer alan eserlerde, din ve tasavvuf asıl gaye olmaktan ziyade, adeta eserde bir 

süs ve tamamlayıcı unsur hükmündedir. Dîvân-ı Hümâyûn, ilk grupta yer alan 

eserlerdendir. Çünkü eserdeki Ģiirlerin tümünde, din ve tasavvuf fikrinin ön planda 

olduğu görülmektedir. Kuloğlu Ġlyas‘ın kendisinin de bir mutasavvıf ve Ģeyh olması 

sebebiyle, bu durum pek tabiîdir. Bu yüzden çalıĢmamızın muhteva kısmı, ―Din‖ ve 

―Tasavvuf‖ baĢlıklarından müteĢekkildir. 

 

2.1. DĠN 

 

2.1.1. Allah 

 

 Kuloğlu Ġlyas, Dîvân-ı Hümâyûn‘daki tevhid ve münacatlarında baĢtan sona 

Allah‘ın birliğini dile getirdiği ve O‘na yalvardığı gibi, diğer manzumelerinde de 

Allah‘ı çokça zikretmiĢtir. Kuloğlu, Ģiirlerinde Yaradan‘ı Alîm, Allah, Allâmu‘l-

guyûb, Bâkî, Bâr, Bârî, Bârî-Hudâ Cebbâr, Celîl, Cenâb-ı Hak, Cenâb-ı hazret, 

Çalap, Fâtır, Ferd-i Bîçûn, Fettâh, Gaffâr, Gaffârü‘z-zünûb, Gafûr, Ganî, Gufrân, 

Habîr, Hak, Hakîm, Hâkimü‘l-vakt, Hâlık, Halîm, Hallâk, Hannân, Hû, Hudâ, 

Hudâvend, Ġlâh, Îzid, Kâdiye‘l-hâcât, Kadîm, Kadîr, Kahhâr, Kâmkâr, Kâsımü‘l-

eĢyâ, Kassam-ı ezel, Kerîm, Kirdgâr, Lâ-yemût, Lâ-yenâm, Lâ-yezâl, Lem-yezel, 

Ma‘bûd, Mennân, Mescûd, Mevlâ, Müste‘ân, NakkâĢ-ı ezel, PadiĢah, Rab, Rabbü‘l-

‗alâ, Rabbü‘l-ibâd, Rahîm, Rahmân, Refîk-i A‘lâ, Samed, Sâni-i âlem, Rezzâk-ı 

‗âlem, Semî‘, Settâr, Settâru‘l-‗uyûb, Sultân, Sultân-ı ezel, Sübhân, Tanrı, Te‘âl-

allah, Tevvâb, Üstâd-ı ezel, Yezdân, Zü‘l-celâl… vb. kelime ve sıfatlarla 

zikretmektedir. 

                                                           
119

 Cihan Okuyucu, a.g.e., s. 187. 
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 Kuloğlu‘nun eserde en fazla üzerinde durduğu konu Allah inancıdır. ġair, bu 

inanç temelinde dinî ve tasavvufî dünyasını dile getirmektedir. Bu açıdan 

bakıldığında Allah‘ın, Ġslâm inancı ve tasavvuf düĢüncesine uygun olarak Ģiirlerde 

yer aldığı görülmektedir. Buna göre Allah birdir, her Ģeyi bilir, görür, duyar ve her 

Ģeyden haberdardır. Azamet ve kudret sahibidir, insanı düĢtüğü darlıktan kurtaran 

O‘dur. O, her Ģeyi yoktan var edendir, her Ģeye gücü yetendir. Ezeli ve ebedîdir, 

sameddir. Günahları örten, affedendir. Adalet ve lütuf sahibidir, adaletiyle hükmedip, 

lütfuyla insanı var eder. Celal ve cemal sahibidir. Kendisine kulluk edilendir, 

merhamet sahibidir, tevbe edenlerin tevbesini kabul edendir. Rahman ve rahimdir. 

Yolunu bilmeyen insan oğluna yol gösteren O‘dur. ġair, Allah‘tan günahlarının affını 

ister, hatalarından ötürü O‘nun merhametine sığınır, tevbe eder, tevbesinin kabulu 

için niyazda bulunur. Allah‘a tevekkül eder ve her Ģeyi Allah‘tan dilemek gerektiğini 

söyler. Celâlini istemez, cemâlini arzular.  

 

Ġslam inancında, Allah‘ın bir ve tek olduğunu kabul etmek demek olan tevhid 

akidesi, klasik Türk Ģiirinde de önemli bir yer tutar. Tasavvuf yolunda ilerleme 

kaydetmek isteyen sâlik, evvelâ tevhide sımsıkı sarılmalı, ardından da dünyadan yüz 

çevirerek fenâdan geçmeye azmetmelidir. Daimâ Allah‘ın zâtını istemeli ve O‘nu 

zikretmelidir. Kuloğlu, genellikle okuyucuyu tevhide çağırır, ardından da zikr ile 

senaya davet eder: 

 

Ṣal varlıġuñ deryāya sen gel tevḥīd ü Mevlāya sen 

 Baḳma ṣaḳın ferdāya sen ḳıl Ḥaḳḳa ẕikr ile ŝenā   (7/7) 

 

ġairin, üzerinde en çok durduğu konulardan biri de Allah‘a ulaĢmak, O‘ndan 

ayrı düĢmemektir. Sâliklere, Allah‘ın dergâhına eriĢmeyi dilemelerini öğütler. ġair 

Allah‘tan ayrı kalmayı Ramazan orucuna benzetirken, vuslatı bayram sevincine 

teĢbih etmektedir: 

 

Dergāha ėriĢmek dile Allâha ėriĢmek dile 

 Ol Ģāha ėriĢmek dile her nā-sezādan ol ıraġ   (235/7) 
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Rūze-i hicr-i ḳahruña bizi düĢürme iy Ḫudā 

 ġād olalum vaṣluñ ile biz de Ģu bayrāmı görüp   (33/12) 

 

 Mülkün sahibi olan Allah‘tır. O, mülkü dilediğine verir. Kuloğlu Ġlyas bu 

düĢünceyi, ilâhî aĢkı terennüm eden bir kasidenin dua bölümünde dile getirmektedir. 

Fakat Ģairin Allah aĢkı üzerine yazdığı bir Ģiirin sonunda, af ve mağfiret için dua 

etmesi beklenirken, Sultan IV. Murat‘ın Bakü ve ġirvan‘ı fethederek Acem ülkesine 

hükmetmesi için Allah‘a niyazda bulunması dikkate Ģayandır: 

 

Ḳuloġlı sen duʿā eyle ricālullâh ėde himmet 

 Ḫudā Sulṭān Murāda vėre Bākū ile ġirvānı 

  

 Elindedür Ģu milk Allâhuñ istedügüne vėrür 

 ʿAcem iḳlīmine anuñ yüriye emr ü fermānı   (403/20-21) 

 

 Tasavvufa göre kalp yahut gönül, Allah‘ın tecelli ettiği yerdir. Mekândan 

münezzeh olan Allah, yerlere göklere sığmaz, ama hep müminin kalbindedir: 

 

Yėr ü gök vāsiʿ degildür otura mesken ṭuta 

 Ḳalb-i müʾmindür dėdiler Ḥażret-i Cebbāra kāḫ   (84/7) 

 

 Tasavvufta büyük bir yer tutan vahdet-i vücûd düĢüncesinin ifadesi olan 

beyitlere de az da olsa tesadüf edilmektedir. Allah‘ı bulma çabasında olan âĢık, O‘nu 

her yerde aramalı ve Allah‘ın yarattığı mahlukâta bakmalıdır: 

  

Lā-mekān seyrin dilerseñ her mekāna ḳıl naẓar 

 Ḫālıḳı maḫlūḳ içinde gözleyüp Cebbāra baḳ   (265/8)  

 

Allah yol gösterendir, insanlar yollarını kaybetmiĢ iken insanlara rehber olan 

Allah‘tır. O sevdiği kuluna yardımını esirgemez: 
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 Bu bir bilinmez rāh imiĢ ādem ḳamu güm-rāh imiĢ 

 Yol gösteren Allâh imiĢ ol reh-nümāya merḥabā   (17/16) 

 

 ġu ḳulın Ḥaḳ teʿāla‘llâh severse iĢ bu ʿālemde 

Eger feyż eyleyüp tevfīḳ vėriser ol ḳula Ġslām   (326/11)  

 

Allah‘a tevekkül ile bağlanma ve her dileği Allah‘tan istemek gerektiği de 

vurgulanan hususlar arasındadır:  

 

 Göñül maḳṣūdını her dāyim Allâhdan ṭaleb eyle 

 Ḳamu aḥvālüñi ʿarż eyle sen ol Fātıra cānā   (16/13) 

 

 Birçok beyitte de dua ve niyazların kabulu için gönül temizliğinin Ģart 

olduğu, gönülde masivaya yer olmaması gerektiği fikri iĢlenmektedir. Gönlü 

Allah‘tan baĢkasına kapamak, dâimâ Allah‘ı istemek, Hak âĢığının en önemli 

vazifesi hükmündedir. Gönlünde Allah aĢkı olan sâlik, bekâbillaha ulaĢabilmek için 

dünyadan feragat etmeli, dünyanın bütün dertlerine sabır ve tahammül göstermeli ve 

tüm varlığıyla Allah‘ın tâlibi olmalıdır: 

 

 Merdān-ı rāh-ı Ḥaḳ olan aġyāra vėrmez göñlüni 

 Dāyim Ḫudāyı isteyüp eyler o Sulṭānı ṭaleb 

 

 Özler Ḥaḳuñ dīdārını cümle cihāndan göz yumup 

 Bulır liḳā-yı ḥażreti ḳılan cihānbānı ṭaleb   (19/6-7) 

 

 Gel gider dilden sivāyı çün Ḫudā ister ḫulūṣ 

 Defʿ ėdegör māsivāyı āĢinā ister ḫulūṣ   (217/1) 

  

 Tīre-dil olma bu gün ṣāf-derūn ol sen daḫı 

 Ḳıl mücellā ḳalbüñi Rabbü‘l-ʿalā ister ḫulūṣ   (217/4) 
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2.1.2. Melekler 

 

Ġslam inancında melek, ―Farklı suretlere girebilen ve duyularla algılanamayan 

nûrânî varlık‖ Ģeklinde tarif edilmektedir.
120

 Ġslamiyete göre dört büyük melek olup, 

bu melekler Cebrâil, Mikâil, Azrâil ve Ġsrâfil‘dir. Dîvân-ı Hümâyûn‘da Mikâil‘den 

bahsedilmemektedir. Adı en çok geçen büyük melek ise Cebrâil‘dir. Bu melekler 

bazen ―Kerrûbiyyân‖ olarak da karĢımıza çıkmaktadır. Kirâmen Kâtibîn ve Rıdvân 

isimli meleklerden baĢka, cehennem görevlileri olan zebânîler de eserde anılan diğer 

meleklerdir. Ġsimleri zikredilmese de Hârût ile Mârût da telmih yoluyla 

hatırlatılmaktadır. Eserde umûmî olarak melek, feriĢte ve sürûĢ kelimeleri ve bu 

kelimelerin cemleri olan melâ‘ik, feriĢtegân ve sürûĢân kelimeleri de sıklıkla 

kullanılmaktadır. 

 

2.1.2.1. Cebrâil 

 

 Ġlâhî emirleri meleklere ve peygamberlere ulaĢtıran vahiy meleği olarak 

bilinen Cebrâil, Kur‘ân-ı Kerîm‘de Cibrîl, Rûhülkudüs, Ruhülemîn Rûh ve Resul 

olmak üzere beĢ değiĢik isimle mezkûrdur. Kur‘ân-ı Kerîm‘deki ilgili ayetlerde 

bildirildiğine göre Cebrâil müthiĢ bir güce, üstün bir akla ve kesin bilgilere sahiptir. 

Allah katında çok itibarlı olup, diğer meleklerin kendisine itaat ettiği bir elçidir. 

Cebrâil hakkında, Kur‘ân‘daki ayetler dıĢında tefsir, hadis Ģerhi, siyer, tasavvuf, 

tarih, kelam ve felsefe kitapları gibi Ġslamî kaynaklar yoluyla da geniĢ bir literatür 

oluĢmuĢtur. 
121

 

 

 Klasik Türk edebiyatında ismine en çok rastlanan melek olan Cebrâil, vahiy 

getirmesinin yanında Mirac‘ta Hz. Peygamberi arĢa kadar götürmesi, kanatlarıyla 

uçması, Sidretü‘l-Müntehâ‘da ikamet etmesi, Hz. Ġbrahim‘e ateĢe atılacağı zaman 

yardım teklifinde bulunması, Hz. Meryem‘e Hz. Ġsa‘yı nefhetmesi ve cennet varlığı 

                                                           
120

 Ali Erbaş, M.Sait Özervarlı, “Melek”, DİA, 2004, C.: 29, s. 40 
121

 Yusuf Şevki Yavuz, Zeki Ünal, “Cebrâil”, DİA, C.: 7, s. 202-204. 
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olması gibi özellikleriyle mevzu edilmiĢtir. Mutasavvıflara göre Cebrâil, akl-ı 

küldür.
122

 

 

 Klasik Türk edebiyatındaki umumî duruma paralel bir Ģekilde, Kuloğlu‘nun 

da melekler içinde en çok Cebrâil‘in ismini zikrettiği görülmektedir. Kuloğlu, söz 

konusu melek için Bülbül-i Kudsî, Cebrâîl, Cebreîl, Cibrîl, Cibrîl-i Emîn, Murg-ı 

kudsî, Nâmûs-ı Ekber, Peyk-i Hudâ, Rûh-ı Kudsî, Rûh-ı Kudüs, Rûhu‘l-Emîn, 

Rûhu‘l-Kudüs, SürûĢ-ı Gayb, Tâvûs-ı Kudsî, Tâyir-i Kudsî gibi farklı isimler 

kullanmıĢtır. Cebrâil daha ziyade vahiy meleği olması, Ġsra olayında ve Mirac 

hadisesinde Hz. Peygamber ile birlikte arĢa kadar gitmesi, Hz. Meryem‘e Allah 

tarafından gönderildiğini bildirerek Hz. Ġsâ‘yı üflemesi, çok ve büyük kanatlara sahip 

olması, Sidretü‘l-müntehâda ikamet etmesi, Nuh tufanında Hz. Nuh‘a yardımda 

bulunması ve Hayzum adındaki atıyla hareket etmesi gibi vasıflarıyla anılmaktadır. 

Bu özelliklerinden baĢka Cebrâil‘in son derece bilgili olması Ģiire konu edilir: 

 

 Sezādur her zamān esrār-ı ġaybe muṭṭalī olsañ 

 Alup çün Rūḥ-ı ḳudsīden hezārān fenn-i taʿlīmāt   (59/8) 

 

Cebrâil‘in mekanının ve yuvasının olmamasından ve onun nerede 

bulunduğunu kimsenin bilmemesinden bahsedilir: 

 

 Ṭāyir-i ḳudsī gibi cānum hemān cevlān ėder 

 ĀĢiyān ėdinmege bulmaz cihānda bir aġaç   (74/19) 

 

Söyle iy murġ-ı behiĢtī āĢiyānuñ ḳandadur 

Bilmezem iy Rūḥ-ı ḳudsī Ģu mekānuñ ḳandadur   (112/1) 

 

Lāne-i bāġ-ı dıraḫtuñ niçe ʿanḳā bulmadı 

Ḳandadur ey Rūh-ı ḳudsī  āĢiyānuñ kim bile   (368/8) 
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 İskender Pala, Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü, LM Yayınları, İstanbul 2002, s. 94. 
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Dîvân-ı Hümâyûn‘daki na‘t türünde yazılmıĢ olan 4. ve 5. kasidelerde 

Cebrâil‘in risalet yolunda her an Hz. Peygamberin nedimi olduğu ve Hz. Peygambere 

hizmette bulunduğuna da değinilmiĢtir: 

  

 Vey Ģāh-ı rüsül taḫt-ı nübüvvetde nedīmüñ 

 Her bār kim o ḥażret-i Cibrīl idi yektā   (4/8) 

 

 Eyledi Nāmūs-ı ekber ḫidmetüñde çüst ü cū 

 Zümre-i kerrūbiyān fi‘l-cümle rām olsun saña   (5/11) 

 

 Eserde 404. sırada tertiplenmiĢ olan ve diğer Ģiirler gibi tasavvufî bir neĢve 

ile yazılan Ģiirin makta beytinde, Kuloğlu‘nun sözü sultan IV. Murat‘a getirerek 

Kazvin ve ġiraz‘ın fethi için duada bulunması ve bu duaya Cebrâil‘in ―âmin‖ 

demesini istemesi dikkate Ģayandır: 

 

 Ḳuloġlı bir duʿā ḳıl aña āmīn diye Cebrā‘īl 

 Ḫudā Sulṭān Murāduñ ėde Ġazvīn ile ġīrāzı   (404/20)  

 

2.1.2.2. Azrâil 

 

 Dört büyük melekten biri olan Azrâil, can almakla görevlendirilmiĢtir. Azrâil 

kelimesi Kur‘ân-ı Kerîm‘de ve sahih hadislerde yer almamaktadır. Secde sûresinde 

can alıcı melek olan Azrâil (32/11), ―melekü‘l-mevt‖ Ģeklinde geçmektedir.
123

Azrâil, 

Dîvân-ı Hümâyûn‘da insanın her an ölümü hatırlaması gerektiğini dile getirmek 

üzere zikredilmektedir: 

 

Dilüñi aġzuñda ʿAzrāʾil senüñ bend eyleye 

 Çıḳa cānuñ bī-tevāḳḳuf sen o güni eyle yād   (98/13) 
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 Azrâil için Peyk-i ecel terkibi de kullanılmıĢtır. Allah, canını almak istediği 

kuluna Azrâil‘i göndermekte, Azrâil de Allah‘tan aldığı hüccet ile bu emri yerine 

getirmektedir: 

 

Seni daʿvet ḳılmıĢ ol devletlü kim Peyk-i ecel 

 Geldi uĢ ṭutar elinde ḥüccet-i sulṭān oḳu   (363/18) 

 

2.1.2.3. Ġsrâfil 

 

Dört büyük melekten biri olan Ġsrâfil, kıyamet gününde sûra üflemekle 

vazifelidir. Hadislerde adı geçen Ġsrâfil‘in, Kur‘ân-ı Kerîm‘de ismi geçmemekte, 

fakat ifâ edeceği görevden bahsedilmektedir. Kur‘ân-ı Kerîm‘de kıyametten 

bahseden ayetler, sûra iki kez üfleneceğini ve ilk üflemede tüm canlıların ölüp ikinci 

üflemede dirileceğini ifade etmektedir. Bu üfleme görevinin Ġsrâfil tarafından 

gerçekleĢtirileceği hususunda Ġslam âlimleri görüĢ birliği içindedirler. Bu sebeple 

Kur‘ân-ı Kerîm‘de ―sûr‖ ve ―nâkûr‖dan bahseden bütün âyetlerde, dolaylı olarak 

Ġsrâfil‘den söz edildiği söylenebilir.
124

  

 

Kuloğlu sadece iki beyitte Ġsrâfil‘den bahsetmiĢtir. Bu beyitlerden birinde 

tasavvuftaki fenâ ve bekâ mertebelerini, Ġsrâfil‘in sûra birinci üflemesiyle birlikte 

bütün canlıların ölmesi ve ikinci üflemesiyle beraber tüm canlıların dirilmesi olayına 

benzetmiĢtir. Diğer beyitte ise Ġsrâfil‘in ismini zikretmemiĢ, ancak mahĢer günü 

çalınacak olan nâkûr vesilesiyle zımmen Ġsrâfil‘den söz etmiĢtir: 

 

 Geh fenā vėrelüm iḳlīm-i vücūda geh beḳā 

 Ṣanasın Ġsrāfilüñ aġzında olan ṣūrıyam   (325/15) 

 

 Rūz-ı maḥĢer naḳr-ı nāḳūr çalına kūs yerine 

 ġöyle kim ol meclis içre kimse bir sāz eylemez   (156/14) 
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2.1.2.4. Kirâmen Kâtibîn 

 

 Kirâmen Kâtibîn, insanların söz ve davranıĢlarını kaydeden melekler olup, bu 

terkip ―değerli yazıcılar‖ manasına gelir.
125

 Ġnsanların iyi veya kötü, her yaptıklarını 

yazan bu meleklerin adı, sadece bir beyitte geçmektedir: 

 

 Her ne ḳılursañ yazarlar Ģol Kirāmen Ḳātibīn 

 Ḳāḍıye‘l-ḥācāt öñinde olur aʿmālüñ sicīl   (310/19) 

 

2.1.2.5. Rıdvân 

 

Cennetin kapıcısı olarak bilinen büyük melektir. Ravza-i Rıdvân terkibi ise 

cennet yerine kullanılmaktadır.
126

 Kuloğlu‘nun ismini en fazla zikrettiği melek 

Rıdvân‘dır. Rıdvân ismi bâğ-ı Rıdvân, cennet-i Rıdvân, Firdevs-i Rıdvân, Kevser-i 

Rıdvân,  ravza-i Rıdvân ve hûr-ı Rıdvân tamlamaları dahil olmak üzere 44 kez 

zikredilmiĢtir. Bu tamlamalardan, cennet kızı anlamındaki hûr-ı Rıdvân 

haricindekilerde kastedilen cennettir: 

 

Nüzhet-i dünyāyı terk ėtdi vefāsı yoḳ deyü 

 Ḥikmet ile cennet-i Rıḍvāna düĢdi göñlümüz   (175/2) 

 

Rıdvan‘ın müstakil olarak anıldığı yerlerde, daha ziyade Allah‘ı tespih etmesi 

ve daima O‘nu anmasından bahsedilmektedir:   

 

Bāġ-ı cennetde olan Rıḍvānı görseñ diñleseñ 

 Ṣāfī tesbīḥ dilinde kelme-i iḳrār dost   (51/17) 

 

 Kimse ėrmez sırrına aṣlā muʿallā ẕātuñuñ 

Ḥüsnüñi cennet içinde ṭurmayup Rıḍvān oḳur   (129/15) 
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Rıdvan kimi zaman cennetle birlikte anılır. Allah, bu dünyada kendisine 

secde etmeyenin yerini cennet eylemez. O, ancak doğru yoldaki kullarına yardımda 

bulunur, kapısına gelen kullarını reddetmez ve kimi kullarının yerini Rıdvan ile 

cennet eyler: 

 

Bu yüz kim anuñ yolına baĢını ṭopraġa ḳomaz 

Yarın anuñ yėrin ile cennetde Rıḍvān eylemez   (170/11) 

 

Ḳullarına vėrür meded ėtmez ḳapusından o red 

 Kimisinüñ yėrin ebed cennetle Rıḍvān eyledi   (401/7) 

 

2.1.2.6. Zebânî 

 

 Zebânîler, Allah‘ın emriyle insanları cehenneme atan ve cehennemi idare 

eden meleklerdir.
127

 Cehennem ehlini dehĢet ile cezalandırmaları vesilesiyle iki 

beyitte zebânîlerden bahsedilmiĢtir: 

 

 Deyüben ḫıĢm eyleye cāyiz ki ol Rabbü‘l-ʿibād  

 Emr ėde vėre zebānīler o dem dehĢet saña   (12/11) 

 

 Olmamaġa cehd eyle giriftār-ı ʿuḳūbet 

 Zebānīler ol buz daġını sāmı ṣunarlar   (145/18) 

 

2.1.2.7. Hârût ve Mârût 

 

 Hârût ve Mârût, Kur‘ân-ı Kerîm‘de isimleri geçen (Bakara, 2/102) ve 

insanlara sihir öğrettiklerine inanılan iki melektir. Gerek söz konusu ayette gerekse 

hadislerde, bu iki melek hakkında baĢka bir bilgi yoktur.
128

 Fakat Klasik Türk 

Ģiirinde Ġsrailiyyâttan beslenen meĢhur rivayete göre büyü ve sihir meleği olarak, 

Bâbil, çâh-ı Bâbil ve câdû ile birlikte anılırlar. Sevgilinin gözü, gamzesi ve saçları, 
                                                           
127
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sihir konusunda Hârût ile Mârût‘un üstadı addedilir. Çâh-ı Bâbil ise mezkur 

meleklerin Allah tarafından cezalandırıldığı ve insanlarla sihir yoluyla konuĢtuğu 

kuyu olması yönüyle Ģiire konu edilir. Çâh-ı Bâbil‘den murat, sevgilinin çene 

çukurudur.
129

  

  

 Zülfüñ olmıĢdur selāsil bend ėder ʿāĢıḳları 

 ġol melekler gibi biz çāh-ı zenahdānuñdayuz   (178/10) 

 

 Ṣıġmaz mı zenaḫdānuña kim Ģol çeh-i Bābil 

 Bu iki melek ol yere tesḫīre dolaĢmıĢ   (195/6) 

 

 Çāh-ı Bābil daḫı melʾān olmamıĢdı siḥr ile 

 Vey gözüm nūrı ezelden ben saña meftūn idüm   (324/18) 

 

2.1.3. Kitaplar 

 

 Dîvân-ı Hümâyûn‘da dört semâvî kitabın da adı geçmektedir. En çok 

zikredilen semâvî kitap, pek tabiî olarak Kur‘ân-ı Kerim‘dir. Hz. Davud‘a indirilen 

Zebur dört beyitte zikredilirken, Hz. Musa‘ya indirilen Tevrat ve Hz. Ġsa‘ya indirilen 

Ġncil, birer beyitte anılmıĢtır.  

 

2.1.3.1. Kur‘ân-ı Kerîm 

   

 Dîvân-ı Hümâyûn‘da Ġslamiyetin kutsal kitabı Kur‘ân, Kur‘ân-ı Kerîm, 

Kelâmullah, Kitâb ve Mushaf Ģeklinde zikredilmektedir. Kur‘ân-ı Kerîm‘den 

bahseden beyitlerin birçoğunda Kuloğlu, sâliklere ve dolayısıyla okuyucuya nasihat 

etmekte, Kur‘ân‘ın önemine vurgu yapmaktadır. Buna göre kiĢi Ģeytana uymamalı, 

Kur‘ân‘ı kendine rehber edinmelidir.  Devamlı Allah‘ı zikretmeli, Kur‘ân‘ın sırrına 

eriĢmeyi dilemelidir. Ġzzete ermek için Kur‘ân okumalıdır, zira âlemin vefası ve 
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bekası yoktur. Zevk ve eğlenceye dalmamalı, Allah‘ın sözüne kulak vermelidir. 

Ġnsan son nefesine kadar imandan ve Kur‘ân yolundan ayrılmamalıdır:  

 

 Ġy Ḳuloġlı bulmadı hergiz Refīḳ aʿlāyı pes 

 Ṣoñ nefesde rehberin īmān u Ḳurʾān ėtmeyen   (346/20) 

 

 Klasik Türk edebiyatında, sevgilinin yüzü Kur‘ân sayfasına teĢbih edildiği 

gibi beni, kaĢı ve kirpiğinin de Kur‘ân sayfasındaki harflere benzetildiği malumdur. 

Kuloğlu Ġlyas da bu teĢbihe zaman zaman yer vermektedir. 

 

 Ḫāṭıra geldükçe müjgānuñ ile ebrūlaruñ 

 Ġy dilārā muṣḥaf-ı Ḳurʾāna düĢdi göñlümüz   (175/19) 

 

Bilindiği üzere eskiden Kur‘ân-ı Kerim ile fal bakmak âdeti yaygın olup, 

klasik Ģiirde de zaman zaman bu âdetten söz edilmektedir. Bu beyitte de Kur‘ân‘dan 

fal bakma âdetine iĢaret vardır:   

 

 Bilmek isterseñ perīĢān ḥālüñi ṭut zülfini 

 Kim tefeʾül ḳılmaḳ içün muṣḥaf-ı Ḳurʾāna baṣ   (210/5) 

 

 Bir beyitte Kur‘ân-ı Kerîm ile vâiz birlikte zikredilmiĢ ve vâizin sözlerinin 

Kur‘ân tefsirine ters olduğu söylenmiĢtir: 

 

 Āyet-i zülfini vāʿiẓ nice Ģerḥ ėtsün anuñ 

 OlmıĢ iken her sözi tefsīr-i Ḳurʾāna ḫilāf   (252/11) 

 

 Malum olduğu gibi Kur‘ân-ı Kerîm‘in inzali Cebrâil‘in, vahiyleri Hz. 

Peygambere getirmesiyle olmuĢtur. Kuloğlu Ġlyas bir na‘tinde, Cebrâil‘in Sidre‘den 

yere inerek vahiy getirmesinin sebebini bizatihi Hz. Peygamberin varlığına 

bağlamaktadır. Kur‘ân‘ın inmesi de bütün dünyayı ĢereflendirmiĢtir:  
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 Saʿy ėder Nāmūs-ı ekber Sidreden inüp yere 

 Faḫr-ı ʿālem ḥażretidür vaḥy-i Ḳurʾāna sebeb   (22/3) 

 

 Hep bildi senüñ ḳadrüñi ervāḥ u melāyik 

 Ḳurʾānla ėdüp cümle-i dünyāyı müĢerref   (249/12) 

 

 Bir beyitte, Hz. Osman‘ın mushaf halindeki Kur‘ân-ı Kerîm‘i çoğaltarak belli 

baĢlı merkezlere göndermesine telmih yapılmıĢtır: 

 

 Āyet-i vechüñde yazdı muṣḥaf-ı Ḳurʾāna ḫaṭ 

 Kim ṣunulmıĢdur semādan ḥażret-i ʿOŝmāna ḫaṭ   (225/1) 

 

2.1.3.2. Ġncil 

 

 Hz. Ġsâ‘ya indirilen ve Hıristiyanların kutsal kitabı olan Ġncil‘den bir beyitte 

söz edilmektedir. Aslında bir beyt-i merhun olan bu beyti Kuloğlu, Allah‘tan Kur‘an, 

Ġncil ve Hz. Musa hakkı için günahlarının affını istemek üzere yazmıĢtır:  

 

 Yā Rabbi Ḳurʾān ḥaḳḳıçün Ġncīl ü Tibyān ḥaḳḳıçün 

 Mūsā bin ʿĠmrān ḥaḳḳıçün aʿnī kelīmüñdür senüñ 

 

 Ḳuloġlına sen yā Ġlāh raḥm eyleyüp ʿafv ėt günāh 

 Sensin gėrü aña penāh bende-ḳadīmüñdür senüñ   (281/19-20) 

 

2.1.3.3. Tevrat 

 

 Hz. Musa‘ya indirilen ve Yahudilerin kutsal kitabı olan Tevrat, bir beyitte Hz. 

Musa ile birlikte anılmaktadır: 

 

 Kelīm-āsā oḳusam āyet-i Tevrātı żātuñda 

 KüniĢt-i dehr içinde var mı baña iʿtiḳād eyler   (135/16) 
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2.1.3.4. Zebur 

 

 Hz. Davud‘a indirilen Zebur, dört beyitte karĢımıza çıkmaktadır. Hz. 

Davud‘un Zebur‘u gür sesi ve nağme ile okuyuĢuna telmih ile ele alınır: 

 

 Bezm-i ġamda kimdürür ʿıĢḳuñ Zebūrıñ oḳısa 

 Ehl-i meclis cümlesi elḥān öñinde ḳodı baĢ   (205/15) 

 

 Bu Zebūr-ı nāleme āheng ėder Dāvud-veĢ  

 Ṭutılur ṣīt u ṣadādan bu ṣanasın her ṭaraf   (256/13) 

 

2.1.4. Sûre, Âyet ve Hadisler 

 

2.1.4.1. Sûreler 

 

 Eserde sekiz surenin ismi geçmektedir. Bu sureler, Âl-i Ġmrân, En‘âm, Tâhâ, 

Yâsîn, Rahmân, Ġhlâs, Felak ve Nâs sûreleridir. Ġhlâs sûresi eserin ―ihlâs‖ redifli 213. 

Ģiirinde baĢtan sona zikredildiği için en çok adı geçen sûredir. Rahmân sûresi 5 

beyitte (31/3, 129/6, 261/9, 363/2, 422/19),  Felak sûresi 2 beyitte (276/17, 277/15) 

zikredilirken, diğer sûreler birer beyitte anılmıĢtır.  

 

Ḫāfıẓ-ı eĢyā naẓar ḳılsa muṭarrā zülfüñe 

Mekke ehli ṣan müselsel sūre-i ʿĠmrān oḳur   (129/9) 

 

DüĢmenüñ ile ṣavaĢ ėtdi Ḳuloġlı yine 

 Oḳumaġa iĢtiġāl eylegil Enʿāmına   (377/20) 

 

 Mekteb-i ʿıĢḳuñda Ģākirddür oḳur esrāruñı 

 Ṭıfl-ı dil Ṭaha ile yine elif lām özlemiĢ   (200/9) 
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 Riḥlet ėtmege yaḳın ḳalduḳ ʿadem iḳlīmine 

 Ol fem ü sükker-dehānuñdan çü Yāsīn isterüz   (172/16) 

  

 Rahmân sûresi, Ġhlâs sûresinden sonra eserde en çok zikredilen sûredir. Bir 

beyitte Kuloğlu, Rahmân sûresine baktıkça hayrete düĢtüğünü dile getirmekte, bir 

diğerinde ise arĢta meleklerin de Rahmân sûresini okuduğunu söylemektedir: 

 

 Yüzüñ āyātına eyledi teʾemmül Cibrīl 

 Müteḥayyir olurın Sūre-i Raḥmāna baḳup   (31/3) 

 

Ḫayra maḳdem ḫayra maḳdem yā ṣaçı ḫablü‘l-metīn 

Diyüben ʿarĢda melekler sūre-i Raḥmān oḳur   (129/6) 

 

Dîvân-ı Hümâyûn‘da 213. sırada yer alan ―ihlâs‖ redifli Ģiir ise baĢtan sona 

Ġhlâs sûresinin faziletlerini anlatmakta olup Ģirkten ve masivadan arınmak, nefsi 

yenmek, kalplere ferahlık vermek ve kurtuluĢa ermek için Ġhlâs sûresinin okunması 

gerektiğini dile getirmektedir: 

 

Riyānuñ defterin ḥakk ėt kim olsun āĢikār Ġḫlāṣ 

 Binā-yı Ģirki hedm eyle ḳıluben üstüvār Ġḫlāṣ   (213/1) 

 

Eger meĢġūl olursañ māsivānuñ naḳĢını silüp 

 KiĢinüñ pāk ėder ḳalbin yine āyīne-vār Ġḫlāṣ   (213/5) 

 

Eger cānuñ ḫalāṣ olsun dėr iseñ bend-i dünyāda 

 Oturup künc-i ʿuzletde oḳı leyl ü nehār Ġḫlāṣ   (213/19) 

 

Ancak kalbinde ikiyüzlülük olan kimseler, sayısız Ġhlâs okusalar da bir tesiri 

olmayacaktır: 

 

 Göñül mirʾātını pāk ėtmeyen jeng-i riyādan pes 

 Ki teʾŝīr eylemez aṣlā oḳusa bī-Ģümār Ġḫlāṣ   (213/3) 
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Felak Sûresi nazardan koruduğuna inanılan bir sûredir. Kuloğlu, sevgilinin 

yüzünü nazardan korumak için bu sûreyi okumaktadır: 

 

 Yüzüñi ber-naẓar senüñ görmemek içün iĢbu dil 

 Ḥıfẓ u ḥırāset ėtmege oḳudı sūre-i Felaḳ   (276/17) 

 

 Nâs sûresi de Felak sûresi ile birlikte zikredilmiĢtir. Bu iki sûreye 

―muavvizeteyn‖ adı verilmektedir.
130

 AĢağıdaki beyitte de, nazar ve büyüden 

korunmak için Felak ve Nâs sûrelerinin okunması inancı görülmektedir: 

 

Zülf-i ruḫsāruña cānā ėrmesün deyü güzend  

 Ḥırz içün oḳur zebānum sūre-i Nās u Felaḳ   (277/15) 

 

2.1.4.2. Âyetler 

  

 Âyetler, Dîvân-ı Hümâyûn‘da telmih ve iktibâs yoluyla zikredilmektedir. Bir 

Ģeye iĢaret etmek, üstü kapalı söylemek, sezdirmek manasına gelen telmih; bir âyete, 

hadîse, kıssaya, atasözüne, vecizeye veya olaya gönderme yapma sanatıdır.
131

 Ġktibas 

ise sözü kuvvetlendirmek için âyet, hadis vb. yerlerden alıntı yaparak cümleye 

yerleĢtirmek demektir.
132

 Eserde telmihte bulunulan birçok âyet bulunmaktadır. Söz 

konusu iktibaslar ise genellikle nâkıs iktibaslardır. Kuloğlu‘nun vezin zaruretiyle bu 

nâkıs iktibaslarda kısaltma nev‘inden bazı tasarruflarda bulunduğunu belirtmekte 

yarar vardır.  

 

 Dîvân-ı Hümâyûn‘da Hz. Yakub‘un, oğlu Yusuf için döktüğü gözyaĢlarından 

Yusuf‘un kardeĢleri tarafından kuyuya atılmasına, Hz. Eyyub‘un imtihanından Hz. 

Nuh‘un tufandan kurtulmak için gemi yapmasına, Hz. Ġbrahim‘in ateĢe atılmasından 

oğlu Ġsmail‘i kurban etmeye niyet etmesine kadar sayısız kıssanın anlatıldığı âyete 

telmih yapıldığı görülmektedir.  Bu telmihlerden bir kaçını misal olarak alıyoruz: 

                                                           
130

 Emin Işık, “Felak Sûresi”, DİA, C.: 12, s. 301. 
131

 İsmail Durmuş, “Telmih”, DİA, C.: 40., s. 407.  
132

 İsmail Durmuş, “İktibas”, DİA, C.: 22, s. 52. 
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 Dünyā içün her ne ḳılsañ cümlesi laġv olısar 

 Āḫiretçün iĢler iseñ bākıyātü‘ṣ-ṣāliḥāt   (60/15)   (Kehf 46) 

 

 Birçok beyitte A‘raf sûresinin 143. âyetinde geçen Hz. Musa‘nın, Tûr 

dağında Allah‘ın tecellisini görmesi hadisesine telmih vardır: 

 

Bu göñül Ṭūrına sen bir kez tecellī eyleseñ 

 Ol maḥalde anca Mūsā cānın ıṣmarlar meded   (92/13) 

  

Hz. Ġsa‘nın zikredildiği beyitlerde ise Âl-i Ġmrân Sûresinin 49. ve Mâide 

sûresinin 110. âyetlerinde anlatılan, onun ölüleri diriltmesi olayına ve Nisâ sûresinin 

158. âyetindeki göğe yükseltilmesi mucizesine telmih vardır: 

 

ĖriĢe bād-ı nesīmüñden eger ḳabrüme ol 

 Dirilüp ʿaẓm-i remīmüm dem-i ʿĪsāyı ṣanur   (149/3) 

 

 Gör tecerrüdle ʿĪsā nice göge aġdı bu gün 

 Buldı hem Ḳārūn ile māl-ı firāvān inḳırāż   (218/15) 

 

 Peygamber kıssalarının yanı sıra Yûnus sûresinin 90. âyetindeki, Firavun‘un 

Allah‘ı inkâr ederek boğulması hadisesi de birçok yerde karĢımıza çıkmaktadır.  

 

Baḥr-i ʿıĢḳa nefs-i Firʿavnı bu gün ġarḳ ėtmeyen 

Mıṣr-ı dilde ḥırṣ u Ģūmın ol kiĢi timsāḥ ėder   (134/5) 

 

Bir beyitte ise Kehf sûresinin 25. âyetindeki Ashab-ı Kehf‘in 309 yıl 

mağarada uyuya kalması, hadisenin geçtiği Tarsus Ģehri ile birlikte zikredilmesi 

yönüyle oldukça dikkate değerdir:   

 

Göñül Aṣḥāb-ı Kehf-āsā bu ʿuzlet dāmenin ṭutar 

Ḳoyup dünyā vü mā-fīhā bıraḳmıĢdı olar Tarsūs   (191/15) 
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Eserde 56 farklı sûreden birçok âyet, defalarca iktibas edilmiĢ olduğu için, her 

birini burada zikretmenin mümkün olmadığı âĢikârdır. Bu sebeple burada, 

iktibasların eserde geçtiği yerleri göstermekle iktifa edilmiĢtir: 

 

ٟ ٰٞ َُْؼْطِؾ اْؼحَ  Tâhâ, 20/5 (4/9, 7/20) َػ٠َِ ا
133
  

ًَع  اَع  َع َاْل هَّلىَع  ٰا َعوَع  اَاْل  Bakara, 2/31 (73/13,  (87/18, 324/16)  َع
134

 

ََع َاْل ُت ََع اًر ۜا   Neml, 27/7, Kasas 28/29 (147/10)  ٰا
135

 

 Kevser, 108/1 (303/20)  َع َاْل َع َاْلَُع اَع  
136

 

ُٰا يَع ۖا   Şems, 91/5 (13/5)  َع
137

 

َاَْليَع اُت   َع َاٍْل  َع َاْل ِميَع   اَاْل ٌٍن  َع َاْل ۪ر  يِم َُّل اُت  َع َاْل  Beyyine, 98/8 (185/3)  َع
138

 

ِمۜا   ٰ ىُت  ِماَّل لِلِم كَاْل  En‟âm, 6/57; Yûsuf, 12/40 (371/7)  نَاْل ُت
139

 

َع۬  ّٰللٰاُت    ,Kasas 28/30; Tâhâ, 20/14 (69/5, 137/7, 176/5, 184/18, 234/17,  241/12 ََع

251/13, 261/7, 383/3, 405/2)
140

 

هَاْلَُع اَع   Enbiyâ, 21/107 (303/19)  َعاَاْل َع
141

 

بَع حِمِۚ              صَاْل ِم En‟âm, 6/96 (129/11) فَع نِمقُت  اَاْل
142

 

و   Zâriyât, 51/50 (68/15) فَعفِم   
143

 

Fecr, 89/8,11 (98/3, 135/9, 197/4) فِم   نَاْلبِم َع ِمۖا  
144

 

ٌٍن   َُّل اُت  َع َاْل  Tâhâ, 20/76 (177/7)  َع
145

 

ٍُت يَع ٰا ٍن    Ra‟d, 13/29 (88/8)  ُت َاْل
146

 

                                                           
133

 “Rahmân olan Allah arşa istivâ etmiştir.” Tâhâ, 20/5 
134

  “Ve Âdem‟e bütün isimleri öğretti…” Bakara, 2/31 
135

 “Bir zamanlar Musa ailesine (şu uzakta) bir ateş bulunduğunu fark ettim. Size oradan bir haber ya 

da ısınmanız için ondan bir parça kor getireceğim demişti” Neml, 27/7;  “… Siz bekleyin; ben bir ateş 

gördüm, belki oradan size bir haber yahut ısınmanız için bir parça ateş getiririm dedi.” Kasas, 28/29  
136

 “Şüphesiz biz sana bitip tükenmez nimetler verdik.” Kevser, 108/1 
137

 “Göğe ve onu kuran kudrete” Şems, 91/5 
138

 “Onların rableri katındaki ödülleri altından ırmaklar akan, içinde devamlı kalacakları adn 

cennetleridir.” Beyyine, 98/8 
139

 “… Hüküm ancak Allah‟ındır ve Allah hakkı anlatır; O, doğru hüküm verenlerin en hayırlısıdır.” 

En‟âm, 6/57; “…Hüküm sadece Allah‟a aittir…” Yûsuf, 12/40 
140

 “… Ey Mûsâ! Muhakkak ki ben yalnızca ben âlemlerin rabbi olan Allah‟ım.” Kasas, 28/30; 

“Kuşkusuz ben, yalnız ben Allah‟ım…” Tâhâ, 20/14 
141

 “Ve seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik.” Enbiyâ, 21/107 
142

 “Sabahı aydınlatan O‟dur…” En‟âm, 6/96 
143

 “(Peygamber şöyle dedi:) Şu halde Allah‟a sığının. Şüphesiz ben sizin için Onun tarafından apaçık 

bir uyarıcıyım.” Zâriyât, 51/50 
144

 “Ülkeler içinde benzeri yaratılmamış olan” Fecr, 89/8; “… ülkelerinde azgınlık etmişlerdi.” Fecr, 

89/11 
145

 “İçinde ebedî olarak kalacakları, altından ırmaklar akan adn cennetleri!..” Tâhâ, 20/76 
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 A‟lak, 96/1 (259/1)  ِم َاْل َع َاْل  
147

 

َع  ِم    وَع  ن َُّل  Mü‟min, 40/32 (98/5)  َع َاْل
148

 

َُع   َّل  فَع َع َاْل  Fetih, 48/1 (353/6)  َِم
149

 

ٌَعۜا   َّل    ِمنَع َاْل ِم اَع  ِم ُت   Bakara, 2/156 (340/4)  َِم
150

 

َٰا ِۚ   ٍِم  َعوَاْل  َع َاْل  ,Necm, 53/9 (4/12, 39/2, 81/4 ,91/2, 107/17, 113/7, 149/14  َع  َع  َع َاْل َع َاْل

224/14, 250/6,  259/20, 329/8, 348/18, 353/11, 366/14,  389/10) 
151

 

 ,A‟râf 7/172 (17/19, 165/11, 166/16, 170/18, 177/21, 192/1, 198/3  َع نُت    َعهٰا ۛى 

200/3, 210/13, 214/2, 239/11, 250/18, 252/14, 266/4, 270/1, 275/15, 279/12, 

286/17, 296/19, 306/11, 324/12, 325/1, 339/9, 342/10, 362/4, 385/6, 394/4, 

415/1) 
152

 

َاُْلكَعبُت اِمِۢ   Ankebût, 29/41 (65/19)„نَعبَع َاْل ُت  نَاْل َع
153

 

 Kâri‟a, 101/4 (156/20, 204/11)كَع نَاْلفَع َع شِم 
154

 

َُع  يَاْل  İsrâ, 17/70 (418/12) كَع َّل
155

 

ٌَع  و Yasin, 36/53 (340/1) نَع َع َاْلَُع  يُت َاْل َع ُت
156

 

اٍن   ;Bakara, 2/20; Nisâ, 4/85-86; En‟âm, 6/44, 99, 102, 164; Enfâl, 8/41 كُتمِّلِم  َع َاْل

Yûsuf, 12/111; Ra‟d, 13/16; Hac, 22/6, 17; Mü‟minûn, 23/88; Kasas, 28/57;  Rûm, 

30/50; Ahzâb, 33/40, 52; Yâsîn, 36/83; Zümer, 39/62; Mü‟min 40/62 (65/10, 

363/9)
157

 

اٍن  َع نِم ٌك   Kasas, 28/88 (363/9) كُتم   َع َاْل
158

 

                                                                                                                                                                     
146

 “İman edip dünya ve âhiret için yararlı işler yapanlara ne mutlu! Varılacak güzel yurt onlar 

içindir.” Ra‟d, 13/29 
147

 “Yaratan rabbinin adıyla oku!” A‟lak, 96/1 
148

 “Ey kavmim! İnsanların çığrışacağı günde başınıza gelecek olanlardan korkuyorum.” Mü‟min, 

40/32 
149

 “Sana apaçık bir fetih ihsan ettik.” Fetih, 48/1 
150

 “Onlar, başlarına bir musibet geldiğinde, doğrusu biz Allah‟a aidiz, ve kuşkusuz O‟na döneceğiz 

derler.” Bakara, 2/156 
151

 “Öyle ki, iki yay kadar hatta daha yakın oldu.”Necm, 53/9 
152

 “Ben sizin rabbiniz değil miyim? „Elbette öyle tanıklık ederiz‟ dediler.” A‟râf, 7/172 
153

 “Allah‟tan başka varlıkların korumasına sığınanların durumu,  örümceğin durumuna benzer: 

Örümcek, (ağını) kendine bir yuva edinir, ama yuvaların en çürüğü de örümceğin yuvasıdır. Keşke 

bilselerdi!” Ankebût, 29/41 
154

 “O gün insanlar sağa sola dağılmış kelebekler gibi olur.” Kâri‟a, 101/4 
155

 “Andolsun biz Âdemoğluna şan, şeref ve nimetler verdik; onları karada ve denizde taşıdık, 

kendilerine güzel güzel rızıklar verdik ve onları yarattıklarımızın çoğundan üstün kıldık.” İsrâ, 17/70 
156

 “Olup biten yalnızca bir ses! Ama ardından onların tamamı, birden toplanmış olarak işte 

huzurumuzdalar.” Yâsîn, 36/53 
157

 “… Şüphesiz Allah her şeye kâdirdir.” Bakara, 2/20 
158

 “Allah ile birlikte başka bir tanrıya yalvarma. O‟ndan başka tanrı yoktur. O‟nun zatından başka her 

şey yok olacaktır. Hüküm yalnızca O‟nundur ve siz ancak O‟na döndürüleceksiniz.” Kasas, 28/88 
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ٌُت  َاٍْل فَع َعكُت   ;Bakara, 2/117; Nahl, 16/40; Âl-i İmrân, 3/47, 59; En‟âm, 6/73 كُت

Meryem, 19/35; Yâsîn, 36/82; Mü‟min, 40/68 (14/8, 28/2, 49/13, 340 /1, 348/17) 
159

 

 Tâhâ, 20/97 (181/9) اَع يِم َع اَعۖا 
160

 

ةِم ّٰللٰاِمۜا  ًَع َاٍْل اَع َاْل  Zümer, 39/53 (179/18) اَع  َعقَاْلَُع ُت   يِم
161

 

 ;Hûd, 11/70; Tâhâ, 20/68; Neml, 27/10; Kasas, 28/25; „Ankebût, 29/33 اَع  َع َع َاْل  

Sâd, 38/22; Zâriyât 51/28 (256/5) 
162

 

ِم   اِم  نَُّلبِم ِّل فَع ُت     َعصَاْل َع  َعكُتىَاْل فَع َاْل َع صَع َاْل  Hucurât, 49/2 (187/12) اَع  َع َاْل
163

 

َاُْلفِمقُت    َع نُت    نَاْلبِم َّل  َع ٰ   ُت َاٍْل  َُع  Âl-i-İmrân, 3/92 (277/7, 389/6) نَع
164

 

ُ۪ر   َاٍْل  َع ٰا   A‟râf, 7/143 (171/6, 272/13, 389/5, 402/17) نَع
165

 

ى  ٌَع  نَّلذ۪ر    َع َاْل ٰا  ,İsrâ, 17/1, (4/7, 5/7, 39/3, 107/17, 134/9, 142/5, 142/12, 248/4  ُتبَاْل َع 

289/17, 350/8, 356/3, 389/9) 
166

 

  
غُتۜا هَع   ن َّل ُت لِم  ِماَّل  نَاْلبَع َع  ;Mâ‟ide, 5/99; Yâsîn, 36/17; Nahl, 16/82; Şûrâ, 42/48 يَع   َع

Ra‟d 13/40 (229/5) 
167

 

َاَْل َع ِم َاْل    Kamer, 54/10 (72/7) يَع َاْلهُت  ٌك فَع 
168

 

 Necm, 53/17 (240/1) يَع  زَع غَع  
169

 

ٌٍنِۚ   هَع َاْليَع  فَع  َاٍْل  َع Rahmân, 55/26 (363/9) يَع
170

 

ك۪ر مُت    Âl-i İmrân, 3/173 (310/13) َِم َاْلىَع  نَاْل َع
171

 

ُ۪ر   هَاْل ِم  َع َاْلخِم  İsrâ, 17/80 (295/21) اَع ِّل
172

 

                                                           
159

 “… bir şeyin olmasını dilediğinde ona „ol!‟ der, hemen oluverir.” Bakara, 2/117 
160

 “(Mûsâ) şöyle dedi: „Haydi git! Artık hayatın boyunca sana düşen, „bana dokunmak yok‟ demekten 

ibârettir.” Tâhâ, 20/97 
161

 “De ki (Allah şöyle buyuruyor): „Ey kendi aleyhlerine olarak günahta haddi aşan kullarım! 

Allah‟ın rahmetinden ümit kesmeyin. Allah (dilerse) bütün günahları bağışlar; doğrusu O çok 

bağışlayıcı, çok merhametlidir.” Zümer, 39/53 
162

 “Korkma!” Hûd, 11/70; Tâhâ, 20/68; Neml, 27/10; Kasas, 28/25; „Ankebût, 29/33; Sâd, 38/22; 

Zâriyât 51/28 
163

 “Ey iman edenler! Seslerinizi peygamberin sesinden daha fazla yükseltmeyin, birbirinize 

bağırdığınız gibi ona bağırmayın; sonra farkında olmadan amelleriniz boşa gider.” Hucurât, 49/2 
164

 “Allah yolunda sevdiğiniz şeylerden harcamadıkça iyiliğe asla eremezsiniz. Ne harcarsanız Allah 

onu hakkıyla bilir.” Âl-i İmrân, 3/92 
165

 “… Sen beni asla göremezsin. …”A‟râf, 7/143 
166

 “Bir gece kendisine bazı âyetlerimizi gösterelim diye kulunu Mescid-i Harâm‟dan çevresini 

mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ‟ya götüren Allah eksikliklerden münezzehtir. O, gerçekten her 

şeyi işitmekte ve görmektedir.  
167

 “Peygamberin görevi tebliğ etmekten ibarettir. …”Mâ‟ide, 5/99; Yâsîn, 36/17; Nahl, 16/82; Şûrâ, 

42/48; Ra‟d 13/40  
168

 “Bunun üzerine Nûh, „Artık yenik düştüm; yardımını esirgeme!‟ diye rabbine yalvardı.” Kamer, 

54/10 
169

 “Göz ne kaydı ne de hedefinden şaştı.” Necm, 53/17  
170

 “Yeryüzünde bulunanların hepsi fânidir.” Rahmân, 55/26 
171

 “ … Allah bize yeter, O ne güzel vekildir! …” Âl-i İmrân, 3/173 
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ِّل۪ر     Sâd, 38/41 (72/7) اَع َّل ُت   ََع
173

 

َاَْلظُت َاْل  ِمنَع َاْل َعۜا   َ۪ر    َع ِم  َعاِم  A‟râf, 7/143 (325/2) اَع ِّل
174

 

ٍَع   ً۪ر  هَاْل َع نَع ةًر نِم ًَع  Enbiyâ, 21/107 (22/1, 27/3, 365/11) اَع َاْل
175

 

 Bakara, 2/115 (121/13) فَع َعىَّل وَع َاْل ُت  
176

 

ٌٍكِۚ   ب۪ر  ٌٌك يُت  Şu‟arâ, 26/32 (118/9)  ُت َاْلبَع 
177

 

َاَْليَع اُتۜا   َع  ,Bakara, 2/25, 266; Âl-i İmrân, 3/15, 136, 195, 198; Nisâ, 4/13, 57  َع َاْل ِميَع   اَاْل

122; Mâ‟ide, 5/12, 85, 119; En‟âm, 6/6;  A‟râf, 7/43; Tevbe, 9/72, 89, 100; Yûnus, 

10/9;  Ra‟d, 13/35; İbrâhîm, 14/23; Nahl, 16/31; Kehf, 18/76; Tâhâ, 20/76; Hac, 

22/14, 23; Furkân, 25/10; „Ankebût, 29/58; Zümer, 39/20; Muhammed, 47/12; Fetih, 

48/5, 17; Hadîd, 57/12; Mücâdele, 58/22; Saff, 61/12; Teğâbün, 64/9; Talak, 65/11; 

Tahrîm, 66/8; Bürûc, 85/11; Beyyine, 98/8, (32/1, 51/10, 84/18, 177/7) 
178

 

 Tahrîm, 66/8 (371/4) ُت  ُت     ِمنَع  ّٰللٰاِم   
179

 

وَع ِم  نَاْل ُت َاْلقٰا ۗى    Bakara, 2/256; Lokman, 31/22 (395/18)  ِم نَاْل ُت َاْل
180

  

وِمۜا   ّٰللٰاُت  َع َاْل ُت     ِمنٰا   َع اِم  ن َّل َع  Yûnus, 10/25 (50/13) وَع
181

 

 Leyl, 92/1 (197/18) وَع نَّل َاْلمِم  
182

 

َاَْلفِمقُت     Bakara, 2/195 (71/18)  َع
183

 

ف۪ر يَع  يَع    Zuhruf,  43/71 (343/2) وَع
184

 

سِم   َاًْل  Şems, 91/1 (197/18) وَع نشَّل
185

 

                                                                                                                                                                     
172

 “Ve şöyle niyaz et: „Rabbim! Girilecek yere doğrulukla girmemi, çıkılacak yerden de doğrulukla 

çıkmamı sağla, bana tarafından yardımcı bir güç ver.‟” İsrâ, 17/80 
173

 “Kulumuz Eyyûb‟u da an. O, rabbine „Şeytan bana sıkıntı ve acı vermektedir‟ diye seslenmişti.” 

Sâd, 38/41 
174

 “… „Rabbim! Bana görün; sana bakayım‟ dedi …” A‟râf, 7/143 
175

 “Ve seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik.” Enbiyâ, 21/107 
176

 “… Nereye dönerseniz Allah‟ın zâtı oradadır.” Bakara, 2/115 
177

 “Bunun üzerine Mûsâ asâsını atıverdi; bir de ne görsünler, asâ düpedüz bir yılan 

oluvermiş.”Şu‟arâ, 26/32 
178

 “… zemininden ırmaklar akan cennetler… “Bakara, 2/25, 266; Âl-i İmrân, 3/15, 136, 195, 198; 

Nisâ, 4/13, 57, 122; Mâ‟ide, 5/12, 85, 119; En‟âm, 6/6;  A‟râf, 7/43; Tevbe, 9/72, 89, 100; Yûnus, 

10/9;  Ra‟d, 13/35; İbrâhîm, 14/23; Nahl, 16/31; Kehf, 18/76; Tâhâ, 20/76; Hac, 22/14, 23; Furkân, 

25/10; „Ankebût, 29/58; Zümer, 39/20; Muhammed, 47/12; Fetih, 48/5, 17; Hadîd, 57/12; Mücâdele, 

58/22; Saff, 61/12; Teğâbün, 64/9; Talak, 65/11; Tahrîm, 66/8; Bürûc, 85/11; Beyyine, 98/8, (32/1, 

51/10, 84/18, 177/7) 
179

 “Ey iman edenler! İçtenlikle ve kararlılık içinde Allah‟a tövbe edin. …” Tahrîm, 66/8 
180

 “… kopmayan sağlam bir kulpa yapışmıştır. …” Bakara, 2/256; Lokman, 31/22 
181

 “Allah esenlik yurduna çağırıyor ve dilediğini doğru yola iletiyor.” Yûnus, 10/25 
182

 “Yemin olsun, bürüyüp örttüğünde geceye.” Leyl 92/1 
183

 “Allah yolunda harcama yapın. …” Bakara, 2/195 
184

 “Orada altın tepsiler ve bardaklar cennetliklerin çevrelerinde dolaştırılacaktır. Orada canların 

istediği, gözlerin zevk aldığı her şey vardır ve siz orada sonsuza kadar kalıcısınız.” Zuhruf, 43/71 
185

 “Yemin olsun, güneşe ve kuşluğuna.” Şems, 91/1 
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هَع َعِۚ   ىَاْل يَع   َع َاْل  َع  Enfâl, 8/38 (256/9)  ُت َاْلفَع َاْل نَعيُت
186

 

ووِم    بُت ُت
 Burûc, 85/1 (186/20)  َع اِم  نَاْل

187
 

 

2.1.4.3. Hadisler   

 

Klasik Türk Ģiirine, âyetler gibi hadislerin de kaynaklık ettiği malumdur. 

ġiirde ifadeyi güçlendirmek, düĢünceyi delillendirmek ve söyleneni desteklemek 

amacıyla hadislere müracaat edilmektedir. Bu müracaat, çoğu zaman kısmî iktibaslar 

ve telmih yoluyla gerçekleĢtirilmektedir. Kuloğlu‘nun da bazen sözünü desteklemek 

ve güzelleĢtirmek, bazen de sâliklere yol göstermek maksadıyla hadislerden istifade 

ettiği görülmektedir.  Divanda tespit edebildiğimiz hadisler Ģunlardır: 

 

El kanâ‘atü mâlün la-yenfedü ve kenzün lâ-yefnâ: ―Kanâat tükenmez bir mal, 

bitmeyen bir hazinedir.‖ (Aclûnî, II, 102, hadis no. 1900.) hadisinin önemine iĢaret 

ettiği kanâat kavramının tasavvufta da önemli bir yeri vardır.
188

 Tasavvufta dünya 

malına değer vermeyip aza kanâat etmek esastır. Kuloğlu da sâliklere bunu öğütler. 

Kanâat ile tevekkül edenlerin tükenmez hazineye sahip olduklarını hatırlatır: 

 

Ġy Ḳuloġlı iste ol Ḥaḳḳuñ rıżā-yı ʿizzetüñ 

 Vėrdügine ḳıl ḳanāʿat kenzün lā-yefnāyı ṭut   (39/20) 

 

 Tevekkül ėdüp aña oturan kūy-ı ḳanāʿatde 

 Bulur ol kenz-i lā-yefnāyı hiç muḥtāc-ı nān olmaz   (159/10) 

 

 Küntü kenzen lâ ‗urefu fe-ahbebtü: ―Ben gizli bir hazine idim, bilinmeyi 

istedim ve mahlûkâtı yarattım‖  (Aclûnî, II, 132, hadis no. 2016.) anlamına gelen 

hadis de tasavvuf edebiyatında çokça zikredilmektedir. Tasavvuftaki Ġlâhî aĢkın 

                                                           
186

 “İnkâr edenlere söyle, eğer yaptıklarına son verirlerse geçmiş günahları bağışlanacaktır. 

Yaptıklarına devam ederlerse, daha öncekilere geçmişte ne yapıldığı bellidir.” Enfâl, 8/38 
187

 “ Andolsun burçlarla dolu göğe.” Burûc, 85/1 
188

 Reyhan Keleş, Divan Şiirinde Lafzî Âyet ve Hadis İktibasları, (Atatürk Üniversitesi, Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, İslâm Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı, Basılmamış Doktora Tezi), Erzurum 

2013, s. 335. 
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kaynağı sayılan bu hadisi Ġbn Teymiyye (ö. 728/1328) ve Suyûtî (ö. 911/1505) gibi 

âlimler uydurma olarak nitelendirse de söz konusu hadis, mutasavvıf Ģairler 

tarafından sıkça kullanılmıĢtır.
189

 Hemen bütün Ģairler tarafından kullanılan bu 

hadisi, pek tabiî olarak Kuloğlu da zikretmiĢ, Allah‘ın gizlediği bu küntü kenzen 

cevherini görmek arzusunda olduğunu dile getirmiĢtir: 

 

 Pes küntü kenzen cevherin maḫfī ėdüpdür ḳudretüñ 

 Ṣunʿ-ı kemālātuñ ile biz anı iẓhār isterüz   (171/18) 

 

Levlâke levlâke lemâ halaktü‘l- eflâke: Tasavvufa göre Allah önce hakikat-i 

Muhammediye‘yi yaratmıĢ, daha sonra diğer bütün mahlûkât onun için halk 

edilmiĢtir. ―Sen olmasaydın, sen olmasaydın felekleri yaratmazdım.‖ kudsî hadisi de 

bu anlayıĢı ifade etmektedir. (Aclûnî, II, 164, hadis no. 2123.)  Söz konusu hadis-i 

kudsî de tasavvuf Ģiirinde önemli bir yere sahip olan hadislerdendir. 
190

 Kuloğlu bu 

kudsî hadisi iki beyitte ele almıĢtır. Bu beyitlerden ilkinde hadis iktibas edilmemiĢ, 

hadisin manasına atıfta bulunulmuĢtur. Ġkincisinde ise levlâke hadisinin nurunun 

dünyada istikamet üzere olan sâlike kıyamette Ģefaat edeceği anlatılmıĢtır: 

 

 Cihānuñ yaradılması iy ʿaceb 

 Meger Ḥażret-i Muṣṭafādur murād   (96/18) 

 

 Ṭurup Ṭūr-ı nedāmetde olıgör istiḳāmetde 

 ġefīʿ olsun ḳıyāmetde saña ol pertev-i Levlāk   (303/18) 

 

 Lī ma‘ Allâh  : ―Benim Allah ile öyle anlarım olur ki ne bir mukarreb melek 

ne de gönderilmiĢ bir nebi öyle bir yakınlığı elde edebilir.‖  (Aclûnî, II, 173, hadis 

no. 2159.) Bu hadis, sahih hadis kitaplarında yer almamaktadır.
191

 Klasik Türk 

Ģiirinde ve tasavvufta Allah ile olan yakınlığı ifade etmek için kullanılır. 

Kuloğlu‘nun da bir beyitte bu hadise atıfta bulunduğu görülmektedir. Peygamberin 

                                                           
189

 Reyhan Keleş, a.g.t., s. 337. 
190

 Reyhan Keleş, a.g.t., s. 357. 
191

 Reyhan Keleş, a.g.t., s. 362. 
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böyle bir hadisi olduğunu açıkça belirten Ģair, Lī ma‘Allâh iktibasının ardından 

hadisin manasına da temas etmiĢtir: 

 

 BuyurmıĢdur ḥadīŝinde naẓar ḳıl lī maʿ Allâh  

 Anuñ ḫalvet-gehinde mürsel ü kerrūbiyān olmaz   (159/8) 

 

 Men ‗arefe nefsehû fekâd ‗arefe Rabbehû : ―Kendini (nefsini) bilen Rabbini 

bilir.‖ (Aclûnî, II, 361, hadis no. 2532.)
192

 manasına gelen hadis, mutasavvıf Ģairlerce 

sık sık kulanılmıĢtır. Tasavvuf yolunda ilerleyen sâliklerin temel öğretilerinden biri 

hükmünde olan bu hadis, Kuloğlu tarafından bir beyitte zikredilmiĢtir. Hakikat ile bu 

hadisin sırrına vakıf olan sâlikler, varlık Ģehrinin sultanının kim olduğunu 

anlayabilirler: 

 

 Bu vücūduñ Ģehrinüñ sulṭānı kimdür bilesin  

 Bilür iseñ tā ḥaḳīḳat ile sırr-ı men ʿaref    (256/18) 

 

 Mûtû kable en temûtû : ―Ölmeden önce ölünüz.‖  (Aclûnî, II, 281, hadis no. 

2669.) manasına gelen bu hadisin de tasavvuf edebiyatında büyük bir yeri vardır. 

Ancak sahih hadis kitaplarında yer almayan bir hadistir.
193

 Tasavvufta ölmeden önce 

ölmek, kalpte Allah‘tan baĢka her Ģeyi yok etmek demektir. Bu tabiî ölüm değil, 

isteğe bağlı ölümdür. Bu Ģekilde ölmeden evvel ölen sâlik, manevî âlemde yeni bir 

hayat bulur.
194

 Kuloğlu bu hadisi üç beyitte zikretmiĢtir. Ancak bu beyitlerde söz 

konusu hadis lafzen değil, manen iktibas edilmiĢtir. Mezkûr beyitlerde sâliklere 

ölmeden evvel ölmenin, yani nefsi öldürmenin fazileti anlatılmıĢtır. Sâlik tarikata 

nefsini hesaba çekmek için girer. Nefsine galip gelen âĢık, âlemde yiğit olarak anılır: 

 

 Ölüñ ölmezden öñ deyü buyurdı mefḫar-ı ʿālem 

 Ṭarīḳat veznine girüp bu nefis iḥtisāb ister   (120/7) 

 

                                                           
192

 Reyhan Keleş, a.g.t., s. 366. 
193

 Reyhan Keleş, a.g.t., s. 373. 
194

 Ethem Cebecioğlu, a.g.e., s. 383. 
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 ʿĠlm-i ḳaderden bilürüz ölmezden evvel ölürüz 

 Her ne ḳılursaḳ ḳıluruz kimseyi āzār ėtmezüz   (168/3) 

 

 Öligör ölmeden bu nefse ġālib olıgör sen de 

 Olasın ʿarṣa-i ʿālemde bir merdāneye teĢbīh   (369/14) 

 

 Hâdimü‘l-lezzât : ―Lezzetleri acılaĢtıran/yıkan ölümü sık sık zikrediniz.‖ 

(Tirmizî, Kıyâme, 26, Zühd, 4.) 
195

 manasındaki hadisin iki beyitte iktibas edildiği 

görülmektedir. Söz konusu beyitlerde yer alan ve ―lezzetleri acılaĢtıran/yıkan‖ 

manasına gelen Hâdimü‘l-lezzât terkibi, ölüm manasına gelecek Ģekilde kullanılmıĢ 

ve ölümden kaçılamayacağı hatırlatılmıĢtır. Bu beyitlerde hadisin kısmen manası da 

verildiğinden, hem lafzen hem de manen iktibas yapıldığı söylenebilir:  

 

 Ẕikr ėdüñ anı dėr Nebī kim hādimü‘l-leẕẕāt odur 

 Hem ḳāṭıʿu‘Ģ-Ģehvāt odur bulmaz kiĢi andan rehā   7/16 

 

 Dėdi kim Muḫtār-ı ʿālem hādimü‘l-leẕẕātı añ 

 Emrine bir gün olursın çār-nā-çār inḳıyād   (98/18) 

 

 ―Ben hikmet eviyim, Ali de onun kapısıdır.‖ manasında bir hadis rivayet 

edilmekle birlikte bu hadis, Kütüb-i sitte içinde yalnızca Tirmizî (ö 279/892)‘nin 

Sünen‘inde yer almaktadır. Söz konusu hadis, Ukaylî (ö.322/933), Taberânî 

(ö.360/971), Ġbn Adî (ö.365/975) ve Hâkim (ö.405/1014) rivayetlerinde ise ―Ben ilim 

Ģehriyim Ali de onun kapısıdır.‖  Ģeklindedir.
196

 Sahih olup olmadığı hususunda 

tartıĢmaların olduğu bu hadis, Kuloğlu tarafından bir beyitte manen iktibas yoluyla 

anılmıĢtır:  

 

 KiĢver-i ʿilm-i maʿāniyem dėr ol faḫr-ı cihān 

 Ḳapusı anuñ ʿAlīdür bāb-ı derbān-ı Necef   (246/15) 

                                                           
195

 Reyhan Keleş, a.g.t., s. 329. 
196

 Seyit Avcı, “ „Ben İlim Şehriyim Ali de Onun Kapısıdır Hadisi Üzerine‟”, Marife, Yıl 4, S. 3, Kış 

2004, s.356. 
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 Dîvân-ı Hümâyûn‘da 213. sırada bulunan Ġhlâs redifli Ģiir, redifinden de 

anlaĢılacağı üzere Ġhlâs sûresinin faziletlerini anlatan bir Ģiirdir. Bu Ģiirin mahlas 

beytinde ―Yedi kat gök ve yedi kat yer, Ġhlâs sûresi üzerine kurulmuĢtur.‖ 

manasındaki hadisin manen iktibas edildiği görülmektedir. Ancak bu hadis muteber 

hadis kayanaklarının hiç birinde tespit edilememiĢtir.
197

 

 

 Yerüñ gögüñ esāsı oldurur dėdi Resūlu‘llâh  

 ġafīʿ olursa maḥĢerde Ḳuloġlına ne var Ġḫlāṣ   (213/20) 

 

 Divanda, Kuloğlu‘nun aĢk yolunda ölenlerin de Ģehid sayıldığını, dolayısıyla 

sorgusuz sualsiz cennete gireceklerini dile getirdiği beyitte, bu düĢüncesini bir 

hadisle desteklediği görülmektedir. Zira Hz. Peygambere ―Kim cennetliktir‖ diye 

sorulduğunda, ―Peygamberler, Ģehitler, çocuklar ve diri diri gömülen kızlar‖ diye 

cevap vermiĢtir. (Ebû Davud, Cihad, 27.)
198

 

 

 Rivāyetdür ki dėmiĢdür Ģu kim ʿıĢḳ içre cān vėre 

 Yarın niʿmetleri Ḥaḳuñ olısardur aña mebẕūl 

 

 Ḥisāb ile ʿaẕāb olmaz Ģehīd-i Ḥaḳ olanlara 

 Gireler cennet-i ʿAdne ebed olmayuben mesʾūl   (317/2-3) 

 

 ġiirlerinden, Kuloğlu‘nun seyahati seven bir mizaca sahip olduğu 

anlaĢılmaktadır. Bu seyahat arzusunu sağlam bir zemine oturtarak delillendirmek 

isteyen Ģair, Hz. Peygamberin ―Dünyada bir garip veya bir yolcu gibi ol‖ hadisini de 

manen iktibas etmiĢtir: 

 

Cihānda yolcı gibi ol iḳāmet ḳılma bir yerde 

Ḥadīŝ-i Muṣṭafādur bu deyüben ḳıldılar isnād   (95/14) 

                                                           
197

 Rıdvan Kalaç, “el-Ermeyûnî (ö.958/1551) ve İhlâs Sûresinin Faziletine Dair Kırk Hadisi”, e-

Şarkiyat İlmî Araştırmalar Dergisi/Journal of Oriental Scientific Research (JOSR), C.: 10, S. 4 (22), 

Aralık-2018,  s.1284. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/611654, (26.05.2022). 
198

 Fatih Büyükyıldız, Hadislerde Şehitlik Kavramı, (Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 

Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi,) Erzurum 2010, s. 77. 

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/611654
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Osmanlı döneminde halk arasında geniĢ bir dua kültürünün geliĢtiği 

malumdur. Bu dua mozaiği içinde Ġslamî sıhhate sahip dualar olduğu kadar, Ġslamî 

kaynaklara dayanmayan dualar da yer edinmiĢtir. Bu dualardan birisi olan kadeh 

duasının ortaya çıkıĢı ile ilgili olarak Ģu rivayete ulaĢılmaktadır: Hz. Peygamber 

miraca çıktığında üzerinde yeĢil hatla bir dua yazılı olan ve gökte asılı duran bir 

kadeh görür. Allah, Hz. Muhammed‘e miraçta en çok neyin hoĢ geldiğini sorar. Hz. 

Peygamber de en çok bu kadehin kendisine hoĢ geldiğini söyler. Bunun üzerine 

Allah Teâlâ o kadehin Hz. Muhammed‘in nurundan olduğunu, yerleri ve gökleri 

yaratmadan beĢ yüz sene evvel kadehin üzerinde bulunan o duayı yarattığını, bu 

duanın kuvvetiyle yerlerin ve göklerin ayakta durduğunu, Cebrail‘in inip çıktığını, 

Ġsrafil‘in sura üflediğini söyler.
199

  Bu rivayetin Kuloğlu tarafından bir hadis olarak 

değerlendirildiği görülmektedir: 

 

Ġy Ḳuloġlı Ģeb-i Miʿrācda Resūl almıĢ anı 

 Bu ḥadīŝüñe muvāfıḳ gele Ḳurʾāna ḳadeḥ   (78/20) 

 

Dîvân-ı Hümâyûn‘da bu hadislerden baĢka, bizim metnini tespit 

edemediğimiz, ancak Kuloğlu‘nun ifadesine göre hadis olduğu anlaĢılan baĢka 

iktibaslar da vardır. Bunlar manen yapılmıĢ iktibaslar olup söz konusu beyitlerde 

Ģair, bu sözlerin peygamber tarafından söylendiğini açıkça belirtmiĢtir. Bu beyitlerde 

zikredilen hadislerden çıkan manaya göre günde beĢ vakit abdest alan bir kimsede kir 

ve necaset kalmaz. Cehennem yedi kat olup içi dıĢı hep ateĢten oluĢur. Dünyaya 

aldananlar âhirette mahzun olur. Dünya gönül verip aldanan kimselerin âhirette 

nasibi olmadığı gibi, âhireti düĢünenler için bu dünya haramdır: 

 

Faḫr-ı ʿālem ḥażreti böyle buyurmıĢdur dėdi 

 Bülbül-i bāġ-ı rivāyet Ġbn-i Mālik ol Enes  

 

 

                                                           
199

 Erol Aksoy, “„Kadeh Duası‟ Çevresinde Gelişen İnanışların Sanal Dünyadaki Yansımaları, 

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C.: 12, Sayı 1, Mart 2022, s. 

115. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1999789 (07.06.2022)  

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1999789


122 
 

 Günde beĢ kez yusa bir Ģaḫṣ kendüni esbābını  

 Hiç ḳalur mı ancılayın kimsede kir ü denes   (187/17-18) 

 

Resūl-i mefḫar-ı eĢyā buyurmuĢ iĢ bu resme kim 

 Yedi evdür dėdi ṭamu hep otdan olısar iç ṭaĢ   (203/18) 

 

 Dünyeye maġbūn olan ʿuḳbāda maḥzūn olısar 

 Diyü buyurmıĢdurur ol Muṣṭafā ḫayru‘l-ḳabīl   (310/10) 

 

 Dünye ehline kim olmaz āḫiret milki naṣīb 

 Āḫiret ehline olmıĢdur ki bu dünyā ḥarām   (327/5) 

 

2.1.5. Peygamberler 

 

Eserde Âdem, Davud, Eyyub, Hârûn, Hızır, Ġbrâhim, Ġdrîs, Ġlyas, Ġsmail, Ġsâ, 

Ġshak, Muhammed, Musa, Nuh, Salih, Süleyman, Yakup, Yahya, Yunus ve Yusuf 

peygamberlerin ismi geçmektedir. Peygamberlikleri hususunda bir kesinlik 

olmamakla birlikte, eserde adı zikredilen Circîs ve Lokman da bu bölümde ele 

alınmıĢtır. 

 

2.1.5.1. Âdem 

  

 Ġlk insan olan Hz. Âdem topraktan yaratılması, Hz. Havva ile birlikte cennette 

iken cennetten ayrı düĢmesi, Allah‘ın emriyle meleklerin kendisine secde etmesi ve 

Allah‘ın yerlere, göklere ve dağlara teklif ettiği, ancak onların yüklenmek istemediği 

emaneti kabul etmesi yönleriyle ele alınmıĢtır: 

  

 Ḫabbāz-ı cihān Ādemüñ ol ḫāk-i ḫamīrin 

 Ġam ṣuyı ḳarar iken o taḫmīre dolaĢmıĢ   (195/13) 
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 ġu melāyik secde ḳılduḳda vücūd-ı Ādeme 

 ʿAlleme‘l-esmā oḳurdum ḳıṣṣa-i efsūn idüm   (324/16) 

 

 Bir dāne-i ḫālin görüp anuñ ṭamaʿ ḳılmıĢ göñül 

 Ādem gibi düĢmiĢ cüdā Firdevs-i ruḫsārından o   (362/2) 

 

 Yer gök çü ṭāḳat ḳılmadı aña iṭāʿat ḳılmadı 

 Ādem çün aldı bilmedi pes boynuna bār eyledi   (400/10) 

 

2.1.5.2. Circîs 

 

 Müslümanlar tarafından salih bir kimse yahut peygamber olduğuna inanılan, 

Hıristiyanlarca da George adıyla bilinen azizdir. Kur‘ân-ı Kerîm‘de adı 

zikredilmemektedir. 
200

 Defalarca öldürüldüğü halde dirilmesi sebebiyle, tekrar 

dirilmenin sembolü olarak karĢımıza çıkmaktadır.
201

 Yalnızca bir beyitte 

zikredilmiĢtir: 

 

Bulan anı nice bulmıĢ bahārı açılup ṣolmıĢ 

 Gör anuñ yolına ölmiĢ dirilmiĢ biñ kez o Çirçīs   (190/5) 

 

2.1.5.3. Davud 

 

 Hz. Davud, güzel sesiyle kendisine indirilen kutsal kitap olan Zebûr‘u 

okuması vesilesiyle anılmaktadır: 

 

 Bu Zebūr-ı nāleme āheng ėder Dāvud-veĢ  

 Ṭutılur ṣīt u ṣadādan bu ṣanasın her ṭaraf   (256/13) 

 

 

                                                           
200

 Günay Tümer, “Circîs”, DİA, C.: 8, s. 26. 
201

 Dursun Ali Tökel, Divan Şiirinde Şahıslar Mitolojisi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Ünivesitesi 

Yayınları, İstanbul 2016, s. 266. 
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2.1.5.4. Eyyûb 

 

 Türk Edebiyatında Hz. Eyyûb, sabrın timsalidir. Allah, Hz.Eyyûb‘û bir 

imtihana tâbi tutmuĢ, o da bu imtihanı Ģükür ve sabırla geçmiĢtir. Tasavvuf 

yolundaki derviĢ de belaya Hz. Eyyûb gibi sabır göstermelidir: 

 

 Sevdügin ėder mübtelā ʿāĢıḳ dėmez hiç aña lā 

 Eyyūbe çün vėrüp belā hem gėrü tīmār eyledi   (400/6) 

  

 Bu gün Eyyūb-veĢ ṣabr eyle sen anuñ belāsına 

 Anuñ derd-i firāḳına yine vaṣlile dermān ėt   (57/8) 

 

2.1.5.5. Hârûn 

 

 Hz. Hârûn, Hz. Musâ‘nın kardeĢi olup, onun yardımcısı olarak 

Ġsrailoğullarına gönderilmiĢ bir peygamberdir. Kur‘ân-ı Kerim‘de yirmi yerde adı 

geçmesine rağmen hakkında fazla bilgi bulunmayan Hârûn, daha ziyâde kardeĢi Hz. 

Musâ ile birlikte zikredilir.
202

 Kuloğlu da Hz. Hârûn‘u iki beyitte, Hz. Musâ ile 

beraber, onun yardımcısı ve refîki mahiyetinde zikretmiĢtir:  

 

 Ḳodı dünyāyı ṭutup gitdi nübüvvet rāhını 

 Elde bīmārī Ģu Mūsā ile hem Hārūn sürḫ   (83/19) 

 

 Vādi-i Eymende Mūsā nāra baĢ indürmedin 

 Tā ezel Mıṣr-ı seyāḥat içre ben Hārūn idüm   (324/15) 

 

2.1.5.6. Hızır 

 

 Hızır‘ın peygamberliği kesin olmamakla birlikte, peygamber veya veli olduğu 

konusunda rivayetler vardır. Klasik Türk edebiyatında Ġlyas ile birlikte Ġskender‘in 

                                                           
202

 Ömer Faruk Harman, “Hârûn”, DİA, C.: 16, s. 254. 
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maiyetiyle Zulumât ülkesinde âb-ı hayâtı arayıp bulması, böylece ölümsüzleĢerek 

yine Ġlyas ile birlikte dünya üzerindeki denizlerde sıkıntıya düĢenlerin yardımına 

koĢması ile anılır. Kelimenin ―yeĢil‖ anlamı dolayısıyla sevgilinin ayva tüyleri de 

Hızır‘a benzetilir.
203

 Sevgilinin dudakları âb-ı hayât, âĢık ise onu arayan Hızır‘dır. 

Gönül Hızır‘ı, ten zulmetinde âb-ı hayâtı bulur ve böylece ―Nefsini bilen Rabbini 

bilir‖ sırrına vakıf olur. Tasavvuf ve tekke edebiyatında ise hemen bütün mutasavvıf 

Ģairler tarafından mürĢid-i kâmil olarak yorumlanmıĢtır.
204

 

 

 Hızır, çoğu zaman âb-ı hayât ve Ġskender ile birlikte zikredilir. Gönül 

Ġskender‘in âb-ı hayâtı aramadı gibi Allah‘ın visalini arzular, Hızır gibi ona 

kavuĢmayı diler: 

 

 Dil Sikender gibi Ģol āb-ı viṣālüñ özler 

 Ḥıżr-veĢ anı bu gün çeĢme-i ḥayvāna ilet   (42/15) 

 

 ÇeĢme-i hayvân, tasavvufta Ġlâhî marifetin kaynağı ve esası olarak 

düĢünülür.
205

 Kuloğlu Hızır gibi âb-ı hayat isteyen kimsenin çeĢme-i hayvâna gitmesi 

gerektiğini dile getirir. Bedeni, insanı hapseden Zulumât ülkesi olarak görür:  

 

 Ġy Ḳuloġlı isteriseñ Ḥıżr-veĢ āb-ı ḥayāt 

 Çıḳ bu ẓulmāt-ı bedenden çeĢme-i ḥayvāna ḳaç   (68/20) 

 

 Mürde-i ʿıĢḳam yoluñda tiz ėriĢ iy Ḥıżr-pey 

 Ol mübārek leblerüñden ḳıl Mesīḥāne ʿilāc   (72/19) 

 

Birçok beyitte de Hızır‘ın denizlerde yardıma ihtiyacı olanların imdadına 

yetiĢmesine telmih yapılır. Gönül gemisi, hasret denizinin dalgaları arasında 

kalmıĢken Hızır‘dan yardım umar: 

 

                                                           
203

 İskender Pala, a.g.e., 216-217. 
204

 Cemal Kurnaz, “Hızır”, DİA, C.: 17, s. 411-412. ; Geniş bilgi için Bkz. Ahmet Yaşar Ocak, İslam-
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 DüĢdi dil fülki yine lücce-i girdāba meded  

 YetiĢ iy Ḥıżr aña sen varmaya ġarḳ-āba meded   (91/1) 

 

 Fiġān deryā-yı ḥasret içre ḳaldum Ḥıżr olup yetiĢ 

 Necāt-ı fülk-i dil ancaḳ beḳā-yı nuṣrete meĢrūṭ   (226/9) 

 

2.1.5.7. Ġbrâhim 

 

 Hz. Ġbrâhim, oğlu Ġsmâil‘i kurban etmek istemesi, Nemrut tarafından ateĢe 

atılması, Kabe‘yi inĢa etmesi ve sofrasında misafir olmadan yemek yememesi 

yönleriyle ele alınır. Hz. Ġbrâhim için lakabı olan ―Halîl‖ de kullanılır.  

 

 Mest olup Mīnada cāna ḳıydı Ġsmāʿīl nebī  

 Ḫançer-i Ġbrāhim ile kesilen ḳurbān mest   (52/19) 

 

 Kebūter-vārī pervāz eyle sen beytü‘l-ḥarīminde 

 Maḳāmuñ Ģol Ḫalīl-āsā bu gün gel nār-ı sūzān ėt   (57/6) 

 

 Dil Kaʿbesin ābād ėden olur Ḫalīl-āsā bu gün 

 Ciger kebābın yėdürüp olur o mihmāna ḥarīṣ   (214/4) 

 

Özellikle, Hz. Ġbrâhim‘in atıldığı ateĢ ile aĢığın düĢtüğü ayrılık ateĢi arasında 

bir benzerlik kurulur: 

 

 Nār-ı hicre sen taḥammül eyle Ġbrāhīm gibi 

 ġāyed ol vaṣl-ı dilārā ile bir gülzār ola   (394/5) 

 

2.1.5.8. Ġdrîs 

 

 Kur‘ân-ı Kerîm‘de, Meryem sûresinin 17. âyetinde yer alan ―Biz onu yüce bir 

mekana yükselttik‖ ifadesinin ne anlama geldiği hususunda farklı görüĢler vardır. 

Bazıları bunun Ġdrîs‘in ruhunun bulunduğu dördüncü veya altıncı kat sema olduğunu, 
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bazıları bununla cennetin kastedildiğini söylerken, bazıları da bu ifadeden kendisine 

peygamberlik verildiğinin anlaĢılması gerektiğini bildirmektedirler.
206

Bu farklı 

görüĢlere rağmen, Türk edebiyatında terzilerin pîri olması ve göklere çekilerek 

meleklere öğretmen olması vesilesiyle ele alınır.
207

 Bir beyitte semaya yükselmesi ile 

zikredilmiĢtir: 

 

 Semā-yı dilde cevlān ėt kim aḥvālüñ perīĢān ėt 

 Anı göklerde seyrān ėt miŝāl-i ḥażret-i Ġdrīs   (190/4)  

 

2.1.5.9. Ġlyâs 

 

 Türk edebiyatında Ġsâ ve Ġdrîs peygamber gibi göğe yükselmesi ve Hızır ile 

birlikte yeryüzünde dara düĢen müminlere yardım etmesi ile anılan bir peygamberdir. 

Bir beyitte Hızır ile birlikte ismi geçer: 

  

 NuḳūĢ-ı vech-i ʿuḳbāyı nedendür bilmek isterseñ 

 Ḳuloġlı mürĢidüñ ola meger senüñ Ḥıżır Ġlyās   (189/20) 

 

2.1.5.10. Ġsmâil 

 

 Hz. Ġsmâil, babası Hz. Ġbrâhim‘in kendisini kurban etmesine teslimiyet 

göstermesi yönüyle zikredilen bir peygamberdir. Üç yerde bu yönüyle ele alınır. 

Allah yolunda teslim olan âĢık, Hz. Ġsmâil‘e benzetilmiĢtir: 

 

 Mest olup Mīnada cāna ḳıydı Ġsmāʿīl nebī  

 Ḫançer-i Ġbrāhīm ile kesilen ḳurbān mest   (52/19) 

 

 Eger ḳurbāna emr olup seni Rabbüñ murād ėtse 

 ġol Ġsmāʿil gibi lāzımdurur dergāha teslīmāt   (59/9) 

 
                                                           
206

 Ömer Faruk Harman, “İdrîs”, DİA, C.: 21, s. 479. 
207
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 VėrmiĢüz cān ile her laḥẓa boyun teslīmüñe 

 Ẕebḥ-i Ġsmāʿīl gibi ṣaḥrā-yı meydānuñdayuz   (178/15) 

 

2.1.5.11 Ġsâ  

 

 Hz. Ġsâ, kendisine Ġncil adlı kutsal kitap verilen peygamberdir. Dünyadan 

kendini soyutlaması, ölüleri diriltmesi, çamurdan yaptığı kuĢlara nefesiyle can 

vermesi ve Deccal ile giriĢeceğine inanılan mücadelesi ile Kuloğlu‘nun en çok 

zikrettiği peygamberlerdendir. Hz. Ġsâ, Mesih lakabıyla da pek çok kez 

zikredilmiĢtir. 

 

 Allah yoluna canını koyan âĢık, Hz. Ġsâ gibi dünyadan el çekip tecerrüd 

yoluna girmelidir. Dünyadan geçen âĢık, bu sûretle Hz. Ġsâ‘nın diriltici nefesine 

kavuĢmuĢ olur.  

 

 Ġy Ḳuloġlı yüri sen daḫı tecerrüd yolına 

 Cānuñı ḥażret-i dergāha Mesīḥāne ilet   (42/20) 

 

 Cihān terkini ur tecrīd ile bundan güẕār eyle 

 Olasın ḥażret-i ʿĪsā gibi muḥyī deme vāriŝ   (66/9) 

 

Hz. Ġsâ dünya nimetlerinden vazgeçerek dördüncü kat göğe yükselmiĢ, Kârûn 

ise dünya malına itibar edip zenginleĢmesine rağmen, sonunda yere geçmiĢtir. Bu 

tezat defalarca dile getirilerek dünyâ malına önem vermemenin gereği 

vurgulanmıĢtır: 

  

Sebük-bār ol ṣaḳın Ḳārūn gibi yer ḫasf ėder seni 

 Mesīḥā-veĢ mücerred ol bu gün göklerde seyrān ėt   (57/19) 

 

 Gör tecerrüdle ʿĠsā nice göge aġdı bu gün 

 Buldı hem Ḳārūn ile māl-ı firāvān inḳırāż   (218/15) 
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Rakîb ile Deccâl arasında bir bağ kurulmuĢtur. Rakibin sevgiliyi kandırarak 

seyrana çıkarması, Deccâl‘in Hz. Ġsâ zamanında çıkaracağı fitneden bile büyük bir 

fitne olarak düĢünülmüĢtür: 

   

 Ol raḳībi yine gördüm yāri uydurmıĢ gezer 

 Dėme kim devr-i Mesīḥā anı Deccāl ėtmemiĢ   (227/18) 

 

 Sevgilinin sabah yeli ile gelen kokusu, âĢığın kabrine eriĢince, Hz. Ġsâ‘nın 

ölüleri dirilten nefesi gibi âĢığa can verir. Yine sevgilinin dudağı, Lokman‘ın 

hikmetinden üstün tutulur ve Hz. Ġsâ‘nın nefesine benzetilir: 

 

 ĖriĢe bād-ı nesīmüñden eger ḳabrüme ol 

 Dirilüp ʿaẓm-i remīmüm dem-i ʿĪsāyı ṣanur   (149/3)  

 

 ʿĪsā-miŝāl ölüyü diri ḳıldı leblerüñ 

 Bu fenn ile ḥikmet-i Loḳmāna ṣıġmaduñ   (284/7) 

 

2.1.5.12. Ġshak 

 

 Ġshak peygamber yalnızca bir beyitte Yahya, Ġsâ, Yakup ve Yunus 

peygamberler ile birlikte anılmıĢtır. Bu peygamberlerin hepsi, vahdet bezminde mest 

olarak nitelendirilmiĢtir:  

 

 Hem daḫı Yaḥyā vü ʿĪsā cümle mest olmıĢ bular 

 Daḫı Ġsrāʾīl ü Ġsḥaḳ Yūsuf-ı Kenʿān mest   (52/4) 

 

2.1.5.13. Lokmân  

 

 Lokmân‘ın peygamberliği hususunda ihitilaflar olmakla birlikte, klasik Türk 

edebiyatında hikmetin sembolü olarak ele alınır. Tıptaki ustalığı ile Ģiirde sık sık 

anılmıĢtır. Bununla beraber, onun bedenî rahatsızları tedavî edebileceği, aĢk derdine 
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derman olamayacağı söylenegelmiĢtir.
208

 Fakat Kuloğlu, aĢkı Lokman‘a benzeterek 

aĢk Lokman‘ının kendisine derman olduğunu söylemektedir: 

 

 Künc-i bīmār-ı belāyem baña ol Loḳmān-ı ʿıĢḳ 

 Ṭurmayup dārü‘Ģ-Ģifādan kāse-i merḥem ṭaĢır   (132/4) 

 

 Kuloğlu birçok beyitte dertlere derman olan Ģerbet-i Lokmân‘dan bahseder. 

ÂĢık, derdine çare olacak bu Ģerbeti arzular: 

 

 Ḫasteyem baĢum ḳodum dārü‘Ģifāñuñ ṭaĢına 

 Ben umaram çāre illā Ģerbet-i Loḳmān ıraḳ   (271/9) 

 

 Ġy ṭabībā cigerüm ḳanı gözümden dökilür 

 Vėr elüñ ile baña Ģerbet-i Loḳmān içeyin   (344/8) 

 

 Lokmân‘ın hikmetin sembolü oluĢu, ―Hikmet-i Lokmân‖ terkibiyle defalarca 

dile getirilmiĢtir.  

  

 Bīmār-ı belā olup geldüm ḳapuña iy Ģeh 

 Sen ḥikmet-i Loḳmāndan ṣıḥḥat ėriĢe nā-gāh   (372/5) 

 

 Bir beyitte Lokmân, Danyâl ile birlikte zikredilmiĢtir. Klasik Türk Ģiirinde 

Danyâl de Lokman gibi hikmetin sembolü olarak karĢımıza çıkmaktadır.
209

 Hikmet 

hususunda hem Lokmân‘dan hem de Danyâl‘den istifade edilmesi salık 

verilmektedir:  

 

 Ḳābil-i Ģākird olup ṭut Dānyālüñ dāmenüñ 

 ʿĀciz olup eyleme Loḳmān-ı ḥikmetden gilā   (398/8) 
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209
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2.1.5.14. Muhammed  

 

 Divân-ı Hümâyûn‘da ismi en çok geçen peygamber, kendisine Kur‘ân-ı 

Kerîm verilen, Ġslâmiyet‘in peygamberi Hz. Muhammed‘dir. Eserde Hz. Muhammed 

hakkında yazılan na‘tlerden baĢka, birçok beyitte telmih yoluyla Hz. Peygamberden 

bahsedilmektedir. Kuloğlu‘nun Hz. Muhammed‘den bahsederken Ahmed, Ahmed-i 

Muhtâr, fahr-ı âlem, fâhr-ı cihân, fahr-ı risâlet, habîb, habîb-i ekrem, hâce-i eĢyâ, 

hâtem-i enbiyâ, Mahmûd, Muhtâr, Mustafâ, mefhar-i eĢyâ, resûl, resûlullâh, sadr-ı 

bedr-i kâinât, server, sultân, Ģâh-ı rüsül, ĢehinĢâh-ı cihân vb. isim ve benzetmeleri 

kullandığı görülür.   

 

 Bir Ģeyh ve mutasavvıf olan Kuloğlu, tam bir peygamber âĢığıdır. Daimâ 

peygamberi arzular, ona salât u selâm eder. Onun kadrini bilmemenin divanelik 

alâmeti olduğunu söyler. Ama onun övülmeye ihtiyacı yoktur. Nübüvvet tahtında 

onun nedimi Cebrâîl‘dir, kerrubiyan melekleri de ona boyun eğerler. Bütün âlem 

onun için yaratılmıĢtır. O, diğer peygamberlere imamlık eder. Kuloğlu, Hz. 

Peygamberin mekânının cennet olması için sürekli Allah‘a niyaz eder. Peygamberi 

rehber edinmek, Allah yolundan gitmenin bir gereğidir:  

 

 Ġy Ḳuloġlı Aḥmed-i Muḫtārı eyle pīĢvā 

 Tā ki seni ḳılmasunlar iĢbu yolda ıṭrāḥ   (75/20) 

 

Hz. Muhammed, müminlere Ģefaat edecektir. Kuloğlu, Allah‘a peygamberin 

kendisine Ģefâat etmesi için yalvarır: 

 

 Semender gibi āteĢ içre cānum yanduġı vaḳtin 

 ġefīʿ ḳıl rūz-ı maḥĢerde bize yā Rab Muḫtārı   (421/18) 

 

 Hz. Muhammed‘in mirac ve isrâ hadisesi üzerinde ısrarla durulan 

konulardandır. Mirac, Hz. Peygamberin göğe yükselip Allah katına çıkıĢını ifade 

eden bir terimdir. Ġslamî kaynaklarda anlatıldığına göre mirac hadisesi iki aĢamadan 
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müteĢekkildir. Hz. Peygamberin bir gece Mescid-i Harâm‘dan Mescid-i Aksâ‘ya 

yaptığı yolculuğa isrâ, oradan göğe yükselmesine de mirac denmektedir.
210

 

 

 Ḳābe ḳavseyni ev-ednāya ėriĢdi menzilüñ  

 Leyle-i miʿrāc içinde ḥażretüñ iy māh-rū   (353/11) 

 

 Dergāh-ı Ḥaḳa eyledi Aḥmed yine miʿrāc 

 KeĢf olmaġiçün ʿāleme esrār-ı muḳaddes   (184/5) 

 

 Kuloğlu okuyucuya nasihat ederek ona doğru yolu göstermeyi Ģiar edinmiĢ 

bir Ģairdir. ġiirde bu yola sıklıkla baĢvuran Ģair, sâliklere Hz. Peygamberin ahlâkıyla 

ahlâklanmayı, onun yolundan gitmeyi, sünnet ve Ģeriattan ayrılmamayı öğütler: 

 

 Anuñ aḫlāḳını gözle anuñ iŝrince git dāyim 

 Olıgör milk-i dünyāda o zāt-ı erḥama vāriŝ   (66/2) 

 

 Ṭutarsañ sünnet ü Ģerʿ-i Resūlu‘llâhı ẓāhirde 

 Olasın Bū Ḥuẕeyife gibi ġeyḫ ʿAlḳame vāriŝ   (66/8) 

 

2.1.5.15. Musâ 

 

 Hz. Musâ Ġsrâiloğulları peygamberlerinden olup, kendisine Tevrat verilmiĢtir. 

Türk edebiyatında Tûr dağında Allah ile konuĢması, Allah‘ı görmek istemesi üzerine 

Allah‘ın dağa tecelli etmesi, parlayan eli, yılana dönüĢerek Firavun‘un yılanlarını 

yutan ve Kızıldeniz‘i ikiye yaran asası, Firavun‘la olan mücadelesi ve sonunda onu 

suya gark etmesi gibi mucizeleri ile ele alınır. Ayrıca kardeĢi Hârûn ile olan 

yoldaĢlığı ve altından bir buzağı heykeli yaparak ona tapan Sâmirî‘yi lanetleyiĢi ile 

de sık sık telmih konusu olur.  
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 Hz. Musâ, mutasavvıf Ģairlerin duygu, düĢünce ve hayallerini dile 

getirebilmeleri için mühim bir ilham kaynağı sayılır. Onun hayatı ve mucizeleri, 

Ģairlerin vermek istediği mesajı daha somut bir biçimde sunmalarına imkan 

sağlamaktadır. Bu sebeple hemen her mutasavvıf Ģair, Hz. Musâ‘nın hayatından bazı 

kesitleri alarak tasavvufî düĢüncelerini ifade etmek üzere bu kesitlerden istifade 

etmiĢtir.
211

 ġüphesiz, Kuloğlu da bu Ģairlerden biridir. 

 

Hz. Musâ, eserde adına en çok rastlanan peygamberlerden biridir. Hz. 

Musâ‘nın Tûr dağında ilâhî kelâma mazhar oluĢu defalarca zikredilir. Onun ―Kelîm‖ 

sıfatının hatırlatıldığı bu beyitlerde Ģâir, Hz. Musâ gibi Allah‘ın yüzünü görmek 

arzusunda olduğunu dile getirir:  

 

 Ṭūr-ı temennāya yine ėrdi göñül Mūsā-veĢ  

 Geldi ḫiṭāb-ı Lem-yezel ʿālī-ṣadāya merḥabā   (17/5) 

 

 Vādī-i Eymende Mūsā gibi ḥayrān olmıĢam 

 ĀteĢ-i innī enā‘l-lāhu dėmiĢ ol nār güç   (69/5) 

 

Ṭūr-ı tecellāda hemān kim len terānī gūĢ ėdüp 

 Biz de Kelīm-āsā bu gün tā keĢf-i dīdār isterüz   (171/6) 

 

Hz. Musâ Tur dağında iken, kavmini aldatarak buzağıya tapmalarına sebep 

olan Sâmirî ve Musâ‘nın yed-i beyzâsı aynı beyitte zikredilir. Sâmirî bir putperest 

olduğu için Allah‘ın varlığını ispat etmekten acizdir. Hz. Musâ‘nın mucizesi olan 

yed-i beyzâsı dahi kâfirlere Allah‘ın varlığını ispat için kâfi gelmemiĢtir:  

  

 Sāmirī kimdür ki anuñ varlıġın iŝbāt ėde 

 Bu Ģeb-i fikrinde Mūsānuñ yed-i beyżāsı güç   (73/10) 
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Firavun‘un Kızıldeniz‘de boğularak helak olduğu malumdur. Yer yer bu 

hadiseye telmih yoluyla değinildiği gibi Firavun‘un nefse teĢbih edildiği de olur:  

 

 Beni bu nefs-i Firʿavnum ayırdı rūḥ-ı Mūsādan 

 Anuñçün Nīl-i ġayb içre ki sīretde olur timsāḥ   (81/18) 

 

Yine nefsin Firavun‘a benzetildiği bu beyitte, ġu‘arâ Sûresinin 32. âyetinde anlatılan 

Hz. Musa‘nın asâsısın yılana dönüĢmesi mucizesine telmih vardır. 

 

Ḳabūl-i muʿciz-i ḥüsnüñ umar bu dil ki Mūsā-veĢ 

 Hücūm-ı nefs-i Fir‗avun o ŝüʿbānün mübīn ister   (118/9)  

  

Hz. Musâ söz konusu olunca, serveti ile dünya zenginliğinini timsali olan 

Kârûn‘dan da bahsedilir. Karûn, tıpkı Firavun ve Hâmân gibi Hz. Musâ‘nın 

uyarılarına rağmen ona inanmayıp onu sihirbazlıkla suçlamıĢ, sonunda 

cezalandırılarak servetiyle birlikte yerin dibine geçmiĢtir.
212

 Bu dünyanın malına ve 

zenginliğine değer verilmemesi hususunda zikredilir: 

  

 Ṣuçını bildi ki Mūsādan o Ģerm oldı ḳatı 

 Yėre geçdi Ģöyle kim gencīne-i Ḳārūn sürḫ   (83/17) 

 

2.1.5.16. Nûh 

 

 Hz. Nûh tufan hadisesi, inanmayan kavmine ettiği bedduasının kabul olması 

ve uzun bir ömür sürmesi yönleriyle ele alınmıĢtır. Kuloğlu, nefsine uyan kimsenin 

çok gözyaĢı döküp, tufan gibi âh etmesini söyler:  

 

 Raḳīb-i nefse maġlūb oluriseñ Nūḥ nebī-vār  

 Gözüñ yaĢını bir baḥr eyle hem āhuñı ṭūfān ėt   (57/14) 

 

                                                           
212

 Ömer Faruk Harman, “Kârûn”, DİA, C.: 24, s. 519 
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Hz. Nûh, putperest olan kavmini imana davet ettiyse de kavmi iman 

etmeyince, onların cezalandırılması için bir dua etmiĢ (eĢ-ġuarâ 26/118-119, Nûh 

71/1-28) ve Allah da bu duayı kabul ederek, Nûh‘a bir gemi yapmasını emretmiĢtir 

(Hûd 11/36-39):
213

 

 

Duʿāsı ḳabūl oldı kim ol Nūḥ nebīnüñ 

Cibrīle dönüp vaʿde-i ṭūfāna ḫaber vėr   (139/12) 

 

Bir rivayete göre peygamberler içinde en uzun ömürlü olanı, 1300 yıl 

yaĢadığı söylenen Hz. Nûh‘tur.
214

 Ancak Kuloğlu, insanın Hz. Nûh kadar ömrü olsa 

bile sonunda ecelin geleceğini hatırlatır. Mâsivâ Hz. Nûh‘un yaptığı gemiye, ecel de 

tufana benzetilir: 

 

 Ġy Ḳuloġlı Nūḥuñ ʿömrince yaĢarsañ çāre yoḳ 

 Māsivānuñ fülkini ġarḳ ėtmese ṭūfān-ı feyż   (222/20) 

 

2.1.5.17. Sâlih 

 

 Kur‘ân-ı Kerîm‘de, Semud kavmine gömderildiği bildirilen bir peygamberdir. 

(el-A‘râf 7/73, en-Neml 27/45) Kendisine mucize olmak üzere, kayadan çıkarılan bir 

deve verilmiĢtir.
215

 Hz. Sâlih, bir beyitte bu mucize deve ile birlikte, mâsivâyı terk 

hususunda ele alınır: 

 

 Māsivā-yı ʿālemi terk eyledük tecrīd ile 

 ÜĢtür-i Ṣāliḥ gibi cānā sebük-bāruñdayuz   (177/12) 

 

 

 

 

                                                           
213

 Ömer Faruk Harman, “Nûh”, DİA, C.: 33, s. 226. 
214

 Ömer Faruk Harman, “ a.g.m.”, s. 226. 
215

 Ahmet Güç, “Sâlih”, DİA, C.: 36, s. 32-33. 



136 
 

2.1.5.18. Süleymân 

 

 Klasik Türk edebiyatında önemli bir yeri haiz olan Hz. Süleymân, Dîvân-ı 

Hümâyûn‘da da mühr-i Süleymân, Âsaf, Belkıs, Hüdhüd, ve karınca ile birlikte 

onlarca kez Ģiire konu olduğu gibi, saltanatın ve ihtiĢamın timsali olarak da karĢımıza 

çıkmaktadır.  

  

 ÂĢık, Hz. Süleymân‘ın veziri Âsaf‘a, sevgili de sultan olan Hz. Süleymân‘a 

benzetilmektedir. Bu sebepten âĢık, sevgiliden uzak kalmamalıdır: 

 

 ʿĀĢıḳ iseñ ṭālibā sen olma cānāna ıraġ 

 Āṣaf-ı dehr oluben olma Süleymāna ıraġ   (237/1) 

 

Sevgilinin goncayı andıran ağzı, Mühr-i Süleymân, sevgilinin ağzını elde 

etmeyi baĢaran rakib ise Hz. Süleymân‘ın mührünü çalan Ġblis‘tir: 

 

 Ol raḳīb ėtmiĢ dehānı ġonçesin yārüñ Ģikār 

 Ehremendür ṣanasın mühr-i Süleymāna ḫilāf   (252/10) 

 

Hz. Süleyman, peygamberliğinin yanında aynı zamanda padiĢahtır. Bu 

sebeple aynı zamanda ihtiĢam ve iktidarın da remzi olmuĢtur. ĠhtiĢam ile geçen 

saltanatının bir sonu olması edebiyatımızda çok sıklıkla iĢlenen bir konu olup, 

Kuloğlu da bu temaya zaman zaman yer vermiĢtir: 

 

Aldanma cihān ėtse iḳbāl ile idbārı 

 Yėller getürüp gitdi Ģol taḫt-ı Süleymānum   (333/13) 

 

Hüdhüd, nefis Belkıs‘ının göğsüne düĢünce gagasını vurarak onu gaflet 

uykusundan uyandıran akıldır.
216

 Sebe melikesi Belkıs, Hüdhüd ve Hz. Süleymân‘ın 

Belkıs‘a gönderdiği mektup bir arada zikredilerek meĢhur kıssa hatırlatılır:  

                                                           
216

 Selami Şimşek, Tasavvuf Edebiyatı Terimleri Sözlüğü, Litera Yayıncılık, İstanbul 2017, s. 268. 
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 Sebā Ģehrinden iy Hüdhüd gelürsin ḳanı ol Belḳīs 

 Ḳıl anuñ nāmesin cānā Süleymāna bu gün telḫīs   (190/1) 

 

Karınca, tasavvufta herkesin gücü nispetinde elinden geleni yapmasını temsil 

eder. Sûfî karınca gibi çalıĢkan olmalıdır. Tasavvuf yolunda meskenete yer yoktur.
217

 

Bu düĢünceyle, karınca gibi Süleymân‘ın yoluna gitmek gerektiği, aksi takdirde 

kiĢinin nasibinin olmadığı vurgulanır: 

 

 Būy-ı devlet ėrmedi hergiz meĢām-ı cānına 

 Mūr-veĢ ʿazm-i güẕergāh-ı Süleymān ėtmeyen   (347/8) 

 

Kuloğlu Ġlyâs, Sultan IV. Murat‘ı zamanın Ġskender‘i ve Süleymân‘ı olarak 

tavsif etmektedir. 

 

Süleymān ile hem Sikender-zamān 

 Olardan ḳalan yādigārum Murād   (97/4)  

 

2.1.5.19. Yakup 

 

 Hz. Yûsuf‘un babası olan Hz. Yakup‘un ―Ġsrâil‖ ve ―Pîr-i Kenân‖ adıyla 

anıldığı da vâkidir. Hz. Yakup denince ilk olarak akla Hz. Yûsuf‘un hasretiyle 

yıllarca ağlayıp kör olması gelir. Ayrıca külbe-i ahzân diye bilinen evi de beyitlere 

konu olur. Dünyâda Allah‘tan ayrı düĢtüğünü düĢünen sûfî, gönlü Yakup‘a, dünyayı 

da gam kuyusuna benzeterek, bu kuyudan kurtulmak için Allah‘a yalvarır: 

 

 Yėter aġladduñ firāḳuñla göñül Yaʿḳūbını 

 Sicn-i ġamdan eylegil ol Ģāh-ı Kenʿānı ḫalāṣ   (211/9) 

  

 Külbe-i ahzân, Hz. Yakup‘un oğlu Hz. Yûsuf‘u kaybettikten sonra onun 

hasretiyle ağladığı evidir. Bu tabir, mutasavvıf Ģairler için bir ilham kaynağı 

                                                           
217

 Ethem Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü, Otto Yayınları, Ankara 2020, s. 271. 
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olmuĢtur. Kul, Allah‘tan ayrı kaldığı için bu dünya kulubesinde Hz. Yakup‘un, Hz. 

Yûsuf‘tan ayrı kalıĢına ağladığı gibi, gam ve keder ile ağlamaktadır: 

 

 Beytü‘l-aḥzān içre Ġsrāʾīl gibi aġladuġum 

 Bulmaġ içündür ḥaḳīḳat Yūsuf-ı Kenʿānumı   (420/4) 

 

2.1.5.20. Yahyâ 

 

 Hz. Yahyâ yalnızca bir beyitte, Hz. Ġsâ, Hz. Yakup ve Hz. Yûsuf ile birlikte 

zikredilmiĢtir. Bu dört peygamber de tevhid aĢkı ile mest olarak tanımlanırlar: 

 

 Hem daḫı Yaḥyā vü ʿĪsā cümle mest olmıĢ bular 

 Daḫı Ġsrāʾīl ü Ġsḥaḳ Yūsuf-ı Kenʿān mest   (52/4) 

 

2.1.5.21. Yûnus 

 

Hz. Yûnus, bir balık tarafından yutulmuĢ ve Allah‘ın izniyle karaya çıkarak 

kurtulmuĢtur. Bu hadiseye telmih yapılarak sadece bir beyitte anılmıĢtır. Sûfî, 

dünyaya gelerek Rabbinden ayrı düĢtüğü için bu halden memnun değildir. Ġnsan, bela 

denizinde boğulmak için dünya denilen bir ummanın sahiline getirilmiĢtir: 

 

Ġarḳ ėtmek içün sen bizi ol baḥr-ı belāda 

 Yūnus gibi tā sāḥil-i ʿummāna getürdüñ   (286/11) 

 

2.1.5.22.Yûsuf 

 

Klasik Türk edebiyatında Hz. Yûsuf, güzelliğin ve iffetin sembolüdür. Ayrıca 

kardeĢleri tarafından kuyuya atılması, pazarda köle olarak satılması, ağırlığınca altın 

karĢılığında alınması, Zeliha tarafından zindana atılması, zindandan kurtulup Mısır‘a 

sultan olması, babası Hz. Yakup‘un, onun hasretiyle yıllarca ağlaması gibi 

hadiselerle de sıklıkla Ģiire konu edilir. Kur‘ân-ı Kerim‘in 12. sûresi, Yûsuf sûresidir.  
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Bu sûrede Hz. Yûsuf‘un hikâyesi anlatılmakta olup, sûrenin 3. âyetinde geçen 

―ahsenü‘l-kasas‖ terkibi kıssaların en güzeli manasına gelmektedir.
218

 

 

Hz. Yûsuf‘un kardeĢleri tarafından kuyuya atılması, edebiyatımızda çok 

iĢlenen bir konudur. Dîvân-ı Hümâyûn‘da Hz. Yûsuf‘un düĢtüğü kuyu maddî ve 

cismanî âlemi, Ken‘ân beldesi ise kudsî âlemi temsil eder.
219

 Yûsuf‘un karanlık 

kuyudan çıkması gibi rûhun da melekûta yükselmesi için maddî âlemden tecerrüd 

etmesi gerekir.
220

 Aynı Ģekilde Hz. Yûsuf‘un atıldığı zindan da cismânî âleme 

benzetilir:  

 

Niçe bir çāh-ı bedende ḳalasın Yūsuf gibi 

 Mıṣr-ı ḳalbe mālik olup ʿazm-i Kenʿān ėtmedüñ   (282/4) 

 

 Göñül cān Yūsufın zindān-ı cismüñden gel āzād ėt 

 Seḥerlerde düriĢ Ģol pīr-i Kenʿān gibi feryād ėt   (44/1) 

 

 Hz. Yûsuf‘un pazarda satıldıktan sonra Mısır ülkesine sultân oluĢu bir ibret 

vesikasıdır. Tasavvufî edebiyatta pazar, kesret mertebesidir.
221

 Yûsuf-ı Kenân ise 

melekût âleminden kinâyedir. Melekût âlemine çıkabilmek için önce kesretten 

geçmek gerekir: 

 

 Ġy Ḳuloġlı gel bu gün bāzār-ı ʿıĢḳ içre ṣatıl 

 ʿĠbret almaḳ isteriseñ Yūsuf-ı Kenʿāna baḳ   (261/20) 

 

 Hz. Yûsuf‘un güzelliği malumdur. Onun güzelliğini görenler hayrete 

düĢerler. Nitekim onu ilk kez gören kadınlar, güzelliğinin karĢısında hayretle ellerini 

kesmiĢlerdir. Kuloğlu, Allah‘ın tecellisini Yûsuf‘un güzelliğine benzetmiĢtir. 

Allah‘ın tecellisini gören âĢıklar, dünyaya tükenmez bir destan getirirler: 

 

                                                           
218

 Celal Kırca, “Ahsenü‟l-Kasas”, DİA, C.: 2, s. 178. 
219

 Ethem Cebecioğlu, a.g.e., s. 279.  
220

 Süleyman Uludağ, a.g.e., s. 388. 
221

 Süleyman Uludağ, a.g.e., s. 285. 
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 TemāĢā eyleyenler nā-gehānī Yūsuf-ı ḥüsnüñ 

 Bu gün dervāze-i dehre dükenmez dāstān ilter   (140/13) 

 

2.1.6. Dört Halife 

 

 Dört halife, Hz. Muhammed‘den sonra gelen ilk dört halife olup sırasıyla Hz. 

Ebûbekir, Hz. Osman, Hz. Ömer ve Hz. Ali‘den ibarettir. Dört halife için hulefâ-yı 

râĢidîn veya çâr-yâr dendiği de olur. Dîvân-ı Hümâyûn‘da ilk üç halifenin isimlerine 

çok rastlanmaz. Daha ziyade dört halifeden bahsedildiği zaman adları zikredilir:  

 

Ol Ebū-bekir  ʿÖmer ʿOŝmān ʿAliyyü‘l-murtażā  

 Çār-yārüñ çār-erkānı niẓām olsun saña   (5/13) 

 

 Çār-yār u seyyid ü evlād-ı Ādem mest geçüp 

 Bū-Bekir  Fārūḳ u ʿOŝmān ol Ģeh-i merdān mest   (52/6) 

 

Yukarıdaki beyitlerden baĢka Hz. Osman, Kur‘ân-ı Kerim‘i çoğaltarak belli 

baĢlı Ģehirlere yollamasına telmih yapılarak bir beyitte daha zikredilir: 

 

 Āyet-i vechüñde yazdı muṣḥaf-ı Ḳurʾāna ḫaṭ 

 Kim ṣunulmıĢdur semādan ḥażret-i ʿOŝmāna ḫaṭ   (225/1) 

 

Edebiyatımızda Hz. Peygamberi öven na‘tlarden baĢka, dört halifenin 

medhine dair yazılan Ģiirler de mevcuttur. Bu manzumeler içinde, yalnız Hz. Ali‘nin 

medhi için yazılmıĢ olanlarına Na‘t-ı Ali denmektedir.
222

 Kuloğlu Ġlyas‘ın, Hz. 

Muhammed‘in amcasının oğlu ve damadı olan dördüncü halife Hz. Ali‘ye hususî bir 

muhabbeti olduğu âĢikârdır. Eserinde Hz. Ali‘yi öven beyitlere yer verdiği gibi, Hz. 

Ali vasfında biri Farsça, diğeri Türkçe olmak üzere iki na‘t-ı Ali (245, 246) yazmıĢ 

olması da bu muhabbetin delilidir. Söz konusu beyit ve medhiyyelerde onun Ali‘den 

baĢka Haydar, Kerrâr, Murtaza, ġâh-ı merdân, ġîr-i merdân ve ġîr-i Yezdân 
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 Rıdvan Canım, Divan Edebiyatında Türler, Grafiker Yayınları, Ankara 2012, s. 173. 
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isimleriyle anıldığı görülmektedir. Hz. Ali ile ilgili kısımlara bakıldığında, onun Ģu 

özelliklerine vurgu yapıldığı dikkati çekmektedir: 

  

 Yolu Allah yolu olup sâliklere rehberdir. Diğer üç halife ile birlikte aĢk 

Ģarabından mest olmuĢtur. Kılıcı Zülfikar‘dır. Kölesinin ismi Kanber‘dir. Ġlmin 

kapısıdır. Yüzünü hiç puta döndürmeyendir. DüĢmana döne döne saldıran, korkusuz 

bir cengâverdir. Allah‘ın aslanıdır. Kevser suyunun sakisidir. Necef‘in Ģâhı, 

Hayber‘in fâtihidir. Her zaman muzaffer olan bir hükümdardır. Hz. Peygamberin 

bütün gazalarına katılan bir yiğittir. Sıffîn savaĢının komutanıdır. Ġbn-i Mülcem (ö. 

40/661) tarafından hançerlenerek Ģehit edilmiĢtir.
223

 Necef‘te medfundur. 

 

 Özellikle Hz. Ali için yazılan iki medhiyeye bakıldığında ilk göze çarpan 

husus, iki manzumenin de ―Necef‖ redifli olmasıdır. Bu Ģiirlerde, Hz. Ali‘nin 

yukarıda bahsedilen vasıfları sıralandığı gibi onun vahiy kâtipliğine, aslı olmasa da 

cifr ilminin ona nispet edilmesine, Kur‘ân, hadis ve fıkıh alanlarındaki derin 

bilgisine
224

 de temas edildiği görülmektedir. Bu beyitlerde, onun Ģâirliğinden de söz 

edilmesi dikkate değer bir husustur:  

 

 Ol debīr-i cifr hem ol kātib-i vaḥy-ı Ģerīf 

 KāĢif-i sırr-ı Ḫudā ḫˇānende Ḳurʾān-ı Necef    

 

 Nāḳıl-ı ʿilm-i Ģerāyiʿ nāṣıḥ-ı erkān-ı dīn 

 Nāẓım-ı Ģiʿr ü belāġāt baḥr-ı ʿUmmān-ı Necef   (256/4, 5) 

 

 Hz. Peygamberin ― Ben ilmin Ģehriyim, Ali ise onun kapısıdır‖, anlamına 

gelen hadisinin Ģiirde iktibas edilmesi ile Hz. Ali‘nin ilmî Ģahsiyetinin kıymetine bir 

atıf daha yapılmıĢ olur. Yine bu rivayete göre Hz. Ali, Hz. Peygamberden gayb 

ilmini öğrenmiĢtir. 
225

 Bu sayede âĢıklara her an aĢk Ģarabını sunmaktadır: 
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 Ethem Ruhi Fığlalı, “İbn Mülcem”, DİA, C.: 20, s. 220. 
224

 M.Yaşar Kandemir, “Ali-İlmî Şahsiyeti”, DİA, C.: 2, s. 375. 
225

 Bu konuda ayrıca bkz. M.Yaşar Kandemir, a.g.m., s. 376. 
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 KiĢver-i ʿilm-i maʿāniyem dėr ol faḫr-ı cihān 

 Ḳapusı anuñ ʿAlīdür bāb-ı derbān-ı Necef   (246/15) 

 

ʿĀlem-i ġayb Ģehrinüñ ḫum-ḫānesinde mey-fürūĢ 

 Ṣuna ʿuĢĢāḳa Ģarāb-ı ʿıĢḳı her ān Necef   (246/17)  

  

2.1.7. Ashâb-ı Kirâm 

 

 Sahabe, Hz. Peygamberin sohbetinde bulunmuĢ olan kimseler anlamında bir 

terimdir. Sahabe ile birlikte ―ashâb‖ da sıkça kullanılır.
226

 Çoğu zaman da ―ashâb-ı 

kirâm‖ terkibinin tercih edildiği de görülmektedir. Ashâbın geçtiği beyitlerde, onların 

Hz. Peygamber yolunda canlarını verdikleri ve âĢığın Hz. Peygamberin ailesiyle 

birlikte ashabını da sevmesi gerektiği vurgulanmıĢtır: 

 

 Āl ü aṣḥāb-ı Resūlu‘llâhı sen sev cān ile 

 ġāh-ı merdān-ı ʿAlī-i Murtażā ister ḫulūṣ   (217/19) 

 

 Gel mürīd ol cān ile Ģimden gėrü sen iy göñül 

 Faḫr-ı ʿālem yolına cānın vėren aṣḥāba baḳ   (259/16) 

 

 Dîvân-ı Hümâyûn‘da ashâb-ı kirâmdan Abbas, Ebû Huzeyfe, Enes b. Mâlik, 

Hz. Hamza ve Selmân-ı Fârisî‘nin isimleri zikredilmektedir. 

 

2.1.7.1. Abbâs (ö. 32/653) 

 

Hz. Muhammed‘in doğumundan iki veya üç sene önce dünyaya gelen 

amcasıdır.
227

 Bir beyitte insanların hayırlısı sıfatıyla ve Hz. Hamza ile beraber 

zikredilmiĢtir: 
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 Mehmet Efendioğlu, “Sahabe”, DİA, C.: 35, s. 491. 
227

 DİA, “Abbas”, DİA, C.: 1, s. 16. 
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ʿAmm-ı pāküñ Ḥamza vü ʿAbbās-ı ḫayrü‘n-nās olup  

 Cümle bunlar āl ü aṣḥāb-ı kirām olsun saña   (5/15) 

 

2.1.7.2. Ebu Huzeyfe (ö. 12/633) 

 

 Kırk dördüncü Müslüman olduğu rivayet edilen Ebû Huzeyfe, ilk dönem 

müslümanları içinde okuma yazma bilen on yedi sahabîden biridir.
228

 Bir beyitte  

muhadramûndan ġeyh Alkame (ö. 62/882)
229

 ile birlikte zikredilmiĢtir. Hz. 

Peygamberin sünnetini ve Ģeriatını tutanların, Ebû Huzeyfe ve Alkame‘nin varisleri 

olacağı düĢünülmüĢtür:   

 

 Ṭutarsañ sünnet ü Ģerʿ-i Resūlu‘llâhı ẓāhirde 

 Olasın Bū Ḥuẕeyife gibi ġeyḫ ʿAlḳame vāriŝ   (66/8) 

 

2.1.7.3. Enes b. Mâlik (ö. 93/711-12) 

 

 Enes b. Mâlik, Hz. Peygambere olan hizmeti ve çok hadis rivayet etmesi ile 

tanınan bir sahabîdir.
230

 Kuloğlu‘nun da Enis b. Mâlikî anma sebebi, onun hadis 

rivayet etmiĢ olmasıdır: 

 

 Faḫr-ı ʿālem ḥażreti böyle buyurmıĢdur dėdi 

 Bülbül-i bāġ-ı rivāyet Ġbn-i Mālik ol Enes   (187/17) 

 

2.1.7.4. Hamza (ö. 3/625) 

 

 Hz. Hamza, Hz. Peygamberin diğer amcası olan Hz. Abbas ile birlikte aynı 

beyitte zikredilmiĢtir: 

 

 

                                                           
228

 Selman Başaran, “Ebû Huzeyfe”, DİA, C.: 10, s. 159. 
229

 Ahmet Özel, “Alkame b. Kays”, DİA, C.: 2, s. 467. 
230

 İbrahim Canan, “Enes b. Mâlik”, DİA, C.: 11, s. 234. 
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 ʿAmm-ı pāküñ Ḥamza vü ʿAbbās-ı ḫayrü‘n-nās olup  

 Cümle bunlar āl ü aṣḥāb-ı kirām olsun saña   (5/15) 

 

2.1.7.5. Selmân-ı Fârisî (ö.36/656) 

 

 Müslüman olan ilk Ġranlı sahabîdir.
231

 Feleğin ister Cem‘in kadehi, ister 

Selmân olsun herkese aynı sonu göstereceğini ifade eden bir beyitte ismi 

geçmektedir:  

 

Ṭaġıdup bezmüñi cāmuñ döker ḫāke sipehr āḫir 

 Dilerseñ bunda cām-ı Cem dilerseñ yā Selmān ol   (314/11) 

 

2.1.8. Ehl-i beyt (Âl-i abâ)  

 

 Hz. Muhammed‘in ailesi ve soyu manasına gelen bir terim olan ehl-i beyte 

kimlerin dâhil olduğu konusunda farklı görüĢler vardır.
232

 Ancak Türk edebiyatında 

ehl-i beyt dendiği zaman Hz. Peygamber, Hz. Ali, Hz. Fatma, Hz. Hasan ve Hz. 

Hüseyin kastedilmiĢ olur. Ehl-i beyt yerine ―âl-i abâ‖ terkibi de kullanılır.
233

  

 

 Hz. Peygamber (bkz. Peygamberler) ve Hz. Ali (bkz. Dört Halife)‘den ilgili 

bölümlerde bahsedilmiĢtir. Kuloğlu ―ehl-i beyt‖ terkibini kullanmamıĢ, onun yerine 

―âl-i abâ‖ tamlamasını tercih etmiĢtir. Hz. Fatma‘nın Dîvân-ı Hümâyûn‘da ismi 

geçmemekte, Hz. Hasan ise kardeĢi Hz. Hüseyin ile birlikte yalnızca bir beyitte 

zikredilmektedir. Hz. Hüseyin, Kerbelâ‘da Ģehit edilmesi dolayısıyla ―Ģehîd-i 

Kerbelâ‖ ve ―Ģâh-ı Kerbelâ‖ olarak anılmaktadır. Ġlgili beyitlerde ehl-i beyt sevgisi 

ve Kerbelâ Ģehidi Hz. Hüseyin‘e duyulan derin hürmet söz konusudur: 

 

 

                                                           
231
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 Āl-i Ṭāhā nūr-ı dīdeñ ol Ḥasan ile Ḥüseyn   

 Meclisüñde gėce gündüz Ģād-kām olsun saña   (5/14) 

 

 Ġy Ḳuloġlı sev Resūluñ ālini evlādını 

 Çünki senden ol Ģehīd-i Kerbelā ister ḫulūṣ   (217/20) 

 

 Ḫūn-ı Ģāh-ı Kerbelādan kāse-i gerdūn sürḫ 

 Mātem-i āl-i ʿabādan dīde-i maḥzūn sürḫ   (83/1) 

 

 Vėrür Ḥaḳ yolına cānı açılmıĢ lāledür ḳanı 

 ġahādetle bulur Ģānı o Ģāh-ı Kerbelā ziynet   (54/12) 

 

2.1.9. Kader ve Kazâ  

 

 Allah‘ın yarattığı mahlûkata dair iradesini ve tabiatın iĢleyiĢini 

gerçekleĢtirmesini ifade etmek üzere, Ġslam terminolojisinde kader ve kazâ 

kelimeleri kullanılmaktadır. Kader, Allah‘ın her Ģeyi ezelî ilmi ile bilmesi ve tayin 

etmesi olarak tanımlanırken, kazâ ise Allah‘ın belirlediği bu ezelî planı 

gerçekleĢtirmesi Ģeklinde tarif edilir.
234

 BaĢka bir ifadeyle levh-i mahfuzda 

yazılanların gerçekleĢmeden önceki haline kader, bu yazılanların gerçekleĢmesine ise 

kazâ denir. Kader imanın Ģartlarından biri olup daha ziyade kazâ ile birlikte 

kullanılır.
235

 

 

 Kader kelimesi Dîvân-ı Hümâyûn‘da yalnızca iki kez geçmektedir. Fakat 

kader kavramının levh, levh-i cebîn, levh-i kudret, levh-i mahfûz, kilk-i kudret,  

takdîr gibi birçok farklı kelime ve terkip ile karĢılandığı görülmektedir. Kazâ 

kavramı da sık sık dîvân-ı kazâ, kavs-ı kazâ, kazâ-yı âsümân, kazâ-yı nâ-sezâ, kazâ-

yı siham, kûh-ı kazâ, levh-i kazâ, menĢûr-ı kazâ, seng-i kazâ, Ģâhîn-i kazâ, Ģehbâz-ı 

kazâ, taht-ı kazâ, tîğ-i kazâ, tîr-i kazâ gibi tamlamalar ile ifade edilmiĢtir. 
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 Kadere iman ve rıza, Kuloğlu‘nun önemle üzerinde durduğu konulardan 

biridir. Kader, insanın alın yazısıdır. Takdîr-i ilâhî ne ise mutlaka tecelli edecektir. 

Levh-i mahfuzda yazılı olan mutlaka vukû bulacaktır. Bunu değiĢtirmek mümkün 

olmadığı gibi düĢünmek bile manasızdır. Bu sebeple insan, kadere ve kazâya boyun 

eğmelidir. Her Ģeyin Allah‘tan geldiğine inanmalı, rıza göstermeli ve tevekkül 

etmelidir. Ġnsan, kaderin gerçekleĢmesi demek olan kazâya karĢı da isyan etmemeli, 

itaatkâr olmalıdır:  

 

 Ḳısmet ü taḳdīrüñe rāżī degilsin bārī sen 

 Hiç Ḳuloġlu var mıdur taġyīr-i fermāna ʿilāc   (72/20)  

 

 Her ne olursa ki biz aña muṭīʿuz cān ile 

 Çünki dīvān-ı ḳażāda ḥükm ėde sulṭānımuz   (163/9) 

 

2.1.10. Âhiret ile Ġlgili Mefhumlar 

 

 Âhiret, dünya hayatından sonra baĢlayıp edebiyyen sürecek olan ikinci 

hayattır. Dünya hayatına benzese de daha değiĢik ve bâkî bir hayat olan âhiret, ebedî 

âleme ait çeĢitli merhalelerden ibarettir. Bu merhaleler kıyametin kopması, hesabın 

görülmesi (haĢr, mahĢer) ve hesap sonrası ebedî hayat (cennet ve cehennem) Ģeklinde 

düĢünülebilir.
236

  

 

2.1.10.1. Âhiret 

 

 Ġnsanın ölümü ile birlikte onun âhiret hayatı baĢlamıĢ olur.
237

 Bu sebeple 

âhiret konusunu ölüm konusundan tam olarak ayrı tutmamak gerekir. Ayrıca ölüm, 

her edebiyatta olduğu gibi klasik Türk edebiyatında da önemli bir yer tutmaktadır. 

Hele konu tasavvufî Ģiir olunca, Ģâirin ölüm temasından uzak durması yahut hiç 

olmazsa ölüm konusuna temas etmemesi düĢünülemez. Âhiret hayatının baĢlangıcını 

teĢkil eden ölüm ansızın gelmesi, ondan kaçıp kurtulmanın mümkün olamaması, 
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çaresinin bulunmaması vb. yönlerden ele alınır. Bütün bu sebeplerden ötürü dünyada 

mağrur olunmaması gerektiğine ve insanın öldükten sonra adının unutulacağına 

iĢaret edilerek, âhiret hayatının önemine vurgu yapılır: 

 

 Ḫaymeñi ėde berāber ḫāke bu bād-ı ecel 

 Gele bir vaḳt iy ḫˇoca ad ile ṣanuñ kim bile   (368/13) 

 

Dünya hayatı geçici olduğu için mühim olan ebedî olan âhiret hayatıdır. Sâlik 

bu dünya hayatını bırakıp âhiret hayatını düĢünmeli, onun için çalıĢmalıdır. Dünya 

hayatı bir hileden ibarettir, insanı aldatır. Sâlik, dünyanın süsüne ve hilesine 

aldanmayıp kendisine mesken olarak âhireti tutmaya bakmalıdır. Bu dünya için 

yapılan her iĢ sonunda boĢa çıkar, âhiret için yapılan iyi iĢler ise kalıcıdır: 

 

 Bu dünyā ben senüñem dėdügine aldanup ḳalma      

 Muḳaddem kendüñe var āḫiret bāġında süknā ėt   (56/19) 

 

 Dünyā içün her ne ḳılsañ cümlesi laġv olısar 

 Āḫiretçün iĢler iseñ bākıyātü‘ṣ-ṣāliḥāt   (60/15)   (Kehf 46) 

 

Âhiret yerine bazen ukbâ ve milk-i bekâ tabirleri de kullanılmaktadır. ġair 

hangi kelimeyi tercih ederse etsin, âhiretten maksadı dünya hayatının zıddı olup 

mühim olan âhiret hayatıdır. Ayrıca, her iki dünyada Rabbinin vuslatını dileyen sâlik 

de fenâ mülkü olan dünya hayatını terk edip bekâ mülkü olan âhiret hayatına 

yönelmelidir. Âhiretini düĢünen sâlik, böylece iki cihanda da emeline nâil olur. 

Hâsıl-ı kelâm, âhiretin söz konusu olduğu beyitlerde dünya hayatı yerine, bâkî olan 

âhiret hayatının tercih edilmesi ve bu doğrultuda davranılması lüzûmunun altı çizilir: 

 

 Dilerseñ dergeh-i Mevlāya ėrmek dü-cihān içre 

 Beḳā milkine ʿazm eyle ki bu fānī seferden geç   (67/8) 
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2.1.10.2. Kıyâmet 

 

 Kıyâmet, dünyanın kozmik sisteminde meydana gelecek bir değiĢimin 

ardından, ölülerin diriltilmesiyle baĢlayıp sonsuza kadar devam edecek olan âlemdir. 

Kıyâmetin fiilen kopması Kur‘ân-ı Kerîm‘de ―sûra üflenmek‖ eylemiyle ifade 

edilmektedir. Sûra iki kez üflenecek ve ilkinde dünyanın kozmik sistemi değiĢecek, 

ikincisinde ise bütün ölüler dirilerek hesap meydanına geleceklerdir. Bu ikinci 

üflemeye ―ba‘s‖ adı verilmektedir. Ardından bütün insanlar hesaba çekilecek, 

devamında da cennet veya cehenneme gireceklerdir. Aslında kıyâmet sûra üfleniĢ, 

ba‘s, haĢr, hesap, cennet ve cehennem olmak üzere beĢ merhaleden ibarettir.
238

 

Ancak Kuloğlu, kıyâmet kavramını haĢr ve hesabı da kapsayacak Ģekilde ele 

almaktadır. Bir baĢka deyiĢle onun Ģiirlerinde kıyâmet, haĢr ve hesap kelimeleri aynı 

manada kullanılmıĢtır. Kavramın kıyamet, rûz-ı kıyâmet, rûz-ı cezâ, rûz-ı âhir, haĢr, 

mahĢer, rûz-ı mahĢer, yevm-i mahĢer vb. kelime ve terkiplerle ifade edildiği 

görülmektedir. 

 

Kuloğlu kıyâmet meselesini tasavvufî açıdan ziyade, klasik Ġslâm düĢünce 

dairesi içinde düĢünmektedir. Bu doğrultuda sâliklere öğütlerini sıralamakta, kıyâmet 

koptuğu zaman bu dünyada iyi amel iĢleyenlerin mükâfatını alacağını, fakat 

dünyanın zevkine ve eğlencesine aldananların hüsrana uğrayacağını defalarca dile 

getirmektedir. Buna göre mahĢerde yüzünün ak olmasını dileyen, dünyada gönlünden 

masivayı çıkarmalıdır. Allah‘a uzak olanların, ceza gününde nasibi olmayacaktır. 

Dünyada iĢlenen güzel amellerin karĢılığı, muhakkak mahĢerde alınacaktır:  

 

 ġol kiĢi kim ġaflet ile aldana dünyāsına 

 Rūz-ı maḥĢer ol muḳarrerdür ki Ḥaḳdan dūr olur   (106/7) 

 

 Sevinürsin bu gün ālāyiĢ-i dünyāya sen ammā 

 Ḳuloġlı rūz-ı maḥĢer ḳorḳaram ḥālüñ müĢevveĢdür   (121/20) 
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 Müminler kıyamette Hakk‘ı görecekleri için bu dünyada mümin olarak 

yaĢamalı ve ahrete mümin olarak gitmelidir. Zira Hak âĢığının muradı cennet 

hayatına nail olmak değil, sevgilinin didarıdır. Mümin olmanın en büyük mükâfatı 

budur.  Bu sebeple müminin rûz-ı mahĢerde talep ettiği elbette dildar olacaktır: 

 

Sīnemi seng-i mezārumla dögüben aġlayam 

 Rūz-ı maḥĢerde beni Ģād ėtmeseñ dīdār ile   (398/2) 

 

2.1.10.3. Cennet  

  

 Cennet, âhiret hayatındaki ebedî saadet yurdu olup Kur‘ân-ı Kerîm‘de ve 

hadislerde ayrıntılı bir Ģekilde ele alınmıĢtır.
239

 Her Ģeyden evvel bir mutasavvıf olan 

Kuloğlu‘nun da cennet konusuna dair çok sözü olmuĢtur. Bu durum, dünya hayatı 

yerine âhiret hayatını düĢünen her mutasavvıf Ģair için pek tabiîdir.  

 

 Dîvân-ı Hümâyûn‘da ebedî saadet yurdu için cennet sözcüğü ile beraber, 

kelimenin Arapça cem‘i olan cennât ve cinân kelimeleri de kullanılır. Bundan baĢka 

aynı manaya gelen Farsça behiĢt ve Türkçe uçmak kelimelerinin yanı sıra adn, adn-i 

berîn, cennetü‘l-me‘vâ, dârü‘s-selâm, firdevs, firdevs-i alâ, huld-i berîn tabirleri de 

kullanılmıĢtır.  

 

Cennet konusunda, Kuloğlu‘nun en çok dikkati çektiği hususlar, cennete 

kimlerin gireceği ve cennete girmek için yapılması gerekenlerin neler olduğudur. 

Cennete girmek için insanın nefsine hâkim olması, kendisini dünyadan tecrid etmesi, 

Ģehvetten uzak durması, dünyanın getirdiği gam ve kedere sabrederken Allah‘ın 

nimetlerine Ģükredip O‘nun emir ve yasaklarına uyması, güzel ameller iĢlemesi, 

daima Allah‘ı zikretmesi, Allah için namaz kılması, sevdiği Ģeylerden infak etmesi 

gerekmektedir. Ayrıca dünya hayatı geçici olduğundan, onun yerine ebedî âhiret 

yurdu olan cennet için çabalamalıdır. Ancak Hak âĢığı olanların diledikleri cennet 

değildir. Onlar Allah‘ı görme arzusuyla cenneti arzulamaktadır: 
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Dergehinde gėce gündüz ḳıl temennā sen aña 

 Dār-ı dünyāyı gözetme cennetü‘l-meʾvāyı ṭut   (39/8) 

 

 Ḥaḳ yolına vėr varı hep dünyā içün çekme taʿab 

 Dīdār-ı Ḥaḳḳı ḳıl ṭaleb Ģol cennetü‘l-meʾvāyı ḳo   (356/6) 

 

 Kuloğlu yer yer, elest bezminde verdiği sözü tutanların makamının cennet 

olacağını dile getirmektedir. Kur‘ân-ı Kerîm‘de buyrulduğu üzere, Allah ruhlara 

―Ben sizin Rabbiniz değil miyim?‖ diye sorunca ruhlar da ―Evet‖ dediler.
240

 Buna 

Elest bezmi denmektedir ki bu toplantı ruhlar bedene girmeden önce yapılmıĢ, Allah 

ile kullar arasında bir misak gerçekleĢmiĢtir. Orada verilen sözün doğruluğunun 

sınanması için Allah, ruhları bu imtihan dünyasına göndermiĢtir.
241

 Dünyada 

verdikleri bu söze muhalif davrananların cennette yeri yoktur. 

 

 Sözüñi ṭutan bulur yarın behiĢt ü cenneti 

 Ṭutmayanuñ yėri anda āteĢ-i nīrān olur   (103/13) 

 

 FerāmūĢ ėtme sen bezm-i ṣafānuñ merḥabāsını 

 Riyāż-ı bāġ-ı cennetde bulasın ʿizzet-i feyyāż   (224/8) 

 

 Cennetin sekiz kapısının olduğu ilk dönemlerden bu yana kabul edilen bir 

görüĢtür. Kur‘ân-ı Kerîm‘de cennetin kapılarından bahsedilmiĢ, ancak kesin bir sayı 

verilmemiĢtir.
242

 Kuloğlu‘nun da zaman zaman tek tek isimlerini zikredip tafsilat 

vermese de sekiz cennetten bahsettiği görülmektedir:  

 

 Dürr ü cevāhir maḥzenüñ ʿarĢdan yücedür meskenüñ 

 Rıḍvān ėder dāyim senüñ bu heĢt-cennātuñ mediḥ   (78/9) 
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 Ġnsan, gücü yettiğine karĢı zalim olmamalıdır. Kimseyi incitmemeli, kimsenin 

gönlünü kırmamalıdır. Aksi takdirde onun ahiretteki ebedî yurdu cennet yerine 

cehennem olur:  

 

 Ẓulm ėtme gücüñ yetügi kimesneye incitmegil 

 Maḳʿadini nār eyleme yėrüñi bāġ-ı cennet ėt   (47/8) 

 

Kendisini de bir Hak âĢığı olarak gören Kuloğlu‘nun, derviĢlik yolunu tutarak 

dünyaya yüz çeviren bütün Hak âĢıklarına cennette köĢkler verilmesi için niyazda 

bulunduğu görülmektedir:   

 

Meskenetle dünyede aç u bürehne yüriyen  

 Vėreler cennetde yarın ol ḳadar ebrāra kāḫ   (84/10) 

 

 Cennette bir ağaç olan sidre yahut sidretü‘l müntehâ da bir tasavvufî olgu 

Ģeklinde karĢımıza çıkmaktadır. Sideretü‘l- müntehâ, Ġslamî literatürde terim olarak 

―Hz. Peygamberin Mirâc gecesi, yanında ilahî sırlara mazhar olduğu ağaç yahut 

makam‖ olarak açıklanmaktadır.
243

 Tasavvufta ise mahlûkun Allah‘a doğru giderken 

ulaĢabileceği son noktayı ifade etmektedir. Bundan sonrası sadece Allah‘a mahsus 

olup sidreden sonrasına ulaĢmak mümkün değildir. Zira mahlûk burada yok olmuĢ, 

silinmiĢtir.
244

 Kuloğlu, sidre kavramını tasavvufî manasıyla ele almakta, kesret âlemi 

olan dünyadan kurtularak son menzil olan sidreye ulaĢma ümidini dile getirmektedir: 

 

 Sidre-niĢīn olan göñül düĢmiĢ bu dām-ı keŝsete 

 Uçmaḳ diler menziline per-i hümāya merḥabā   (17/7) 

 

 Tûbâ, kökü Hz. Peygamberin makamı olan ―vesîle‖ cennetinde bulunan ve 

dalları yukarıdan aĢağıya bütün cennete ulaĢacak Ģekilde tasavvur edilen ağaçtır.
245
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Edebiyatta daha çok boyu nedeniyle anılır ve sevgilinin boyu tûbâya benzetilir.
246

 

Kuloğlu‘nun da klasik edebiyatta mutat olduğu üzere sevgilinin boyunu tûbâya 

benzettiği olur. Ayrıca tûbâ ile cenneti de kastettiği vakidir. Bunun yanında tûbâyı 

tasavvufî bir mana ile ele aldığı da görülmektedir. Tasavvufta tûbâ, âriflerin Hak ile 

üns makamıdır. Ġlahî huzurda sükûn ve huzur içinde olmaktır.
247

 Ġnsanın layık olduğu 

makam sidre ve tûbâ iken bir tuzağa benzeyen bu dünyaya düĢmesi münasip değildir: 

 

 Maḳāmuñ sidre vü ṭūbā iken bu dāmgeh içre 

 Neden düĢdi ki ḳalmıĢsın çü hergiz nā-sezādur bu   (355/12) 

 

2.1.10.4. Cehennem 

 

Cehennem, Kur‘ân-ı Kerîm‘de her hangi bir sözlük anlamı taĢımaktan ziyade, 

kâfirlerin, münafıkların, zalimlerin ve gerçeğe boyun eğmeyenlerin ebedîyyen azap 

görecekleri hüsran yurdu olarak tasvir edilmektedir.
248

 Bir baĢka deyiĢle âhiret 

hayatında, cennetin zıddı cehennemdir. ġair tarafından ebedî hüsran ve azap 

yurdunun cahîm, cehennem, dûzah, gayyâ ve tamu kelimeleri ile karĢılandığı 

görülmektedir. Ayrıca bazen cehennem manasına gelecek Ģekilde âteĢ, nâr ve nîrân 

kelimeleri de kullanılmıĢtır. 

 

Kuloğlu, cehennemden cennet kadar bahsetmemiĢtir. Ancak, cennet bahsi ile 

paralel olarak cehennem konusunda da benzer bir yaklaĢım sergilemiĢtir. Cennet 

hususunda, cennete kimlerin gireceği ve cennete girmek için dünyada yapılması 

gereken güzel iĢleri sıralayan Kuloğlu, cehennem mebhasında da cehenneme 

kimlerin gideceğini ve cehennem azabından kurtulmak için neler yapmak gerektiği 

üzerinde durmuĢtur. Cehenneme yalnızca layık olanlar (ashâbü‘n-nâr, ehlü‘n-nâr) 

girecektir. Cehenneme layık olanlar ise Allah‘ı tazime evrilen bir sevgi ile 

sevmeyenler yani selim yaratılıĢ istikametinden ayrılıp inkâra yönelenlerdir.
249

 

Kuloğlu‘na göre Allah‘ın emir ve buyruklarına muhalif olanlar, O‘na itaat 
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 İskender Pala, a.g.e., s. 473. 
247

 Selami Şimşek, a.g.e., s. 360; Süleyman Uludağ, a.g.e., 360. 
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 Bekir Topaloğlu, “Cehennem-Kelam”, DİA, C.: 7, s. 227. 
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 Bekir Topaloğlu, a.g.m., s. 230. 
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etmeyenler, ġeytana ve nefsine uyanlar ve Allah aĢkından habersiz yaĢayanlar 

cehennem ehlidir. Buna mukabil aĢk-ı Ġlâhî ile yananlar, cehennem ateĢiyle 

yanmazlar. Allah‘ı zikredenler de cehennemden kurtulmuĢ olanlardır. Eserin 

geneline bakıldığı zaman, bu düĢüncelerin tekrarlandığı görülür:  

 

Ḥażretine gel muḫālif vażʿı terk ėt iy göñül  

 Menzilüñ ḳılma cehennem maḳʿadüñ hem nār ėdüp   (27/16) 

 

 ġu kim pervāne gibi nār-ı ʿıĢḳ içre yaḳarsa per 

 Anuñ nār-ı cehennemde Ģererle cismi tāb olmaz   (160/13) 

  

 Kuloğlu‘nun cehennem ile ilgili olarak bir ya da birkaç kez değindiği 

noktalar da vardır. Bunların baĢında cehennemin yedi kat olduğu inancı vardır. Ġki 

beyitte Kuloğlu bu hususa dikkat çeker. Tasavvufta bu kat adalet, hikmet, iffet ve 

yiğitliğin zıtlarıdır.
250

 Ancak Kuloğlu meselenin tasavvufî boyutu ile ilgilenmez. 

Yalnızca cehennemin yedi kat olduğunu dile getirir. Allah cemal sıfatıyla cenneti 

yaratırken, celal sıfatıyla da yedi cehennemi yaratmıĢtır:  

 

Fürḳat-i nār-ı celālüñden düzüp heft dūzaḫı 

Hem cemālüñden muʿayyen cennet-i ḥūr eyleyen   (334/14) 

 

Yer yer, kaba sofu olan zâhide ve tasavvuftaki anlayıĢa göre dünya veya 

Ģeytan olarak kabul edilen
251

 rakîbe çatmaktan geri durmayan Kuloğlu, bir beyitte 

zâhidin yüzünde nur olmadığını, onun bu haliyle cehennem ehline benzediğini dile 

getirmektedir. Bir baĢka beyitte de Allah‘tan rakibini Veyl cehenneminde yakmasını 

niyaz etmektedir:  

 

Zāhidüñ görüp yüzin ehl-i cehennem ṣandılar 

 Vėrür insān olana sīmā-yı nūrānī feraḥ   (76/7) 
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 İskender Pala, a.g.e., s. 95. 
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 Ethem Cebecioğlu, a.g.e., s. 395. 
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 Beni Ģol bī-günāh ol yāre ġamz ėtdi raḳīb ammā 

 Ḫudā Veyl ṭamusı içre yandursun o hemmāzı   (404/15) 

 

2.1.11. Diğer Ġtikadî Mefhumlar 

 

2.1.11.1. Mirâc ve Ġsrâ 

 

  Kuloğlu‘nun Ģiirlerinde mirâc ile isrâ hadisesine geniĢ bir yer ayırdığı 

söylenebilir. Ġslamî kaynaklara göre mirâc iki kısım olarak düĢünülür. Buna göre, Hz. 

Peygamberin Mescid-i Harâm‘dan Mescid-i Aksâ‘ya yaptığı gece yolculuğuna isrâ, 

oradan göğe yükselmesine de mirâc denmektedir.
252

 Mirâcın geçtiği beyitlerde 

Allah‘ın Hz. Peygambere kabe kavseyn kadar yakın oluĢundan ve huzurunda ona 

iltifat ediĢinden, mirâcda mukaddes sırların âleme keĢfolunduğundan bahsedilir: 

 

 Dergāh-ı Ḥaḳa eyledi Aḥmed yine miʿrāc 

 KeĢf olmaġiçün ʿāleme esrār-ı muḳaddes   (184/5) 

 

 Dîvân-ı Hümâyûn‘da aslında mirâcın ilk aĢamasını oluĢturan isrâ mevzuu, 

mirâc konusundan daha fazla yer tutmaktadır. Genellikle gece yolculuğu manasına 

gelen leyletü‘l-isrânın sevgilinin saçına, kâkülüne ve zülfüne benzetildiği 

görülmektedir. Saç, kâkül veya zülüf, tasavvufî mecaz olarak kullanılır. Vahdetin 

temsili olan yanağa ulaĢmak için kesreti yaĢamak zorunluluğu vardır.
253

 Kesrette 

kalınması istenmeyen bir durum olup, kesret âleminden kurtulmak gerekir. Bunun 

yolu da bu kesreti yaĢayarak ondan geçmektir: 

 

Teng-tār-ı ʿālem içre rūz u Ģeb ḳalmaḳ neden 

 Zülfine bėl baġla yārüñ leyletü‘l-isrāyı ṭut   (39/3) 

 

 

                                                           
252

 Salih Sabri Yavuz, “Mi‟rac”, DİA, C.: 30, s. 132. 
253

 Kaplan Üstüner, Divan Şiirinde Tasavvuf (14.-15. Yüzyıllar), (Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı Basılmamış Doktora 

Tezi), Ankara 2007, s. 348. 
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2.1.11.2. Rûh 

 

 Can, nefs anlamlarına gelen rûh, tasavvufî ıstılah olarak insandaki bilen ve 

idrak eden latifedir. Ġnsanda maddî rûh, nebatî rûh, hayvanî rûh mevcut olup bunlara 

ilaveten insanî rûh da vardır. Ġnsanı insan yapan da bu insanî rûhtur. Bunun bir diğer 

ismi de rûh-ı azam olup, zât-ı Ġlahî‘nin mazharıdır. Bu yüce rûha akl-ı evvel de 

denmektedir. Ġnsan öldükten sonra bu rûh yaĢamaya devam etmektedir. Fikir ve akıl 

bu rûhun bir özelliğidir. Ġlahî hitabın muhatabı ve mükellef olan da bu rûhtur.
254

 

Kuloğlu‘nun ―rûh‖ kavramı, bu rûh ile ilgilidir. Yani rûhtan kasdı akıl ve fikir 

melekesine sahip olan insanî rûhtur. Allah, insanı topraktan yaratıp ona can ve beden 

vermiĢtir. Buna rağmen Allah insanlara rûh bahĢetmeseydi insan konuĢamaz ve 

düĢünemezdi. Ġnsanı, insan-ı kâmil yapan bu ruhtur:  

 

 Ṭopraḳdan ėdüp Ādemi insān oladüĢdi 

 Rūḥuñdan aña vėrdüñ idi ḳuvvetüñ iy dost   (53/15) 

 

 Bir ḳara ṭobraġ iken Ḥaḳ saña vėrdi cism ü cān 

 Nuṭḳa ḳādir mi olurduḳ vėrmese rūḥ u nefes   (187/15) 

 

Rûh, can manasına gelecek Ģekilde kullanıldığında geçip giden ömrü 

tanımlamak üzere, rûh-ı revân terkibiyle kullanılır. Bir beyitte de rûhun, zindan 

olarak düĢünülen bedene hapsolunmaması gerektiği söylenir: 

 

 Bir zamān ola gele lāzım niçeler rūz u Ģeb 

 Yād ėde eylük ile rūḥ-ı revānuñ kim bile   (368/17) 

 

Cismiñüñ zindānına ḥabs ėtme rūḥı ḳıl ḫalāṣ   

 Sen daḫı Yūsuf gibi Kenʿān iline ḳıl yaraḳ   (274/7) 
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 Süleyman Uludağ, a.g.e., s. 298. 
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2.1.11.3. Cin ve Peri 

 

 Cin, sözlükte örtmek, örtünmek, gizli kalmak manasındaki cenn kökünden bir 

türeyen bir isimdir. Terim olarak ise, ―duyularla idraki mümkün olmayan, bir Ģuura 

ve iradeye malik bulunan, Allah‘ın emirlerine uymakla mükellef olan, mümin ve 

kâfir omak üzere iki gruptan oluĢan varlık türü‖ anlamına gelmektedir. Farsça‘da cin 

karĢılığı olmak üzere perî ve dîv kelimeleri kullanılır.
255

 Kuloğlu‘nun bu kelimelere 

ilaveten bir beyitte ifrît kelimesini kullandığı görülmektedir. Ġfrît, cinlerin reisi veya 

en güçlü, zeki, kurnaz ve zararlı olanıdır. Kur‘ân-ı Kerîm‘de bir defa geçmektedir. 

(en-Neml 27/39) Burada Hz. Süleyman‘ın Belkıs‘ın tahtını kimin getirebileceğini 

sorması üzerine, cinlerden bir ifrîtin ―Sen daha yerinden kalkmadan onu sana 

getirebilirim.‖ dediği haber verilmektedir.
256

 Kuloğlu bu âyete telmihte bulunarak 

nefsi ifrîte benzetmiĢtir: 

 

 Vücūduñ taḫt-gāhında Süleymān olmaḳ isterseñ 

 Bu gün bu nefs-i ʿifrīti Ḥaḳuñ nāmıyla tesḫīr ėt   (43/16) 

 

Cin ve perî kelimeleri, ifrît örneğinde görüldüğü gibi daha ziyade Süleyman 

kıssasına telmih yapıldığı zaman kullanılmaktadır. Bundan baĢka insanlar gibi 

cinlerin de Allah‘ın buyruklarına boyun eğdiği, Allah‘ın insanlara behĢettiği gibi 

cinlere de nimetlerinden rızıklar verdiği vurgulanmaktadır:  

 

 Ġns ü cin oldı musaḫḫar āyet-i fermānuña 

 ġol melekler cümleten insān öñinde ḳodı baĢ   (205/2) 

 

 Dürlü naʿim erzāḳ olup birbirine ilḥāḳ olup 

 Hep cinn ü ins iġrāḳ olup bu deñlü iḥsān eyledi   (401/4) 

 

Tasavvufta Ģâhid, temaĢa edilen zuhurlar, feyz ve tecelli manalarına gelecek 

Ģekilde de kullanılmaktadır. Aklın iĢtigal ettiği Ģeye Ģâhid denmesi, sanki zihnen 
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 M. Süreyya Şahin, “Cin”, DİA, C.: 8, s. 5. 
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 Ali Erbaş, “İfrit”, DİA, C.: 21, s. 516-517. 
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meĢgul olunan Ģeyin göz önündeymiĢ gibi olmasındandır.
257

 Bu düĢünceden 

hareketle dünyayı bir Ģâhid-i maksûd olarak gören Ģair, onu bir görünüp bir saklanan 

periye benzeterek, dünyaya gönül vermemek gerektiğini vurgular: 

 

 Firīb olup ṣaḳın bu Ģāhid-i maḳṣūda dil vėrme 

 Cefā-ḫūdur görinüp ṣaḳlanur ol bir perī-veĢdür   (121/4) 

 

2.1.11.4. ġeytan  

 

 ġeytan, kısaca insana musallat olarak onu saptırmaya çalıĢan varlık olarak 

tanımlanabilir. Allah‘a isyan etmeden önceki ismi Azazil‘dir.
258

 Dîvân-ı 

Hümâyûn‘da Ģeytandan fazla bahis yoktur. Ġnsanları doğru yoldan saptırıp günaha 

sevk eden Ģeytan, aynı zamanda Ġblis ve önceki adı olan Azazil ismiyle de 

zikredilmektedir. 

 

 ġeytanla ilgili olan beyitlerde en çok dile getirilen husus, insanın Ģeytana 

uyarak doğru yoldan sapmasıdır. ġair bu konuda sâlikleri uyarmakta, Ģeytana 

uymamaları için nasihatlerde bulunmaktadır:  

 

 Neden uyduñ nefsüñe ṭutduñ ʿAzāzīl sözini 

 Yā niçün Ḳurʾānı ṭutup ḳılmaduñ ḥüccet saña   (12/8) 

 

ġeytan, Hz. Hacer ile Ġsmail‘i yollarından döndürmeye çalıĢtığı zaman, Hz. 

Hacer tarafından üç defa taĢ atılmak suretiyle kovulmuĢtur. Hac farizaları arasında 

bu nedenle Ģeytan taĢlamak da vardır.
259

 Ayrıca Ģeytan, bazen ArĢ‘tan haber almak 

maksadıyla göğe çıkar ve melekler onu yıldızları atarak kovarlarmıĢ. Kuloğlu‘nun da 

Ģeytanın taĢlanmasına ve melekler tarafından Ģihab ile kovulmasına telmih yaptığı 

dikkati çekmektedir: 
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ġahābından rücūm ile o Ģeyṭāna hücūm ile 

 Ḳanādīl ü nücūm ile ṭutupdur çün semā ziynet   (54/7) 

 

ġeytan, bir beyitte hileciliği yönüyle ele alınırken, bir beyitte de Ģeytanın 

meleklerle beraber olamayacağına temas edilmiĢtir: 

 

Eyleme nefs-i raḳībi sen bize yā Rab yaḳın 

 LeĢker-i Ġblīs zīrā kim sürūĢān istemez   (151/5) 

 

 Vechüñ görüben bilmeyüp inkār ėder Ġblīs 

 Gör ḥīlesini ḫāme-i taḳdīre dolaĢmıĢ   (195/7) 

 

2.1.11.5. Deccâl 

 

 Kıyametin büyük alametlerinden biri olarak düĢünülen Deccâl hakkında 

Kur‘ân-ı Kerîm‘de açık bir ifade olmamakla birlikte bazı âlimler, Kur‘an‘da 

Deccâl‘e iĢaret edildiğini söylemiĢlerdir. Ġslamî gelenekte Deccâl‘e daha çok 

hadislerde değinilmektedir.
260

 Klasik Türk edebiyatı da bu hadislerden beslenerek 

Deccâl‘i istenmeyen kiĢi olarak düĢünmüĢtür. Edebiyatta çeĢitli fitneler çıkararak 

tanrılık iddiasında bulunacağı ve Mehdî yahut Hz. Ġsâ tarafından öldürüleceği fikri 

iĢlenir.
261

 

 

Kuloğlu da rakibi Deccâl‘e benzetir. Deccâl‘in Hz. Ġsâ ile giriĢeceği 

mücadeleye telmih yaparak, rakibin Deccâl‘den daha zalim olduğu fikrini dile getirir: 

 

Ol raḳībi yine gördüm yāri uydurmıĢ gezer 

 Dėme kim devr-i Mesīḥā anı Deccāl ėtmemiĢ   (207/18) 

 

 Gördüm ol cānānı uydurmıĢ raḳīb alup gider 

 Göñli var gibi laʿīnüñ yeñi Deccāl olmaġa   (392/19) 
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2.1.12. Din ile Ġlgili Mefhumlar 

  

 Kuloğlu‘nun eserinde esas olarak Ġslam dininden bahsettiği ve okuyucuya bu 

dinin emir ve yasakları doğrultusunda nasihatler verdiği görülmektedir. Elbette bir 

mutasavvıf Ģair için bu durum pek tabiîdir. Yine pek tabiî olarak Kuloğlu, Ģiirde 

manayı kuvvetlendirmek ve sözü daha somut bir hale koymak adına, diğer dinler ile 

ilgili mefhumları da kullanmaktadır.  

 

2.1.12.1. Din-Ġman, Mümin, Küfr-Kâfir, ġirk-MüĢrik, Put-Zünnâr-Kilise 

 

2.1.12.1.1. Din-Ġman 

 

 Dîvân-ı Hümâyûn‘da dîn lafzı ile tabiî ki Ġslamiyet kastedilmektedir. Fakat 

kelimenin Kelimenin Arapça çokluk hali olan ―edyân‖, Ġslâm haricindeki dinler 

manasına kullanılmaktadır.  Nitekim aynı na‘tte yer alan Ģu beyitlerde ―edyân‖ 

kelimesi ile Hz. Peygamberin Ġslamı getirmesinin ardından, diğer dinlerin hükmünün 

kalmadığı ifade edilmektedir:  

 

 Ehl-i edyānuñ ḳamu tezvīre çıḳdı da‗visi  

 Sen ki ibrāz eyleyelden ḥüccetüñ iy māh-rū   (353/2) 

 

 Fesḫ olup edyānı aḫir dīnüñ eyledi ẓuhūr 

 Yayılup ṭoldı cihāna Ģevketüñ iy māh-rū   (353/8) 

 

Dîn kelimesi, müfred olarak kullanıldığında iman veya Ġslamiyet murat 

olunmaktadır. Dinini düĢünmek yerine dünya saadetine gönül verenler, cennet yerine 

cehenneme gidecektir: 

 

ġol kim cihānuñ milkini ṭuta dīnin gözetmeyüp 

 Nīrān olur anuñ yeri Firdevsi seyrān eylemez   (170/12) 
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 Gönül masivadan temizlenip Allah‘ın tecellisine mazhar olduğu zaman, dinin 

yasakları ve zorlukları ona ağır gelmez: 

 

 ġol göñül bulsa tecellī ḥażret-i Allâhdan 

 ĠĢbu dīn aña gelür ġāyet ḫafīf olmaz ŝaḳīl   (310/17) 

 

2.1.12.1.2. Mümin (Müslüman) 

 

 Müminin bazı beyitlerde gayr-ı müslimlerle birlikte anılarak onlardan üstün 

tutulduğu görülür. Mümin kelimesinin geçtiği beyitlerin bir kısmında da müminlerin 

bazı vasıflarından bahsedilmektedir. Buna göre mümin, dünyanın zahmetinden de 

saadetinden de elini çeken, maddî âlemden geçen kimsedir. Hz. Peygamberin ümmeti 

olan bu müminler tevhid inancı üzeredirler. Allah, böyle mümin kullarını mahĢerde 

Yahudi ve Hıristiyanlardan üstün tutacaktır: 

  

 Çek elüñ ḍarrā vü serrādan göñül ġāfil mebāĢ 

 Müʾmin olan yevm-i maḥĢerde yerin nār eylemez   (150/11) 

 

 Resūlüñ ümmeti olup ki müʾmin ol muvaḥḥid ol 

 Fidā ḳılsun saña yarın Yehūd ile Naṣārāyı   (408/19) 

 

Müslüman kelimesi, hemen daimâ küfür ve kâfir kelimeleriyle birlikte tezat 

içinde kullanılır.  Nefis, kâfire benzetilir. Bu kâfir nefis, insanı kendine esir eder. 

Ondan kurtulmak gerekir. Müslümân olan sâlik, kâfir olan nefse uyarsa bu, 

Müslümanlık namına halel getirir:  

 

 Uyma bu kāfir nefsüñe her ne diler ise vėrüp 

 Eylemegil ḥayf olmasun nām-ı müslimānī telef   (247/18) 

 

Mecazî olarak kesret anlamında olan zülf örtmek, gizlemek, saklamak 

manasına gelen küfre benzetilir. Burada, saçın Ģekil bakımından kesret içinde olması 

ve küfür-imân tezadı önemli bir rol oynamaktadır. Zülf, kesret olduğu için kâfirdir. 
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Buna karĢılık, zülfün üzerinde bulunduğu yüz yahut yanak da iman olarak düĢünülür.  

Yüz ile zülf, yani vahdet ile kesret bir arada da bulunabilir. Zira kesret de haktır. 

BaĢka bir ifadeyle kesrette vahdetin izleri vardır.
262

 Tasavvuftaki bu düĢünceye, 

Kuloğlu‘nun birçok beytinde tesadüf olunmaktadır: 

 

 Senüñ Ģol küfr-i zülfüñ baña dėr kim ehl-i īmān ol 

 Dėdüm ben daḫı aña imdi gel kāfir müselmān ol   (314/1) 

 

 Zülf ü ruḫsārını gör baḥŝe düĢermiĢ dāyim  

 Kendüni kāfir ėdermiĢ o müselmāna Ģebīh   (367/12) 

  

Dünya hayatı geçicidir. Müslümana da kâfire de kalmaz. Bununla birlikte 

müslümanlar da kâfirler de cehennem azabından korkup hepsi cenneti, yani Allah‘tan 

ayrı düĢmek yerine O‘na kavuĢmayı umarlar: 

 

 Pāydār olmaz cihān milki bu gün bir kimseye 

 Bir iki gün anca her kāfir müselmān eglenür   (108/18) 

 

 Hep umarlar āĢikāre vuṣlat-ı dīdāruñı 

 Nār-ı hicrüñ dünyede kāfir müselmān istemez   (151/4) 

 

Kuloğlu 213. kasideyi Ġhlâs sûresinin faziletleri üzerine nazmetmiĢtir. Bu 

Ģiirin 8. beytine göre, Ġhlâs sûresinin faziletlerinden biri de Müslümanlara ferah 

verirken kâfirlerin inancını boĢa çıkarmasıdır. Malum olduğu üzere sûrede 

Hıristiyanların Allah‘ı üçleyip Hz. Ġsa‘yı Allah‘ın oğlu olarak kabul etmelerine ve 

bazı müĢriklerin melekler için ―Allah‘ın kızları‖ demelerine karĢılık, Allah‘ın bir ve 

tek olduğu, kimsenin babası olmadığı buyrulmaktadır:
263

  

 

 Müselmāna feraḥ vėrüp ėder küffārı istihlāk   

 Ocaġına ṣu ḳoyup baĢına odlar yaḳar Ġḫlāṣ   (213/8) 
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 Kaplan Üstüner, a.g.t., s. 344. 
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 İhlâs 112/1, 3. 
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2.1.12.1.3. Küfür-Kâfir 

 

 Küfür, terim olarak ―Allah‘tan alıp din adına tebliğ ettiği hususlarda 

peygamberi tasdik etmemek, ona inanmamak‖ diye tanımlanır. Küfür içinde olup 

küfrü benimseyene kâfir denir.
264

 Tasavvufta ise küfür tefrika âleminin karanlığı, 

hakikî iman, kesretin vahdette gizlenmesi gibi manalara gelmektedir.
265

 Tasavvuftaki 

kâfir de bu tefrika âleminde olan sâliktir.
266

 Kuloğlu küfür ve kâfir kelimelerini 

genellikle tasavvufî manada kullanmaktadır. Dîvân-ı Hümâyûn‘da kâfirin cemi olan 

küffâr kelimesi de zikredilmektedir. 

 

 Sâlik, küfür olan zulmetten kaçmalıdır. Zülf kesret olduğuna göre onda takılıp 

kalmamalı, vahdet olan cemâle yol almalıdır. KiĢi, yüzünü zülften temizleyip Ģirkten 

kurtulmalıdır. ġirk ve küfürden uzak olan kiĢinin Ġslam‘ın yüzünü görüp gönül gözü 

açılır, zira yüz Ġslam sembolü olur.  

  

 ġirk-i ḫafī vü küfrden Ģol ki derūnı pāk ola 

 Dīde-i ḳalbi açılur çehre-i Ġslāmı görüp   (33/14) 

 

 Küfr-i ẓulmet gibi sen zülfinden ėdüp iḥtizāz 

 Gör cemāl-i ṭalʿatını āyet-i Raḥmāna ḳaç   (68/10) 

 

 Küfür, klasik edebiyatta hemen daima iman ile birlikte zikredilir. Her Ģey 

zıddıyla kaimdir fehvasınca, imanın ortaya çıkıp anlaĢılabilmesi için imanın zıddı 

olan küfür de bilinmelidir. Küfrün bilinmesi ile iman etme, en üst dereceden 

imandır.
267

 Buradan hareketle Kuloğlu zâhidin küfre düĢtüğünü, ama aslında bu 

Ģekilde onun hakikî imana kavuĢacağını ima etmektedir: 

 

 Zülf-i yārüñ küfrine var mıdur īmānuñ senüñ 

 Zāhidā saʿy eyle düĢme ehl-i īmāna ıraġ   (237/6) 
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 Zāhid ṣaçuñuñ küfrine çün eylemiĢ iḳrār 

 Yoḳ yerlere o kāfiri īmāna getürdüñ   (286/2) 

  

 Ġhlâs sûresinin faziletlerini konu alan kasidesinde Kuloğlu, mezkûr sûrenin 

küfür ülkesini tarumar ettiğini ve kâfir olan halkını, bir köle gibi yok pahasına alıp 

sattığını dile getirmektedir: 

 

 Urup küfr ėllerini tārumār ėder reʿāyāsın 

 ʿAdem milkinde anı yoḳ yere alup ṣatar Ġḫlāṣ   (213/10) 

 

2.1.12.1.4. ġirk-MüĢrik   

 

 Terim olarak Ģirk ―Allah‘ın zatında, sıfatlarında, fiillerinde veya O‘na ibadet 

edilmesinde ortağı veya benzerinin olduğuna inanma‖ demektir. ġirk koĢana müĢrik 

denir.
268

  

 

 Kuloğlu‘nun Ģirk hususunu daha ziyade riya ve Ģüphe ile birlikte ele aldığı 

görülmektedir. O, gönlü her türlü Ģüpheden ve Ģirkten temizlemek gerektiğine vurgu 

yapar. Zira gönül temiz olmazsa, o gönülde gizli Ģirk peyda olmuĢ demektir. Gizli 

Ģirk de imanı telef eder: 

 

 ġirk-i ḫafī vü küfrden Ģol ki derūnı pāk ola 

 Dīde-i ḳalbi açılur çehre-i Ġslāmı görüp   (33/14) 

 

 ġirk-i ḫafīden kendüñi ṣaḳla derūnuñ arı ḳıl  

 Bilmezlik ėdüp eyleme iḳrār u īmānı telef   (247/19) 

 

 Zülüf, kesret olduğu için Ģirke götürür. Beyaz yüz üzerindeki siyah küfür 

zülfünü kaldırınca Ģirk ortadan kaybolur: 
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 Küfr-i zülfüñden yüzüñ āyātını temyīz ėdüp 

 Ḳaldurup Ģirki bu dil āyin-i Ġslām özlemiĢ   (200/19) 

 

 Kuloğlu‘nun 376. sırada tertip ettiği ―lâ ilâhe illalâh‖ redifli kasidesi kelime-i 

tevhidin faziletleri üzerine yazılmıĢ bir Ģiirdir. Bu Ģiire göre kelime-i tevhidin 

faziletlerinden biri de Ģirki susturmasıdır: 

 

 ġirk müddeʿāsın eyledi iskāt 

 Ḳasem-i lā-ilâhe illa‘llâh   (376/16) 

  

 Daha önce belirtildiği gibi,  (bkz. Mümin-Müslüman mad., Küfür-Kâfir mad.) 

213. sırada tertip olunan ―ihlâs‖ redifli kaside Ġhlâs sûresinin kıymeti ve faziletlerini 

dile getiren bir Ģiirdir. Halis kalbin bahara, Ģirkin ise kıĢa benzetildiği bu Ģiirde, Ġhlâs 

sûresinin Ģirk binasını yıktığı, Ģirk beylerini gönül defterinden kazıdığı, Ģirk askerini 

hezimete uğrattığı ve Ģirk okuna siper olduğu belirtilmiĢtir. Bu özellikleri itibarıyla 

Ġhlâs sûresi, Ģirk belasına karĢı müminin en büyük dayanağı ve sığınağıdır: 

 

 Siperdür tīr-i Ģirke bunda sen her bārı bilmiĢ ol 

 Ḳıyāmet ıssısında ola saña sāye-dār Ġḫlāṣ   (213/16) 

 

  Kuloğlu Ģirk konusuna nispetle müĢrik bahsi üzerinde fazlaca durmamıĢ, 

yalnızca bir beyitte ―müĢrikîn‖ kelimesiyle müĢriklere temas etmiĢtir. Hz. Ali 

medhindeki bir kasidede yer alan bu beyte göre, müĢriklerin ömrünü ve malını telef 

eyleyen müminlere lutuf ile ihsan eriĢecektir: 

 

 MüĢrikīnüñ mālını ʿömrini itlāf eyleyen 

 Müʾminīne ėriĢir luṭf ile iḥsān-ı Necef   (246/10) 
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2.1.12.1.5. Put (Puthane,) Zünnâr, Kilise (Deyr) 

 

 Klasik edebiyatta, sevgiliye istiâre yoluyla büt yahut sanem dendiği 

malumdur. Böylece sevgilinin kilise duvarlarındaki tasvirler kadar güzel olduğuna 

iĢaret edilir. Sevgilinin güzelliği de bir puthanedir. ÂĢık, sevgilinin güzelliği 

karĢısında kendisini bir puthanedeki gibi dinden çıkmıĢ gösterir.
269

 Böyle olmakla 

beraber Kuloğlu‘nun Ģiirlerinde put (büt) yahut sanem, ekseriyet üzre birlikte ve 

tasavvufî çerçevede ele alınmıĢtır. Büt veya sanem, bazen hakikî sevgili olan 

Allah‘a, bazen de vahdete iĢarettir. Put vahdet olunca, zünnâr da hizmet olur. 
270

  

 

Mihnet kilisesi olarak düĢünülen dünyada gönül râhibi, o putun zülfünü 

zünnar olarak bağlamıĢtır. Yani sûfî, Allah‘a hizmet kuĢağını kuĢanmıĢ, kendisini 

Hakk‘a vakfetmiĢ demektir: 

 

Deyr-i miḥnetde yine ruhbān-ı dil giymiĢ siyāh 

 Ol bütüñ zülfiñi kim bėline zünnār eylemiĢ   (196/8) 

 

Puthane, tapınak anlamına gelen büthane, maddî âlemden yani unsurlar 

âleminden kinayedir. Yani, maddî hayatın yaĢandığı bu dünya demektir. Dünya bir 

puthaneye benzetilir: 

 

 Bėline zünnār-ı ʿıĢḳı baġlamaz nādān olan 

 Kim getürmez iy ṣanem miŝlüñ cihān put-ḫānesi   (415/14) 

 

 Zünnâr, papazların kendi dinlerinin bir göstergesi olmak üzere bellerine 

bağladıkları kuĢaktır. Zünnârın iki ucu aĢağıya sarkılıtılır ve ucuna haç asılır. Bu 

yönüyle klasik Türk edebiyatında zünnâr, saça veya zülfe benzetilir. Tasavvufta ise 

kendini Hakk‘a vakfetmek ve hizmetin bir alametidir.
271

 Ayrıca dünyaya gönül 
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vermek, bencillik gibi tasavvufî anlamları da vardır.
272

 Kuloğlu da zünnârı ekseriya 

kendini Hak yoluna adama, Hakk‘a hizmet etme manalarında kullanmaktadır. 

Zünnârın zülfe benzetilmesi sebebiyle, birçok beyitte zünnâr ile zülfü tenasüp içinde 

zikrettiği de dikkatlerden kaçmamaktadır. Buna ilaveten zünnârın halka-i zünnâr, 

halka-i zikr gibi kullanımlarla birlikte tasarruf olunması da ilginçtir: 

 

 Ḫalḳa-i ẕikre göñül baġladı dil vīrānesi 

 Zülf-i yāri bėline ḳıymetlü zünnār eyledüm   (320/19) 

 

 Kilise çanı manasına gelen nâkûs kelimesi, tasavvufta sâlikin tevbe ederek 

zühd ü takvaya yönelmesine ve kendini ibadete vermesine sebep olan uyanıĢtır. Onu 

gaflet uykusundan uyandırarak kendine gelmesini temin eden her Ģey Hak cezbesidir, 

ilahî bir davetçidir.
273

 Dünyayı kiliseye benzeten Ģair, gönlünün aĢk zünnarını 

tuttuğunu, yani kendini Hakk‘a adadığını ve hakikî sevgilinin hayalinde ―Yâ Hû!‖ 

diye çanlar çaldığını söyler. ĠĢte çalan bu çan, sâlikin gaflet uykusundan uyanmasına 

vesile olan ilahî cezbedir. Bu hususta, ġeyh-i San‘an hikayesine de telmihte bulunan 

Ģair, onu da cezbeye getiren bir ilahî bir davet olduğunun altını çizmiĢ olur: 

 

 Bu deyr-i çarḫ-ı mīnāda göñül zünnār-ı ʿıĢḳ ṭutdı 

 Der-i naḳĢ-ı ḫayālüñde çalar yā hū diyü nāḳūs   (191/4) 

 

 ḲuĢanup zünnār-ı ʿıĢḳı çaldı nāḳūs-ı ġamı 

 Ġy ṣanem bu rūyınuñ ol ġeyḫ-i Ṣanʿān aradı   (412/5) 

 

 Zünnârın tasavvuftaki bir manasının da dünyaya gönül vermek olduğunu 

yukarıda zikretmiĢtik. Zülf ise tasavvufta hiç kimsenin ulaĢamayacağı Hakk‘ın zâtı 

ve künhüdür. Karanlık (siyah saç) nasıl meçhul ise Hakk‘ın zatı da öylece 

meçhuldür. Ġnsan, dünyaya gönül vermekten vazgeçip bu hakikati ikrar ederse olgun 

bir imana eriĢmiĢ olur: 
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 Zülfine iḳrār ėderseñ bulduñ īmān-ı kemāl 

 Rāhibā gel terk-i deyr ėt ol bu zünnāra ıraġ   (238/9) 

 

 Kuloğlu‘nun, zünnârı benlik manasına kullanıldığı da görülmektedir. Ben, 

egodur. Kibrin ve gururun kaynağıdır. Tasavvufta ise kiĢinin kendine değer verip 

Allah‘ı unutması makbul ve matlup değildir. Bu sebeple benlikten geçmeyen, nefsini 

terbiye etmeyen tasavvufta bir mesafe alamaz.
274

 Bu benlik davası, kiĢiyi imanından 

da alıkoyacak boyutlara ulaĢabilir. Zünnârın benlik manasına alındığı bu beyitte, 

iman sahibi gibi görünüp de gizlice benlik davasında bulunmak eleĢtirilmektedir:  

 

 Ehl-i īmānem deyü daʿvā ḳılursın āĢikār 

 Ġy göñül vardur hezārān gizlü zünnāruñ senüñ   (287/8) 

 

 Hıristiyanların mabedi olan kilise, tasavvufta insanlık âlemi demektir.
275

 

Kilise yerine daha ziyade ―deyr‖ kelimesi kullanılmaktadır. Cihan bir köhne 

kilisedir. Kilisede bulunan tasvirlere tapınılır. Ancak sâlik, bu dünya denen köhne 

kilisenin suretlerine tapmamalıdır: 

 

 Deyr-i cihān içre bu gün ṣūret-perest olmayalum 

 Ḳılur göñül āĢüfte-vār naḳĢ-ı ḫayālātuñ mediḥ   (78/4) 

 

Gönlün kiliseye benzetildiği olur. Pertev-i ruhsâr, Hakk‘ın aydınlık 

tecellisidir. Gönül, Hakk‘ın tecellisine mazhar olunca, gönül denen kilisede 

Mesihâne bir kandil yanmıĢ gibi olur: 

 

Pertev-i ruḫsāruñı gördi göñül cānā senüñ 

 Deyr-i dilde ṣanki yandurdı Mesīḥāne çerāġ   (230/15) 

 

 Kilise kelimesinin geçtiği yalnızca bir beyit vardır. Bu beyitte kelimenin 

tasavvufî açıdan ele alınmayıp gerçek manasıyla kullanılmıĢ olması, dikkate değer 
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bir husus olsa gerektir. AĢk ateĢine canını vermeye hazır olan âĢık için, bu ateĢin 

Mekke‘de veya bir kilisede olmasının bir önemi yoktur: 

 

 Yanmaḳ içre ʿāĢıḳuñ cānı hemān pervānedür 

 Dėmez ol ḳandīl-i Mekke bu kenīsā-vār güç   (69/17) 

 

2.1.12.2. Diğer Din ve Mezhepler 

  

2.1.12.2.1. Dinler 

 

Dîvân-ı Hümâyûn‘da Ġslamiyet‘ten baĢka Yahudilik ve Hıristiyanlıktan 

bahsedilmektedir. Bu iki din, yalnızca bir beyitte ve yan yana zikredilmiĢlerdir. Buna 

göre Hz. Peygamberin ümmeti olan müminlere ve muvahhidlere, Allah Yahudi ve 

Hıristiyanları feda kılacaktır: 

 

Resūlüñ ümmeti olup ki müʾmin ol muvaḥḥid ol 

 Fidā ḳılsun saña yarın Yehūd ile Naṣārāyı   (408/19) 

 

2.1.12.2.2. Mezhepler 

 

Kuloğlu itikatta Ġmam Muhammed Maturîdî‘ye, amelde ise Ebu Hanife‘ye 

tâbi olduğunu açıkça ifade etmektedir. Allah‘a ulaĢmanın birçok yolu bulunduğunu, 

ama kendi yolunun mezheb-i Numan, yani Hanefîlik mezhebi olduğunu dile 

getirmektedir: 

 

 Sevüp Allâh resūlini göñül sen ġayrıdan vaz gel  

 Bu gün sünnī ve ṣādıḳ ol ṣaḳın olma teberrāyī   (408/18) 

 

  Key ḳatı çoḳdur giden Allâha yollar dünyede  

 Saña yėter Bū Ḥanīfe meẕheb-i Nu‗māna git    
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 Ġʿtiḳāduñ meẕhebinde Māturidī pes durur 

 Ṣūfilerde ġeyḫ Yaḥyā Seyyid-i ġirvāna git   (50/18-19) 

  

 Bütün Ģiirlerinde yapıcı ve yumuĢak bir tasavvufî eda bulunan Kuloğlu‘nun, 

bazen Ģiirin muhtevasına hiç de uygun olmadığı halde sözü Safevîlerin mezhebi olan 

Râfizîliğe getirmesi ve onlara meydan okuyan sözler sarf etmesi dikkate değerdir. 

Râfizîler, önceleri Zeyd b. Ali‘den ayrılan ilk Ġmamîlere, daha sonra bütün ġiî 

fırkaları ile ġiî unsurları taĢıyan bazı bâtınî topluluklara verilen isimdir. Selçuklu 

kaynaklarında hemen hiç rastlanmayan bu terime, Osmanlı tarih eserlerinde sık sık 

tesadüf olunmaktadır. Râfızî, Revâfız, Râfiziyyü‘l-mezheb, Revâfizü‘l-mezheb vb. 

biçimlerde kullanılan terimle, daha ziyade ġiî unsurlar taĢıyan bâtınî gruplar 

kastedilmiĢtir. Bu terim zamanla Alevî yahut BektâĢî ismiyle anılacak olan ve 

umumî Ġslâmî anlayıĢtan biraz uzak olan muhtelif derviĢ zümreleri, ġiâ‘ya mensup 

Acemler, Kalenderîler ve özellikle Safevî devletinin kurulması sırasında ve 

sonrasında Anadolu‘da ve Ġran‘da bulunan Osmanlı muhalifi KızılbaĢ gruplar için 

kullanılmıĢtır.
276

 

 

Kuloğlu Ġlyas, eserini Safevîlerle mücadele halinde olan Sultan IV. Murat‘a 

sunmuĢ ve eserin muhtelif yerlerinde bu mücadesinde sultana duada bulunmuĢtur. 

Bunu yaparken de ―Râfizîler‖ ve ―Revâfız‖ diye seslendiği Safevîleri ve Ģahlarını 

Osmanlılara muhalif olmak, sefahatle koca Ġran ülkesine sığmamak, yanlıĢ yol üzre 

olup da Ġslam davasında bulunmak gibi yönleriyle tenkid etmektedir. Ayrıca 

Kuloğlu‘nun, onları Râfizîliği terk edip sünnî olmaya çağırması ve dört halifeyi 

sevmelerini istemesi de dikkate Ģayandır: 

 

Ġy Ģāh-ı Rāfiżī āl-i ʿOŝmāna ėdüp ġaraż    

Sefāhat ile milket-i Īrāna ṣıġmaduñ   (284/11)    

 

 Bu ḫālile daʿvā-yı Ġslām ėder misin 

 Hiç vechile meẕheb-i erkāna ṣıġmaduñ   (284/14) 
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Eyle terk-i Rāfiżī ol sünnī iy ṣāliḥ-nihād 

Anları sev çār-yār-ı bā-ṣafā ister ḫulūṣ   (217/18) 

 

Hâriciyye veya aĢağıdaki beyitte zikredildiği Ģekliyle Havâric, aslında bir 

mezhep olmamakla birlikte, yirmi kadar mezhep ve fırkanın ortaya çıkmasına neden 

olan bir fikir hareketidir.
277

 Hâricîlerin doğuĢu, genellikle Sıffîn SavaĢı‘ndaki hakem 

olayına bağlanır. Buna göre Hâricîler hakem tayinini kabul ettiği için Hz. Ali‘den 

ayrılanların oluĢturduğu bir fırkadır.
278

 Kuloğlu‘nun bir beyitte Haricîlikten 

bahsettiği görülmektedir. ġair burada nefsini Hâricîlere, gönlünü ise Hz. Ali‘ye 

teĢbih ederek nefis-gönül mücadelesini, Hz. Ali‘nin Hâricîlerle olan mücadelesine 

benzetmiĢtir:  

  

 Ṣaldum iḳlīm-i fenāya yine bu ġam leĢkerin 

 Bu dili nefs-i Ḫavāric üzre Kerrār eyledüm   (320/11) 

 

2.1.13. Ġbadet ve Ġbadet ile Ġlgili Mefhumlar 

 

2.1.13.1. Ġbadet 

 

 Ġbadet bahsi eserde genel hatlarıyla ele alınmıĢtır. Yalnızca iki beyitte 

―ibadet‖ kelimesi geçmekte olup söz konusu beyitlerde sâlikin gece gündüz 

durmadan ibâdet etmesi istenmektedir. Sâlik, seher vakitlerinde ibadet ile istiğfar 

etmeli, tarikata girip gece gündüz ibadetle meĢgul olmalıdır: 

 

 Ḥaḳ sözine ḳāʾil ol nā-ḥaḳ iĢe meyl eyleme 

 Her seḥerlerde ʿibādet eyle istiġfār ėdüp   (27/14) 

  

 Gir ṭarīḳat içre cānā ḳıl ʿibādet rūz u Ģeb 

 Ṭurmayup yā hū dėsün derd ile bu ḥiss ü ḥavās   (181/7) 
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2.1.13.1.1. Namaz 

 

 Namaz, Ġslam‘ın beĢ Ģartından biridir. Farsça‘da ―bir kimseyi tazim etmek 

için eğilmek, kulluk, ibadet‖ anlamına gelen namaz sözlükte ―dua etmek, dilemek, 

ibadet etmek, yalvarmak‖ manasına gelen Arapça ―salât‖ kelimesinin cem‘i olarak 

Türkçe‘ye geçmiĢtir.
279

  

 

Divan‘da namaz kelimesi ile beraber salât kelimesi de geçmektedir. Namaz 

yahut salât kelimeleri umumiyetle mihrab, ezan, ikâmet ve abdest gibi namazla 

alakalı olan kelimelerle tenasüp içinde kullanılırlar. Hakikî sevgiliye duyulan hasret 

ile dökülen gözyaĢından abdest alınır, ona vuslat için namaz kılınır. Ancak zâhidin 

namazdan ve oruçtan muradı, mahĢer günü mükâfatını almaktan ibarettir: 

 

Ṣalāt u ṣıyāmı bu gün zāhidüñ   

 ġu maḥĢer güninde cezādur murād   (96/14) 

 

 Kuloğlu, Allah aĢkı yerine, cennet arzusuyla namaz kılan zâhidi tenkid ettiği 

gibi rakîbe de çatarak onunla namaz hususunda yarıĢtığını ifade eder. ġâir aĢk 

namazı için kâmet okurken, onu kıskanan rakîbi de ezana baĢlamıĢtır: 

 

 Ben de ṣalāt-ı ʿıĢḳuña Ģimdi iḳāmet eyledüm 

 Baña garaż ėtdi raḳīb o da ezāna baĢladı   (407/19) 

 

 Bazı beyitlerde, Necm sûresinin 9. âyet-i kerîmesinde geçen kâbe kavseyn 

ifadesi iktibas edilerek, müminlerin namazda Allah‘a olan yakınlığı, Hz. 

Peygamberin Mirâc‘da Hakk‘a olan kurbiyetine benzetilir. Burada, hadis olduğu 

düĢünülen ―Namaz müminlerin mirâcıdır.‖ sözüne bir atıf yapıldığı âĢikardır. Yine 

Alak sûresinin ―Sakın onun isteğine uyma! Secdeye kapan ve Allah‘a yakınlaĢ.‖ 

meâlindeki 19. âyet-i kerîmesi de hatırlatılmıĢ olur:    

 

                                                           
279

 M. Kâmil Yaşaroğlu, “Namaz”, DİA, C.: 32, s. 350. 



172 
 

O yārüñ ḳābe ḳavseynin ki miḥrāb ėdinen ʿāĢıḳ    

 Namāz-ı vuṣlat-ı dildār ile nefsin ḳılur ıṣlāḥ   (81/4) 

 

2.1.13.1.2. Secde 

 

 Namazın bir rüknü olan secde değiĢik yönlerden ele alınır. Malum olduğu 

üzre klasik edebiyatta âĢık, sevgilinin eĢiğinde secde eder. Bu, Kuloğlu‘nun da çok 

iĢlediği bir konudur. Bundan baĢka meleklerin Hz. Âdem‘e secde etmesi de 

zikredilmiĢtir. Ancak, hakikî aĢk ile yapılmayan secdenin bâtıl olacağı ve bu 

secdenin Lât ile Menât putlarına tapınmaya benzeyeceğini dile getiren Ģu beyit, 

diğerlerine nispetle çok daha orijinaldir: 

 

 Anuñ Ģol Kaʿbe kūyına sücūd eylemeyen müdbir 

 Olısar secdesi bāṭıl kim ol Lāt u Menāt eyler   (113/19) 

 

 Yine Kahire‘de bulunan ve kırmızı duvarlarıyla bilinen Kaysun Camii‘nden 

bahseden aĢağıdaki beyitte de değiĢik bir hayal vardır. Buna göre, Mısır halkının 

kanlı gözyaĢları Nil kadar fazladır. ĠĢte bu halkın Kaysun Camii‘nde yaptığı secdeler, 

camiyi de kan kırmızısına boyamıĢtır:  

 

 Ehl-i Mıṣruñ dīde-i giryānı Nīle beñzemiĢ 

 Oldı ḫalḳuñ secdesinden Cāmiʿ-i Ḳaysūn sürḫ   (83/12) 

 

2.1.13.1.3. Mescid 

  

Secde edilen yer demek olan mescid, Müslümanların mabedi, secdeye 

kapandıkları kutsal mekânlarıdır. ÂĢık, daima iman sahiplerinin bulunduğu aĢk 

mescidinde, vuslat mihrabına kâmet getirir. Melekler sevgilinin kaĢlarının mihrabını 

secdegâh ederken, âĢık da o kemer kaĢları kendisine mescid edinir: 
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Bir iḳāmet eyledüm Ģol vuṣlatuñ miḥrābına 

 Mescid-i ʿıĢḳuñda dāyim ehl-i imān eglenür   (108/17) 

  

 Secdegāh ėtdi melāʾik ḳaĢlaruñ miḥrābını 

 Ṭāḳ-ı ebrūñ oldı baña mescid ü minber yine   (391/9) 

 

 Divanda, Mescid-i Aksa ve Mescid-i Hayf olmak üzre iki mescidin ismi 

geçmektedir. ġiirlerde Mescid-i Aksa, Hz. Peygamberin Mirâc‘da Mescid-i Aksâ‘ya 

gitmesi, buradan göğe yükselmesi ve ardından Hak ile arasında iki yay aralığı kadar 

mesafe kalması yönüyle konu edilir: 

 

 Yüz urdum Mescid-i Aḳṣā-yı dilde secdegāh ėdüp 

 Ben ol miḥrāb-ı ḳavseynüñe uzatdum yine ayaġ   (240/14) 

 

 Mescid-i Hayf, Mînâ‘da Hz. Peygamberin Veda haccında çadır kurup 

cemaatle namaz kıldığı yerde yapılan mesciddir. Bu mescid, Hac ibadetinin önemli 

mekanlarından birinci cemrenin (küçük Ģeytan) yakınlarındadır. Aralarında Hz. 

Mûsâ‘nın da bulunduğu yetmiĢ nebînin mescidin yapıldığı mekânda namaz kıldığı ve 

içlerinde Hz. Âdem‘in de olduğu yetmiĢ peygamberin burada medfun olduğu rivayeti 

hadis olarak nakledilmektedir.
280

 Bu sebeple Hakk‘a kavuĢma bayramında âĢık 

canını Hakk‘a kurban etmeli, Mescid-i Hayf‘a yetiĢmeli ve Mînâ‘nın kıymetini 

anlamalıdır: 

 

 ʿIyd-ı vaṣlında anuñ cānuñı ḳurbān eyle 

 Mescid-i Ḥayfa yetiĢ bul kūy-ı Mīnāya rüsūḫ   (87/12) 

 

2.1.13.1.4. Vudû (Abdest) 

 

 Vudû, abdest demektir. Eserde Farsça abdest kelimesine yer verilmemiĢ, 

onun yerine Arapça vudû kelimesi tercih edilmiĢtir. Kuloğlu abdesti gözyaĢı ile 

bağdaĢtırmaktadır. Elest bezminde ikrar verenler, evvela gözyaĢı ile abdest alıp 
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namaz kılmalıdır. Allah‘a ulaĢmak isteyen sâlik, döktüğü gözyaĢlarıyla abdest alarak 

bunun kendisini Hakk‘a bağlamasını arzu etmektedir: 

 

 EĢk-i çeĢmüñle vuḍū eyle muḳaddem ḳıl namāz  

 Mecmaʿ-ı ḳālū belāda var ise iḳrār aña   (3/17) 

 

 Vuḍū ḳıldum gözüm ḳanıyla vaṣluña Ģürūʿ içün 

 Baña Ģol āb-ı tevfīḳüñi feyż ėt eyleyüp āb baġ   (240/13) 

 

2.1.13.1.5. Oruç (Savm) 

 

 Oruç, Ġslam‘ın beĢ Ģartından biridir. Oruç, Farsça bir kelime olup eserde yer 

almaz. Oruç yerine Arapça ―savm‖ kelimesi kullanılır. Bazen savmın cem‘i olan 

―sıyâm‖ kelimesine de rastlanmaktadır. Ancak Kuloğlu daha ziyade yine Farsça olan 

―rûze‖ kelimesini tercih etmiĢtir. 

 

Klasik Türk edebiyatında âĢığın sevgiliden ayrı kalması bir oruç gibi 

düĢünülür. ÂĢığın maĢûka vuslatı ise bayramdır. Orucun yahut bayramın baĢlaması 

için hicrî takvimdeki hilalin görülmesi gerektiği gibi, sevgilinin hilale benzeyen 

kaĢının görünmesi gerekir.
281

 Kuloğlu da bu anlayıĢ doğrultusunda birçok beyit 

yazmıĢtır. Hak âĢıkları Allah‘tan ayrı kaldıkları için hicran orucundadırlar. Onun 

cemalini görmek ise âĢıkların bayramıdır: 

 

 ʿĀĢıḳān-ı Ḥaḳ bu gün dostuñ cemālin gördiler 

 Rūze-i hicrān gidüp ʿıyd-ı visālin gördiler   (142/1) 

 

Bilindiği üzre bayramlarda tatlı sunmak ve tatlı yemek âdettendir. Hatta 

Ramazan bayramının halk arasındaki diğer adı Ģeker bayramıdır. AĢağıdaki beyit ise 

ayrılık orucundan helak olan âĢığa, kavuĢma anında mükâfat olarak ―dible‖ adında 

bir bayram tatlısının sunulacağını haber vermesi yönüyle hayli ilginç ve orijinaldir: 
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Ger seni helāk eyler ise rūze-i hicrān 

 Vaṣl içre hemān dible-i bayrāmı ṣunarlar   (145/10)   

 

2.1.13.1.6. Zekat 

 

 Ġslam‘ın beĢ Ģartından bir diğeri de zekattır. Zekat, mal ile yapılan bir 

ibadettir. Terim olarak, Kur‘ân-ı Kerîm‘de bildirilen sınıflara vermek üzere dinen 

zengin sayılan Müslümanların payından alınan hisseyi ifade etmektedir. Örfte bu 

belirlenmiĢ olan payın maldan çıkarılması iĢlemine zekat adı verilir.
282

 Kuloğlu 

zekatı terim anlamıyla üç beyitte zikretmiĢtir. Bu beyitlerde Allah‘ın emri olan 

zekatın verilmesi gerektiği hatılatılmıĢtır. Zekat, zenginlerin üzerine nasıl farz ise, 

âĢık için de sevgiliye hizmet bir farzdır: 

 

 ʿĀĢıḳuñ üstüne vācib ḫidmet-i cānān farż 

 Aġniyā üzre zekāt ile olur iḥsān farż   (220/1)  

 

Sevgilinin lâl dudağından, güzel yüzünden ve vuslatından bir zekat talep 

edilir. ÂĢık bir dilenci olup sevgilinin dudağının veya hüsnünün zekatını talep eder, 

sevgiliden bir ihsan umar: 

 

Dil zekāt-ı ḥüsnüñe ḳapuñda Ģey-lillâh ėder 

 Ġy Ģeh-i iḳlīm-i ḥüsñ eyle bu gün cerrārı ʿaf   (251/8) 

 

 ġol zekāt-ı vaṣluñuñ oldum bu gün āĢüftesi 

 Eksik olmasun ḳapuñdan gel begüm cerrārı sev   (357/9) 

 

2.1.13.1.7. Hac 

 

 Ġslam‘ın beĢ Ģartından biri olan hac hem mal, hem beden ile yapılan bir ibadet 

olup sadece gücü olanlar üzerine farzdır. Klasik Türk Ģiirinde âĢık için sevgilinin 
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bulunduğu yer Kabe‘dir, onun mahallesinde hac ve tavaf eder. 
283

 Hac, tasavvufta 

manevî anlamda bir yolculuktur. Sûfî, bu hacda varlık âleminden yokluk âlemine 

doğru bir yolculuğa çıkar. Noksan olan insan, bu yolculukta kemale ulaĢmayı 

hedefler. Mîkât‘ta gösteriĢ elbisesini çıkarır, bembeyaz takva ihramını giyerek 

masivadan geçer. Ârif olarak Arafat‘ta durur, nefsin koçunu Mînâ‘da kesip kurban 

eder, Safâ‘da saflık, Merve‘de mürüvvetliği elde eder. Kabe‘de Allah‘ın haremine 

girerek manevî neĢe bulur.
284

 

 

Hac ile birlikte bayram, beyt, emir-i hac, harem, harîm, hürmet, ıyd, ihrâm, 

Kabe, kırân, kurb, kurban, mücavir, Safâ, sa‘y, tavaf, umre gibi kelimeler tenasüp 

içinde kullanılırlar. Kuloğlu‘na göre Hac, hakikî sevgiliye kavuĢmak için çıkılan 

manevî bir yolculuktur. ÂĢık için sevgiliye kavuĢma bir bayramdır, bu bayramda 

canını sevgiliye kurban eder. ĠĢin sonunu düĢünen âĢık ibret alır ve Hakk‘a kavuĢma 

bayramında fena ihramını giyerek hacc-ı kırana heveslenir: 

 

Fikr ėt iĢüñ encāmını bul vaṣl-ı Ḥaḳ bayrāmını 

 Geyüp fenā iḥrāmını ḥacc-ı ḳırāna ḳıl heves   (186/12) 

 

 Birçok beyitte sevgiliye kavuĢma haccını isteyen âĢık, onun harîm-i kurbunu 

tavaf eder.  Kuloğlu, buradaki sevgilinin Allah olduğunu bazen açıkça ifade ederek 

Hakk‘a kavuĢma Kabe‘sini tavaf etmek gerektiğini söyler. Zira âĢıkların bu haccını 

mebrûr eyleyecek olan O‘dur: 

 

 Ġy Ḳuloġlı vaṣl-ı Ḥaḳḳuñ Kaʿbesin eyle ṭavāf 

 Oldurur ʿāĢıḳlaruñ ḥaccını mebrūr eyleyen   (334/20) 

 

Eski zamanlarda Hac kafilelerinin yolunun kesilerek soyulduğu, bu sebeple 

de kafiledekilerin can ve mal güvenliklerini sağlamak için bir emîr-i hâc bulunduğu 

malumdur. Kuloğlu‘nun yaĢadığı dönemde, ġam-Medine hac yolu üzerinde hac 

kervanlarına saldıran bedevî Arap kabileleri yaĢamaktaydı. Devlet, zamanla artan bu 
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bedevî saldırılarını önlemek üzere hac yolu üzerinde kaleler inĢa etmiĢ ve hacıların 

korunması için ―cerde birliği‖ adı verilen özel askerî birlikler oluĢturmuĢtur. Bu 

cerde hizmeti ilk dönemlerde Filistin bölgesinde Kudüs, Safed ve Nablus beyleri 

tarafından ifâ edilmiĢtir.
285

 AĢağıdaki beyitte, Nablus beylerinin yerine getirdiği söz 

konusu cerde hizmetine iĢaret edilmektedir: 

 

Bu gün ḳaṣd ėt ʿazīmet ḳıl viṣāl-i beyt-i dildāra 

 Emīr-i ḥacc olup sen de vedāʿ ėt kiĢver-i Nablūs   (191/18) 

 

Emîr-i hâccın geçtiği bir baĢka beyitte ise, hac yolculuğuna çıkan âĢığın yolunu, 

ayrılık çölünde kendi nefsi kesmiĢtir. ÂĢığın nefsi çöldeki Arap eĢkıyaya, iradesi ise 

emîr-i hâcca benzetilir. Zira tasavvufta emîr, sâlikin iradesinden kinayedir.
286

 

 

 Nefsimüz rehzen olup öñde beriyye-i firāḳ 

 Ġy emīr ḥac yėtegör leĢker-i Aʿrāba meded   (91/6) 

 

2.2. Tasavvuf 

 

Halvetiyye‘nin UĢĢakiyye kolunun Ahmediyye Ģubesine müntesip bir Ģeyh 

olan Kuloğlu, Dîvân-ı Hümâyûn‘da tasavvufî hislerini terennüm eden Ģiirler 

yazmıĢtır. Eserde yer alan hemen bütün Ģiirlerde tasavvufî düĢünce ağır basmaktadır. 

Bu sebeple, Dîvân-ı Hümâyûn için Kuloğlu‘nun tasavvufî Ģiirlerini ihtiva eden bir 

divandır demek yanlıĢ olmaz. Ancak Kuloğlu, Ģiirlerinde okuyucuya tasavvuf 

öğretisini aĢılamak veya mensup olduğu tarikat kurallarını açıklamak gibi bir 

yaklaĢım içinde değildir. Kuloğlu Ġlyas, daha ziyade tasavvufî his ve düĢünce 

dünyasını, yine tasavvufî neĢveyle Ģiirine aksettiren bir Ģairdir.  
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Tasavvuf, kendine mahsus terminolojiye sahip bir düĢünce sistemidir ve 

Ģairler, bu terminolijiyi Ģiirlerinde kullanma yoluna her zaman meyletmiĢlerdir. 

Klasik Türk Ģiirinde mutasavvıf kimliği ile öne çıkan Ģairlerin yanı sıra, din dıĢı 

konularda yazan Ģairler de tasavvuftan bahsetmiĢler ve tasavvuf terminolojisini 

kullanmıĢlardır. Buna mukabil, mutasavvıf Ģairlerin de din dıĢı Ģairlerde olduğu gibi 

meyhaneden, Ģaraptan ve sevgiliden bahsettikleri görülmektedir.
287

 Bu durum, 

mutasavvıf Ģairlerin Ģiirlerinin bu terminoloji ıĢığında incelenmesini zarurî 

kılmaktadır. Kuloğlu Ġlyas da mutasavvıf bir Ģair olması sebebiyle, Ģiirlerinde 

tasavvuf terminolojisine müracaat etmiĢtir. Bu nedenle, onun Ģiirlerini tasavvufî 

terminoloji ile mütâlaa etmek iktiza etmektedir. 

 

2.2.1. Tasavvufî Mertebe ve Kavramlar 

 

2.2.1.1. Âb-ı Hayât 

 

 Ġçen kiĢiye ölümsüzlük verdiği rivayet edilen efsanevî su olan âb-ı hayât, 

bazen âb-ı hayvân, âb-ı zindegî, çeĢme-i hayvân olarak da zikredilmiĢtir. Tasavvufa 

göre âb-ı hayât evliyanın sözü, nasihati ve nefesidir:
288

  

 

 Ẓulmet-i nefs-i hevādan ḳurtul Ġskender gibi 

MürĢid-i  ḥażretüñ elinden nūĢ ėdüp āb-ı ḥayāt   (60/21) 

 

Bazı beyitlerde, bir müĢkülü halletme özelliği olduğu vurgulanan âb-ı hayât, 

bazı beyitlerde ise dünyadan ve maddeden geçmenin remzi olarak karĢımıza 

çıkmaktadır. Bekayı arzulayan sûfî, bir zulmet olan bedenden çıkarak âb-ı hayâta 

doğru yönelmelidir: 

 

 Āb-ı ḥayāt-ı nuṭḳuña teĢnedür Ġskender-i dil  

MüĢkilin aç sevinsün o ḥā ile lāmı görüp   (33/16) 
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Ġy Ḳuloġlı isteriseñ Ḥıżr-veĢ āb-ı ḥayāt 

Çıḳ bu ẓulmāt-ı bedenden çeĢme-i ḥayvāna ḳaç   (68/20) 

 

Ab-ı hayât ile kasdedilen bazen de ledün ilmidir.
289

 Ġlm-i ledün olan âb-ı 

hayattan biraz içilirse hasret ateĢi kesilir. Ġskender zulmette cehl içinde gezerken, âb-ı 

hayâtı ilm-i ledün sahibi olan Hızır bulmuĢtur: 

 

NūĢ ėderseñ āb-ı ḥayāt-ı ledünnīden biraz 

Sākin olsun nār-ı ḥasretle yanan tenvīri kes   (182/7) 

 

Gezmegil ẓulmāt-ı cehl içinde Ġskender gibi 

Ḥıżr-veĢ ʿilm-i ledüñden çeĢme-i ḥayvāna baḳ   (261/5) 

 

 2.2.1.2. Akıl 

 

 Tasavvufî düĢünceye göre akıl, hak ile bâtılı birbirinden ayıran bir nûr ve 

Ġlâhî hitâbı anlamaya yarayan bir alettir. Mutlak hakikat olan Allah‘a ulaĢmak için 

aĢk ile akıl iki yol olarak görülür ve âlimler akıl yolunu, mutasavvıflar ise aĢk yolunu 

tercih ederler. Tasavvufta aĢk, akıldan çok daha üstün görülür ve hakikati anlama 

konusunda daima akla tercih edilir.
290

 

 

 Akıl, hak ile bâtılı birbirinden ayırmaya yarayan bir nur olduğu vechiyle aklı 

olanlar Allah‘ın yolunu tutarlar, bu varlık âlemine aldanıp kalmazlar: 

 

 Ġy göñül ʿaḳluñ var ise gel reh-i Mevlāyı ṭut 

 Geç bu ʿālem varlıġından dergeh-i aʿlāyı ṭut   (39/1) 

 

AĢağıdaki beyitte ise aĢk, akıldan daha üstün görülmüĢtür. Ġnsan aĢk yolunun 

mülkünün alıcısı olmalıdır. AĢkı bırakıp akla uyanlar, hüsrana uğrayanlar olacaktır: 
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 Olıgör sen de ḥırīdār-ı metāʿ-ı milk-i ʿıĢḳ  

 Ḳalma bu ʿaḳl ile kim bīhūde ḫüsrān eyleyüp   (26/3) 

 

Akıl, Allah‘ın yaratma gücünü ve hikmetini anlama konusunda son derece 

yetersiz kalır:  

 

Ḥikmetine ḳudretine ėrmez ʿaḳluñ bilmiĢ ol 

Yaradur Ādemden ʿālem dāneden enbār ėdüp   (27/11) 

 

Ḳuloġlı hiç anuñ künhine ʿaḳluñ ėrmeye aṣlā 

Bunuñ gibi yazar iseñ mücelled nice taḥrīrāt   (59/20) 

 

Akıl ile aĢk mukayesesinde ve çoğu zaman aĢk, akla galebe çalar. AĢk, gönül 

ülkesinin padiĢahı olunca, hikmet de onun askeri olur ve akıl ordusunu ezip geçer: 

 

Bu derūnuñ kiĢverine pādiĢāh olursa ʿıĢḳ 

 Ḥizb-i ʿaḳlı eyleyiser cünd-i ḥikmet pāymāl   (304/17) 

 

Bilindiği üzre Ģeriatta asıl olan akıl, tarikatta ise aĢktır.
291

 Tasavvufî 

düĢüncede, aklın aĢk karĢısında eksik ve yetersiz kabul edilmesine ve 

mutasavvıfların aĢk yolunu, âlimlerin ise akıl yolunu tutarak hakikate ulaĢmaya 

çalıĢmasına rağmen, kendisi de bir mutasavvıf olan Kuloğlu‘nun aĢkın yanısıra akla 

da itibar ederek, aklın da makbul olduğunu dile getirmesi dikkat çekicidir: 

 

Ḳulluḳ ėderseñ Lā-mekān yėrüñ ḳılur bāġ-ı cinān 

 Maḳbūl olan iy dil hemān ʿaḳl-ı fehīmüñdür senüñ   (281/15) 

 

 Bu gün dünyāyı ṭutanlar ḳamusı bıraġup gitdi  

 Eger var ise ʿaḳluñ bir iki gün bunda mihmān ol   (314/9) 
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2.2.1.3. AĢk, ÂĢık, Ma‘Ģûk (Sevgili)  

 

AĢk, ―aĢırı sevgi, sevginin son mertebesi, sevginin bütün vücuda yayılması, 

sevginin insanı tam olarak hükmü altına alması, varlığın aslı ve yaratılıĢ sebebi‖ gibi 

daha ziyade aĢırılığa vurgu yapan sözlerle ifade edilmiĢtir.
292 Tasavvufî anlayıĢın da 

en temel konularından biri olan aĢk, mecazî ve hakikî olmak üzere ikiye ayrılır. 

Mecazî aĢk insanın insanı ve diğer mahlûkatı sevmesi, hakikî aĢk ise Allah‘ın kulu 

veya kulun Allah‘ı sevmesidir.
293

 Mutasavvıf Ģairlerin aĢktan maksatları, mecazî 

aĢktan çok hakikî aĢktır.  

 

AĢk bir dert olarak görülür. Ancak insanda aĢk derdinin mevcudiyeti, onun 

Allah‘a, yani sevgiliye yakın olduğunun bir göstergesidir.
294

 Bu derde müptela 

olanlar yine Allah‘ın huzurunda ona yalvarmalıdır. AĢk ateĢi âĢığın gönlünü yakıp 

yıksa da, âĢık gece gündüz Allah‘ı talep etmekten geri durmaz: 

 

Derd-i ʿıĢḳuñ mübtelāsı olduñ ise rūz u Ģeb  

 Āsitān-ı dergehinde eyle āh ü zār aña   (3/2) 

 

 ʿIĢḳ āteĢi iḥrāḳ ėder dil ḫırmenini ʿāĢıḳuñ 

 Ėder gėce gündüz hemān ol nūr-ı Yezdānı ṭaleb   (19/11) 

 

 AĢk, insanı kendinden geçirmesi sebebiyle Ģaraba benzetilmektedir. Klasik 

Türk Ģiirinde, tasavvuftaki Allah aĢkını herkesin anlayabileceği tarzda ifade etmek 

için Ģarap benzetmesi sıkça kullanılmıĢtır.
295

 Kadehteki Ģarap, Ġlâhî aĢk Ģarabı olduğu 

için âĢığa, âlemin geçici güzelliklerini unutturur. ÂĢık, Ġlâhî aĢk ile dolu bu kadehi 

daima talep etmelidir: 
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293

 Kaplan Üstüner, a.g.t., s. 105. 
294

 Kaplan Üstüner, a.g.t., s. 111. 
295

 Kaplan Üstüner, a.g.t., s. 124. 
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 Peymāne-i ʿıĢḳı eger nūĢ eyledüñse ber-devām 

 Ḳo ʿālemüñ naḳĢın ḳamu eyle o peymānı ṭaleb   (19/15) 

 

AĢk bir hamama teĢbih olunur. ÂĢığın bu hamama girip dünya elbisesini 

çıkarması gerekir. Çünkü bu hamamın kubbesinde Allah‘ın zatı ıĢık vermektedir: 

 

 Girüp ʿıĢḳ ḥammāmına çıḳar cihān esbābını 

 ġöyle kim dil ḳubbesinde Ģems-i ẕātı vėre tāb   (23/12) 

 

 Kuloğlu, Allah‘a duyduğu aĢk ile dünyaya destan olduğunu, kendisinin Allah 

aĢkı ile tanındığını dile getirmektedir:  

 

 SöylemiĢdür Ḫüsrevāne ḳıṣṣa-i ġīrīnüñi 

 Bu Ḳuloġlı ʿıĢḳuñ ile ʿāleme destān olup   (24/20) 

 

AĢk bir hastalık, sevgili bu hastalığın tabibi, ona kavuĢmak ise hastanın 

devası olacak Ģerbet olarak düĢünülmüĢtür: 

 

Ḫaste-i ʿıĢḳuñ ṭabībā çün viṣālüñ Ģerbetin 

 NūĢ ėderse bula ṣıḥḥat aña bir tīmār olup   (25/8) 

 

 AĢkın en büyük delillerinden biri, âĢığın kanlı gözyaĢı dökmesidir. ÂĢıklık 

iddiasında bulunan biri, iddasının ispatı için mürekkebi kanlı gözyaĢı olan bir aĢk 

mektubu yazmalıdır:   

 

Ḳılursañ daʿvī-i ʿıĢḳı bu gün Ģehr-i derūnuñda 

 Gözüñ ḳanıyla yazılmıĢ maḥabbet-nāme ibrāz ėt 

 

Denizin derinliği ve enginliği gibi özellikler, aĢk ile deniz arasında bir 

benzerlik kurulmasına sebep olmuĢtur. Deniz ile bir tezat gibi görünse de aĢkın çöle 
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benzetildiği de olmuĢtur. AĢk ateĢ gibi yakan sıcaklığı, uçsuz bucaksız oluĢu, 

yaĢamanın zor oluĢu ve suya duyulan özlem gibi özellikleriyle çöle benzetilmiĢtir.
296

 

Sonsuz aĢk denizine sefer kılmalı, bu fani dünyadan geçmeli, âhiret malına talip 

olmak gereklidir:  

 

 Sefer ḳıl ḳulzüm-i ʿıĢḳa bu bāzār-ı fenādan geç 

 Metāʿ-ı āḫiret alġıl ḳamu sūz u ziyān iḥdāŝ   (65/4) 

 

 Ġnsan maksuduna eriĢmek için rahatından vazgeçmeli, ızdıraba hazır 

olmalıdır. Rahat içinde seyahat edip Kabe‘yi görmek mümkün değildir. Dünyadan el 

etek çekip aç ve susuz olarak, uçsuz bucaksız aĢk çölüne girmelidir: 

 

Girüben ʿıĢḳuñ beriyyesinde ac u hem ṣusız  

 Kaʿbeyi görmez yerin ḫār-ı muġaylān ėtmeyen   (346/2) 

 

Gerçek âĢık, sevgilinin yolunda canı da dahil olmak üzere, her Ģeyini feda 

edebilen kimsedir. ÂĢık, sevgilinin rızasını kazanmak istiyorsa, sahip olduğu ne 

varsa hepsinden vazgeçmelidir. Bazen de canana kavuĢmak için âĢığın canını 

vermesi gerekir: 

 

Anuñ bāb-ı rıżāsını tedāḫül ḳılmaḳ isterseñ 

 Bu gün bāzār-ı ʿıĢḳ içre ne kim var ise yaġmā ėt   (56/12) 

 

 Eger meydān-ı tevḥīde bu gün ʿıĢḳ atını sürseñ 

 Fidā ḳıl cān ile baĢı bu tīġ ile siperden geç   (67/15) 

 

Tasavvuf yolunda, sâlikin ehl-i aĢk olduğunu kimse duymamalı, 

bilmemelidir. ÂĢığın döktüğü gözyaĢını insanlar tarafından görülebilir, fakat 

muhabbet sırrını herkesin bilmesine lüzum yoktur: 
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Dilerseñ ehl-i ʿıĢḳ olduġuñı hiç kimse ṭuymasun 

 Maḥabbet sırrını ṣaḳla gözüñ yaĢını ġammāz ėt   (58/15) 

 

ÂĢık olunan, sevilen manasına gelen ma‘Ģûk, tasavvufî Ģiirde Allah için 

kullanılır.
297

 Ma‘Ģûk olan Allah, dünyadan yüz çeviren âĢıklara, arada perde olmadan 

yüzünü gösterir: 

 

Bu gün ʿāĢıḳlara maʿĢūḳı görmege ḥicāb olmaz 

 Cihānuñ terkin urmayan ʿazīz ü kāmyāb olmaz   (160/1) 

 

 Sevgili kavramı için ―yâr‖ kelimesi de kullanılır. Bu kelime de yine Allah 

manasına tasarruf olunur. ÂĢık, vuslat umarak pervane gibi canını sevgilinin 

arzusuyla muma yakmıĢ ve nihayet canı kalmamıĢtır: 

 

 ġemʿa-i iĢtiyāḳuña yandı Ģu pervāne-i dil 

 Vaṣluñ ümīdiyle senüñ ḳalmadı yār cānımuz   (155/6) 

 

 ÂĢık, sevgilisine karĢı tam bir teslimiyet içindedir. O, sevgilinin kölesidir. 

Kölenin boynundaki bağ, sahibi olan sevgilinin elindedir ve ölünceye kadar âĢığı 

serbest bırakmaz: 

 

 Bir bendeyüz peyvendimüz destindedür yārüñ henūz 

 Vėrmez ölünce ol bizüm hiç nāme-i āzādımuz   (166/9) 

 

 Mecazî aĢka meyletmeyen Kuloğlu, hakikî aĢk ile yandığını, masivadan 

geçerek Ġlâhî aĢka yöneldiğini sık sık dile getirmiĢtir: 

 

 Māsivānuñ defterin dürdi cihāndan ser-te-ser 

 ʿĀlem-i ‗ʿuḳbāda ol bir yāra düĢdi göñlümüz   (176/8) 

 

                                                           
297

 Selami Şimşek, a.g.e., s. 223. 



185 
 

2.2.1.4. Celâl ve Cemâl  

 

 Celâl, Allah‘ın kahır ve gazabını iĢaret eden isim ve sıfatları için kullanılan 

umumî bir tasavvuf terimidir. Cemâl ise Allah‘ın lutuf ve rıza ile alakalı sıfatlarının 

genel ismidir.
298

 Cemâl, Hakk‘ın mutlak güzelliğini ifade eden bir tasavvufî 

ıstılahtır.
299

 Mutasavvıflar celâli Allah‘ın kahır tecellisi, cemâli ise rahmet tecellisi 

olarak görürler.
300

 Ġbnü‘l Arabî‘ye göre de celâl, ilahî mertebeye ait kahır 

özellikleridir.
301

 Celâl ve cemâl, birbirinin zıddı iki unsur olarak Ģiirde karĢımıza 

çıkar. 

 

 Celâl, kahır ve gazaba delalet ettiğinden Allah‘ın celâlinden korkulur. O‘nun 

celâl sıfatıyla muamele etmemesi için niyaz edilmektedir: 

 

 Hiç luṭfıñuñ pāyānı yoḳ sevmez seni kim cānı yoḳ 

 Ben ḫastenüñ dermānı yoḳ ėtme celālüñle ‗itāb   (20/5) 

 

 Cān u dilden ṭālib olup dergeh-i aʿlāsına 

 Ḳaç celāl-i ḥażretinden raḥmet-i Raḥmāna git   (50/2) 

 

 Sözlük anlamı, yüz güzelliği olan cemâl ise bir rahmet tecellisi olarak kabul 

edildiği için daima arzulanır. Dünyâ hayatında Allah‘ın cemâlini seyreden âĢığın, 

mahĢerde O‘nun celâlinden kurtulup iflah olması ümit edilmektedir. Allah‘ın 

cemâlini isteyen gece gündüz Allah‘ı tespih eder, dünyaya meyl etmez: 

 

Pes anda Īzid-i pāküñ cemālin seyr ėden ʿāĢıḳ 

Yarın nār-ı celālinden ḫalāṣ olup bula iflāḥ   (81/3) 

 

                                                           
298
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Ṭālib-i dünyā mı olur Ḥaḳ cemālin isteyen 

Gėce gündüz fikri anuñ ḥażret-i Sübḥān olur   (103/17) 

 

Tasavvufta cemâl için bir celâl vardır. Bu da kâinatın görüntüleriyle cemâlin 

perdelenmesidir.
302

 Cemâli görmek için aradaki perdenin kalkması gerekmektedir. 

Allah, ancak bu suretle tecelli edecektir. ÂĢık için bu perdenin kalkması bir lutuftur 

ve o daima cemâli görmek dileyip bunun için niyazda bulunur: 

  

KeĢf ėt cenābuñdan ḥicāb refʿ ėt cemālüñden niḳāb 

Sensin kerīm ü müsteṭāb ḳılġıl tecellī dāyimā   (7/8) 

 

Ġy pādiĢāh-ı Lem-yezel ey ḥażret-i ʿālī-cenāb 

 Vėrgil baña luṭf-ı ezel ḳaldur cemālüñden niḳāb   (20/1) 

 

 Cemālüñ nūrını görmek murād ėder çün ʿāĢıḳlar 

Gözümüzde midür perde ya zülfüñ mi niḳāb olur   (104/2) 

 

Celâl ve cemâl aslında hep bir aradadır. Her celâlin ardında bir cemâl, her 

cemâlin ardında da bir celâl bulunur. Kur‘ân-ı Kerîm‘deki ―her zorluktan sonra bir 

kolaylık vardır.‖303
 âyet-i kerîmesi de buna iĢaret eder.

304
 Ġnsana bazen cemâl 

sıfatının gereği olarak lütuf, bazen de celâl sıfatının gereği olarak kahır sunulur. 

Gayb perdesinin bu dünyadaki imtihanı hep böyle sürüp gider:  

 

Gehī luṭf gehī ḳahruñ ṣunar tā cürʿasın saña 

HemīĢe perde-i ġaybdan nedür ol imtihān-ı çarḫ   (85/19) 

 

Kuloğlu Ġlyas, dünyada müslümanların ve kâfirlerin beraber bulunmalarının 

sebebini de Allah‘ın celâl ve cemâl sıfatlarının bir arada bulunmasına bir iĢaret sayar:  
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Çün ḳadīmīdür ṣıfāt-ı Ḥaḳ celāl ile cemāl 

ḤaĢre dek bulmaz bilüñ kāfir müselmān inḳırāż   (218/10) 

 

2.2.1.5. Dünyâ  

 

 Dîvân-ı Hümâyûn‘da dünya, çok geniĢ bir kullanım alanına sahiptir. 

Dünyanın güzelliğine kanmamak, süsüne aldanmamak, dünyayı sevmeyip Hakk‘ı 

istemek ve âhiret için çalıĢmak, dünya malına tenezzül etmemek, dünya hayatının 

makamına gönül vermemek gibi düĢüncelerden baĢka onun vefasızlığı ve fanîliği 

üzerinde sıklıkla durulmuĢtur. Zira tasavvufî edebiyatta dünya, kul için bir 

imtihandır. Bu imtihanı geçmek için dünyayı terk edip onu seven, gözünde büyüten 

kimselerden uzaklaĢıp zühd ve takva içinde yaĢamak gerekir.
305

  

 

 Gözetme reng-i dünyāyı cihānda fāriġü‘l-bāl ol 

 Anuñ varına Ģād olma ṭutar gibi içinde yas   (189/5) 

 

 Bu dünyānuñ cefā vü miḥnet ü envā‗-ı ḳaydından 

 ʿAceb var mıdurur bir kimse kim bunda azād olmıĢ   (197/9) 

 

Dünya, çeĢitli benzetmelerle Ģiirlerde yer almakta ve bu benzetmelerle onun 

geçiciliği, aldatıcılığı, değersizliği vb. vurgulanmaktadır. Dünya bir satranca 

benzetilmiĢtir. Oyunun sonunda insan mat olacağı için bu dünyada mağrur 

olunmaması gerektiği hatırlatılmıĢtır. Zira dünya satrancı nice Ģahları mat etmiĢtir. 

Dünya bir büyücüye teĢbih olunarak ona aldanan kiĢinin ehl-i bekâ katında 

büyülenmiĢ olduğu dile getirilmiĢtir. Dünyanın bir köprüye benzetildiği de olur. Bu 

köprünün üstünde kimse kalıcı değildir. Bir acuzeye benzeyen bu dünyada hiçbir 

Ģeyden vefa beklememek gerekir. Çünkü o kimseyi kendisinden üstün eylemez. 

Dünyanın bekasının olmayıp fani oluĢu, elden ele geçen bir sarık olarak 

düĢünülmüĢtür: 
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 Yürüme ferzāne bunda olma maġrūr aña sen 

 Gördügüñ Ģaṭranc-ı dünyā niçe Ģāhı ḳıldı māt   (60/6) 

 

 Aldanup seḥḥāre-i dünyāya dil vėren kiĢi 

BilmiĢ ol ehl-i beḳā ḳatındaki mesḥūr olur   (106/10) 

 

 Köpridür dünyā anuñ üstünde kims‘ėtmez ḳarār 

ʿĀĢıḳ-ı dīvāne-dil ḥayrān gelüp ḥayrān geçer   (124/9) 

 

Dehr-i eĢyādan dilā umma bu gün hergiz vefā 

 Kimseyi bu pīre-zen dünyā ser-efrāz eylemez   (156/6) 

 

Göñül bu devlet-i dünyā çü bir destāra beñzer kim 

Gider elden ele baĢuñda olan efser eglenmez   (157/15) 

 

Bu örneklerden baĢka, dünya bir yol kesici hayduttur, ondan kaçmak ve 

korunmak gerekir. Ġnsan dünyayı bırakıp Allah‘ın dergâhına yönelmelidir. Dünyanın 

değersiz oluĢunu ve ona değer vermemek gerektiğini vurgulamak maksadıyla dünya 

bir leĢ olarak görülmüĢtür: 

 

Bu gün bu lāĢe-i dünyāya dil vėrmese bir ʿāĢıḳ 

 Anuñ ismi yazılup defter-i Ḥaḳda kilāb olmaz   (160/11) 

 

 Ġy Ḳuloġlı rehzen-i dünyāya vėrme göñlüñi 

 Aġlayuraḳ ḫāke yüz ur dergeh-i cānāna gel   (305/20) 

  

Ġnsan, dünyanın güzelliğinin peĢinde olsa da asla onu ele geçiremez. Buna 

mukabil her ne kadar ondan kaçmak istese de dünya insanın peĢini bırakmaz. Bu 

yönüyle dünya bir bulut gölgesine benzetilmiĢtir: 

 

Bu dünyānuñ miŝāli sāyedür ḳosañ ḳaçar dāyim  

Ḳaçarsañ ol seni ḳovar ki bir ẓıll-ı seḥāb oldı   (411/2) 



189 
 

2.2.1.6. Dört Kapı 

 

 Tasavvufta geçilmesi icap eden, dört eğitim aĢaması olan ve sırasıyla Ģeriat, 

tarikat, marifet ve hakikat olmak üzere sıralanan mertebelere dört kapı ismi 

verilmiĢtir. Hakikat ehli dört makamı Ceberût (Ģeriat), Melekût (tarikat), Lâhût 

(marifet) ve Nâsût (hakikat) tertibiyle sıralamıĢlardır.
306

 Dîvân-ı Hümâyûn‘da ―dört 

kapı‖ tabiri yer almamakla birlikte, söz konusu dört makamı münferit olarak görmek 

mümkündür: 

 

2.2.1.6.1. ġeriat 

  

ġeriat, Allah‘ın insanlara Hz. Peygamber vasıtasıyla bildirdiği emir ve 

hükümlerdir. ġeriata uymak, dinin esaslarına inanmak, ibadet ve muamelat 

noktasında da dinin emir ve hükümlerini yerine getirmektir.
307

 ġeriat, eserde hakkı 

bâtıldan ayırması ve haramdan uzak durmayı emretmesi yönüyle ele alınmıĢtır: 

 

 Ḥaḳḳı bāṭıldan çü farḳ ėtdi Ģerīʿat baġladı 

 Ḳodı ḫalḳ elden ḥarāmı kim celālin gördiler   (142/18) 

 

2.2.1.6.2. Tarikat 

 

 Tarikat, Hakk‘a ulaĢmak maksadıyla girilen ve kendisine mahsus kuralları 

olan yoldur.
308

 Tasavvufta geçilmesi gereken ikinci merhale olan tarikata, Ģeriat 

kapısından girilir. Tarikat merhalesinde olan sâlik için tasa yoktur. Tarikatın gereği 

olan terk ü tecrid, insana bu dünyada olduğu gibi ahirette de Ģeref verecektir: 

 

 Sālik-i rāh-ı ṭarīḳat olana ġuṣṣa mı var 

 Terk ü tecrīdi anuñ vėrdi hem ʿuḳbāya Ģeref   (248/12) 
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2.2.1.6.3. Marifet 

 

 Dört kapının üçüncü merhalesi olarak telakkî edilen marifet, sûfîlerin ruhanî 

halleri yaĢayarak iç tecrübeleriyle ilâhî hakikatleri aracısız bir surette edindiği 

bilgidir. Marifet ile Allah‘a dair ulaĢılan bilgiye marifetullah, bu bilgiye vâkıf olana 

da ârif-i billâh adı verilir.
309

 Marifet kazanmak için edep mektebinde okumak 

gerekir. Ġnsan ancak edeple Ġlâhî sırlara eriĢip ârif-i billâh olur. O marifet ehli, ledün 

ilmine de vakıftır: 

 

 Mekteb-i ādāb içinde ḳıl maʿārif kesbini 

 ʿĀrif-i bi‘llâh oluben vāḳıf ol esrāra gel   (306/13) 

 

 Eline girdi maʿrifet ehlinüñ dürr-i ledün 

 Görüben ol cevherüñ aṣl ile kānın ṣordılar   (137/12) 

 

Ṣāḥib-Ģerīʿatdür kimi ṣāḥib-ṭarīḳatdür kimi 

 Ehl-i ḥaḳīḳatdür kimi kimisini güm-reh yazar   (111/13) 

 

2.2.1.6.4. Hakikat 

 

 Hakikat, kainâtın her zerresinde Allah‘ın kudretini, hikmetini ve zuhûrunu 

müĢahede ederek insanın kendisini bu varlık âlemi içinde yok bilmesi ve gerçek 

varlıkta yok olmasıdır.
310

 Ġlm-i ledünne sahip olan âĢık hakikatten haber alır ve 

Allah‘ın varlığında kendi varlığını yok eder. Hakikate eren âĢığın kesbettiği bu 

bilgiyi yabancılara vermemesi gerekir: 

 

 Bulsañ ledünnīden güher alsañ ḥaḳīḳatden ḫaber 

 Olsañ fenā-fi‘llâh eger dėrler gedāya merḥabā   (17/14) 
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 Eger kenz-i ḥaḳīḳatden ḫaber bildüñse bir Ģemme  

 Ṣaḳın aġyāra iĢrāb eyleme bir gizlü ḥāl açup   (29/19) 

 

2.2.1.7. Dört Unsur (Anâsır-ı Erba‘a) 

 

 Dört unsur, anâsır-ı erba‘a veya anâsır-ı çehârgâne, madde âleminin temel 

unsurları olan ateĢ, hava, toprak ve sudur. Sûfîler nefsin dört mertebesi ile madde 

âleminin dört unusuru arasında bir benzerlik kurarlar. (Bkz. Nefs) Buna göre nefs-i 

emmâre ateĢe, nefs-i levvâme havaya, nefs-i mülhime suya ve nefs-i mutmaine 

toprağa teĢbih olunur.
311

  

 

Klasik Türk Ģiirinde âlem-i anâsır, madde âlemini karĢılar.
312

 Kuloğlu‘nun da 

dört unsurdan kasdı madde âlemidir. Dünya, madde âlemi olduğu için derviĢ daimâ 

ondan kurtulmak ister. Zira dünya mihnetle doludur, gönül dünyaya köle olmamalı, 

bir pranga gibi onu maddeye bağlayan anâsırdan geçmelidir: 

 

 Niçe bir dehr-i miḥnetde olasın iy göñül bende 

 Bu aġlāl-i ʿanāṣırdan çü ḳaṣd ėt olmaġa āzād   (95/15) 

 

Hak âĢığı dünyaya meyletmemeli, ondan yüz çevirmelidir. Rind olan, madde 

âleminden kurtulmaya ruhsat bulan kiĢidir: 

 

 ʿIĢḳ eri bu dünyede çār-ʿanāṣırdan geçe 

 Rind olan bu āb u gilden ḳurtula ruḫṣat bula   (395/13) 

 

2.2.1.8. Elest-Bezm-i Elest 

 

Bezm-i elest, Allah‘ın bütün ruhlara ―Ben sizin Rabbiniz değil miyim‖ diye 

sorduğu ve ruhların da ―evet‖ diye cevap verdiği meclis manasına kullanılmaktadır. 

                                                           
311
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Bu terkipteki elest kelimesi, sözkonusu hitabın yapıldığı Kur‘ân-ı Kerîm‘deki A‘râf 

sûresinin 172. âyetinden alınmıĢtır.
313

 Tasavvufî edebiyatta ise bu Allah ile kul 

arasında bir sözleĢme olarak kabul edilmiĢ ve insanın bu ikrarından dönmemesi 

gereğine vurgu yapılagelmiĢtir: 

 

Ḳıl ḳavlini muḥkem sen o mīŝāḳ-ı Elestüñ 

 Ṣādıḳlara Ģol ʿahd ile peymānı vėrürler   (144/21) 

 

 Yād ėdüp bezm-i elestde cām-ı mīŝāḳın anuñ 

 Kim Ḳuloġlı ʿahd ile peymāna düĢdi göñlümüz   (175/20) 

 

 Gel ḫilāf eylemeyüp ṭur ʿahd ile peymānuña 

 Ḳanı ol bezm-i elestde olan iḳrāruñ senüñ   (287/7) 

 

 Bezm-i elest terkibi yerine sıklıkla ayet-i kerîmeye telmih yoluyla―kâlû belâ‖ 

tabiri de kullanılmıĢtır: 

 

 Hiç tekāsül eyleme ḳıluben ʿahdüñden nükūl 

 Meclis-i ḳālū-belāda ėtdügüñ iḳrāra gel  (306/11) 

 

 Klasik Türk edebiyatında âĢık, sevgiliyi ilk kez elest bezminde görmüĢ ve bu 

ilk görüĢle birlikte âĢık olmuĢtur. ÂĢık sevgilinin güzelliği karĢısında sarhoĢ olmuĢ 

ve bu sarhoĢluk hâli hâlâ devam etmektedir.
314

 Hak âĢığı da bezm-i elestte sunulan 

kadehi içtiğinden beri mest olmuĢ ve Allah‘ın önünde baĢ eğmiĢtir:  

 

 Ġçeli bezm-i elestüñ sāġar u peymānesin 

 ʿĀĢıḳ-ı Ḥaḳ mest olup Sübḥān öñinde ḳodı baĢ   (205/17) 

 

                                                           
313

 Yusuf Şevki Yavuz, “Bezm-i Elest”DİA, C.:6, s.106. 
314
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Bezm-i elestte verilen ikrar, bir Ġlâhî aĢk Ģarabına benzetilir ve Ģair bu Ģarabı 

içtiği andan itibaren kendini kaybeder. Bu mertebe kendini kaybeden aĢığın artık 

dünyada kendisine bir ilaç yoktur:   

 

Ġçeli bezm-i elestden ben yitürdüm kendümi 

 Hiç olur mı dünyede Ģol mest ü ḥayrāna ʿilāc   (72/13) 

 

2.2.1.9. Esrâr, Sırr, Gayb 

 

Sır kelimesi tasavvufta ―sadece Allah‘ın bildiği ya da az sayıda insan 

tarafından bilinen bilgi‖ ve ―ruhun idrak mertebesi‖ olmak üzere iki manada 

kullanılır. Bazı sufîlere göre sır kul ile Allah arasında gizli kalan hallerdir. Ârif 

vasıtasız olarak sırrı bilir ama baĢkalarına ifĢa edemez. 
315

 Eserde sır mefhumu için 

gayb ve sırrın cem‘i olan esrâr kelimeleri de sıkça kullanılmıĢtır.  

 

Hakk‘ın yüce zatının sırrını kimse idrak edemez. Ancak vahdet makamında 

oturanlara Allah bu sırrı ifĢâ edebilir. Bunun için kiĢinin dünyayı terk etmesi, kesret 

âleminden vahdet âlemine geçip Allah‘a yönelmesi gerekir. 

 

Kimse ėrmez sırrına aṣlā muʿallā ẕātuñuñ 

Ḥüsnüñi cennet içinde ṭurmayup Rıḍvān oḳur   (129/15) 

 

 Ėrmek dilerseñ sen eger esrār-ı Ḥaḳ iḳlīmine 

 Ġmdi bu dünyādan ḳaçup terk-i diyār-ı keŝret ėt   (47/12) 

 

 Gayb âleminin sırrına vakıf olmak isteyen sâlik için yapılacak Ģey kalbini 

kötülüklerden temizlemektir. Gayb âleminin sultanı olan Allah‘ın sırlarına ermek 

isteyen de fenâ mülkü olan bu dünyada onu aramalıdır:  

 

 

                                                           
315

 Necdet Tosun, “Sır-Tasavvuf”, DİA, C.:37, s. 115. 
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 Dilerseñ ʿālem-i ġaybuñ belāsın sırr u esrāruñ 

 Derūnuñ ṭayyib ü ṭāhir ḳılagör olmasun encās   (189/19)  

 

 Eger sulṭān-ı ġaybuñ sen bilem dėr iseñ esrārın 

 Göñül milk-i fenā içre olıgör dem-be-dem cāsūs   (191/5) 

 

 Bazı sırlar vardır ki bu sırları gönül ehlinden ve keĢif sahiplerinden baĢkası 

idrak edemez. Zira bu sırlar tasavvufî bilgiler ve hislerle alakalıdır.
316

 Ġnsan bu 

dünyada vakıf olduğu sırları gönlünde gizlemeli, her gördüğüne sırlarını 

açmamalıdır. Sâlik, gönlündeki sırları ancak baĢka bir gönül ehli ile paylaĢabilir:  

  

 Dėme her gördügüne sen bu esrār-ı derūnuñı 

 Cemāl-i pertev-i dildārı iy dil maḥrem-i rāz ėt   (58/5) 

 

2.2.1.10. Fakr 

 

 Yoksulluk anlamına gelen fakr, tasavvufta derviĢlik, sâlikin hiçbir Ģeye sahip 

olmadığının ve her Ģeyin sahibinin Allah olduğunun Ģuurunda olmasıdır. Ayrıca fakr,  

fenâ ve fenafillâh manasına da kullanılır.
317

 (Bkz. Fenâ-Bekâ) Bu ikinci manaya göre 

fakr, varlıktan kurtulup Allah‘ta fânî olmayı ifade eder. Fakrı ihtiyar eden 

mutasavvıflara fukara denir. Onların içinde dünya malına ait en ufak bir arzu 

yoktur.
318

 

 

 Kuloğlu‘nun fakr terimini daha ziyade fenâ ile birlikte zikrettiği 

görülmektedir. Buna göre Allah mevlâ, insan da onun kuludur ve kulun sahip olduğu 

her Ģey aslında mevlasına aittir. Öyleyse kulun yapması gereken hiçbir Ģeye sahip 

olmayıp fakir olduğunun idrakine varmasıdır. Bu düĢünceden hareket eden kul, kendi 

varlığının sahibinin de Allah olduğunu anlayınca fenâ mertebesine ulaĢır.
319

 Hak 
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âĢığı fakr u fenâ ile uzleti seçer, dünyada fazla malı telep etmez. Cihana itibar etmez, 

kendisi gibi fakr u fenayı tercih edenlerle ünsiyet kurar, zenginlerden de uzak durur: 

 

 Faḳr u fenā kārı olup ėder çün ʿuzlet iḫtiyār 

 Dünyāda ḳılmaz cemʿ ėdüp māl-ı firāvānı ṭaleb   (19/8) 

 

 Olġıl sen aña intiẓār ėtme cihāna iʿtibār 

 Faḳr u fenā ḳıl iḫtiyār ehl-i ġınādan ol ıraġ   (235/17) 

 

 Fakr hususunda, Hz. Peygamberin ―Kanaat tükenmez hazinedir.‖ 

manasındaki hadisine de telmih yapılır. Kanaat edip dünyada tokgözlü olanlar,  asıl 

zenginliğe sahip olanlardır: 

 

 Faḳr-ı ʿizzet bil ḳanā‗at kenz-i lā-yefnādurur   

 Sen aña eyle tenezzül devlet isterseñ devām   (327/17) 

 

Konuyla ilgili hadis literatürürün geniĢ olması nedeniyle tasavvuf ehli için 

fakr, daima tercih edilmiĢtir. Tasavvuf yoluna yeni girmiĢ tâliplere fakr u fenânın 

tercihi hususunda nasihatler eden Kuloğlu, kendisinin de her zaman için fakr u fenâyı 

dilediğini, bu dünyada kazanç peĢinde olmadığını dile getirir: 

 

 Dilerem faḳr u fāḳayı her gāh 

 Degilem bunda kārbāra ḥarīṣ   (215/8) 

 

2.2.1.11. Fenâ-Bekâ  

 

 Kulun kendi fiil ve davranıĢlarını görmekten fâni olup gerçek kul olma 

noktasına ulaĢması anlamında bir tasavvuf terimi olan fenâ, genellikle bekâ 

kelimesiyle birlikte kullanılagelmiĢtir.
320

 Fenâdan sonra gelen bekâ ise nefse ait olan 
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Ģeylerden fâni, Allah‘a ait olan Ģeylerle bâki olmaktır.
321

 Bekâya fenâdan geçilerek 

ulaĢılır. Daha açık bir ifadeyle kötü huy ve davranıĢların yok olmasına fenâ, onların 

yerini güzel huyların ve iyi davranıĢların almasına ise bekâ adı verilir.
322

 

 

 Ġnsanın dünyadan yüz çevirmesine de fenâ denir. Dünyadan yüz çeviren 

kimse Allah‘a dönüĢündeki samimiyet ve sadakati ile bekâya ulaĢır.
323

  Kuloğlu 

fenâyı genellikle dünyadan yüz çevirmek Ģeklinde algılamaktadır. Bu sebeple Ģair, 

sürekli olarak fani dünyadan geçip ahiret metaına talip olmak hususunun altını 

çizmiĢtir. 

 

 Sefer ḳıl ḳulzüm-i ʿıĢḳa bu bāzār-ı fenādan geç 

 Metāʿ-ı āḫiret alġıl ḳamu sūz u ziyān iḥdāŝ   (65/4) 

 

Hakk‘a vuslat dileyen âĢık fenâ Ģalını çıkarmalıdır. Zira bekâya ancak bu 

Ģekilde eriĢilir ve Hak ile kavuĢma bu yolla gerçekleĢir: 

 

 Eger dost vaṣlını cānā umar iseñ nihānī sen 

 YaraĢmaz olasın ʿārī bu gün Ģāl-ı fenādan hiç   (71/16) 

 

Fenâfillâh ise Allah‘ta fâni olmak, yani kulun zât ve sıfatının Allah‘ın zât ve 

sıfatında yok olmasıdır.
324

 Fenâfillâhın sonu da bekâbillâhtır. Bekâbillâh, kulun 

mâsivâdan geçerek Allah ile bâki olmasıdır. Bekâbillâhı isteyen sâlikin önce fenâ 

ülkesine gitmesi gerekir: 

 

 ġu ki bu meydān-ı fenā içre baĢını ḳor bugün 

 Ḳapdı livā-yı vuṣlatuñ buldı fenādan ol beḳā   (9/3) 
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 Beḳā-bi‘llâh olam dėrseñ fenānuñ milkine ʿazm ėt 

 Bilürsin ėriĢür ʿömrüñ senüñ de āḫire cānā   (16/6) 

 

2.2.1.12. Firak (Fürkat), Hicr (Hicran) 

 

 Ayrılık manasına gelen firak (fürkat) ve hicr (hicran), tasavvufî bir ıstılah 

olarak vahdet makamından ayrı kalmak olup visalin zıddıdır. Daha baĢka bir ifadeyle 

sâlikin asıl vatanı olan gayb âleminden ayrılarak madde âlemine gelmesidir.
325

  

 

 Divanda baĢtan sona ısrarla üzerinde durulan konulardan biri, insanın madde 

âleminde Hak‘tan ayrı kalmasıdır. Bu mevzu Kuloğlu için o kadar mühimdir ki 

eserin 266. kasidesinde ―firâk‖ kafiyesini kullanarak bu husustaki his, hayal ve 

düĢüncelerininin bir özetini çıkarmıĢ gibidir. Söz konusu Ģiirde Allah‘tan ayrı kalan 

sâlikin bu ayrılık hakkındaki görüĢleri dile getirilmiĢtir. Buna göre firak ile ilgili 

olarak Ģunları söylemek mümkündür: Firak, sâlikin Hakk‘ın kapısına varmasına izin 

vermemektedir, bu ayrılık sâlikin kaderidir. ÂĢık, bezm-i elest kadehini içtiğinden 

beri ayrılık sarhoĢudur: 

 

 Ġçeli cürʿa gibi bezm-i elestüñ cāmın 

 OlmıĢam ḳālū-belādan daḫı maḫmūr-ı firāḳ   (266/4)     

 

Ayrılık, düğün evlerinde yapıldığı gibi gönül hanesinde meĢaleler yakarak def 

ve tanbur çalmaktadır. Beyitte sosyal hayata dair bir düğün eğlencesi tasvirini 

görmek de ayrıca dikkate değerdir: 

 

Dügün evi gibi dil ḫānesine meĢʿaleler  

 Yaḳuben çaldı yine def ile ṭanbūrı firāḳ   (266/6) 

 

ġiirin devamında sözü Leyla ve Mecnun‘a getiren Kuloğlu, Mecnun‘un 

kendisinin deli gönlü gibi ayrılık mağruru olduğunu, yoksa Leyla‘dan imtina 
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edemeyeceğini söylemekte, ardından da meĢhur sûfîler Cüneyd-i Bağdadî ve 

Bayezid-i Bistâmî‘yi anmaktadır:   

 

 Ġam-ı Baġdāduñ olup ben de Cüneydi ḥālā  

 Daḥı Bisṭām-ı ḫayālüñde Ģu Ṭayfūr-ı firāḳ   (266/8) 

 

ġair kendini fena ülkesinin sultanı olarak görmektedir. Divan-ı kazada, ayrılık 

fermanı kendisine gam olmak üzere birçok asker vermiĢtir. Gönül pamuğuna 

ayrılığın bir kıvılcımı dokunduğu için gönül kuĢu ateĢler içindedir. Bazen de bu 

ayrılık ateĢi gönlü tutuĢmuĢ bir kebaba döndürmektedir. Gam, âĢığı Hakk‘ın 

dergâhından uzak ettiğinden beri, âĢık âlemde ―meĢhûr-ı firâk‖ diye nam salmıĢtır: 

 

 Dergehüñden beni ġam ḫayli ıraġ eyleyeli 

 ʿĀlem içinde adum oldı çü meĢhūr-ı firāḳ   (266/16) 

 

Gönül meclisinde sevgilinin dudağının saf Ģarabını içmek için, vahdet humhanesi 

ayrılık üzümleri ile dolup taĢmaktadır. Ġnsanlar derde uğradıkları zaman ağlarken Ģâir 

gülmektedir. Çünkü o, güzellik yurdunda ayrılığın acısıyla sevinmeyi bilendir: 

 

Bezm-i dilde bu senüñ nāb-ı lebüñ içmek içün 

 Ṭoldı ḫum-ḫāne-i vaḥdetde Ģu engūr-ı firāḳ 

 

 Ėller aġlar gülerin derd-i belā gelse eger 

 OlmıĢam kūy-ı melāḥatde ki mesrūr-ı firāḳ   (266/17-18) 

 

 Kuloğlu madde âleminde bulunduğu için Hak‘tan ayrı olduğunun 

bilincindedir ve bu duruma bir çare olmamasına üzülmektedir. Sürekli visali arzular, 

ama yine birdenbire firakın ortaya çıkma ihtimalinden korkmaktadır: 

 

 Ḳuloġlını Ģād eyle hengām-ı viṣālüñle 

 Ḫavfum bu kim ortaya fürḳat ėriĢe nā-gāh   (372/20) 
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 Klasik Türk edebiyatında âĢığın her zaman firkat içinde olduğu ve asla sevgili 

ile vuslatın mümkün olmadığı malumdur. Bu firkat hali çeĢitli teĢbihler ile dile 

getirilir. AlıĢılagelmiĢ biçimde firkatin en çok benzetildiği ögeler kılıç, ok, zahm, 

ceng, ateĢ, cehennem, Ģeb, dâğ vb.dir.
326

 Kuloğlu da bu mutat benzetlemere teveccüh 

etmekle birlikte, aynı zamanda onun orijinal ifadeleri olduğunu düĢündüğümüz ―kıĢ-ı 

fürkat‖ ve ―kıĢ-ı firâk‖ terkiplerini kullanarak fürkati alıĢılagelmiĢin dıĢında kıĢa 

teĢbih ettiği de görülmektedir: 

 

 ḲıĢ-ı fürḳat içre ḳaldum ʿandelīb-āsā meded 

 Ẕerre deñlü bulmadum ben ol gülistāna ‗ilāc   (72/9) 

 

2.2.1.13. Gönül 

 

Klasik Türk Ģiirinde gönül kavramı çok büyük ve önemli bir yer tutmaktadır. 

Umumiyetle hastaya, divâneye, eve, saraya, Ģehre, ülkeye, iklime, Kabe‘ye, kadehe, 

dolaba vs. benzetilen gönül, tasavvufî açıdan da edebiyatımızda geniĢ bir kullanım 

alanı bulmuĢtur. 

 

Klasik Türk edebiyatında gönül yerine çoğu zaman Farsça ―dil‖ kelimesi de 

kullanılır. Kuloğlu Ġlyas‘ın da gönül ile birlikte dil kelimesini de kullandığı vakidir. 

Ġster gönül kelimesi ister dil lafzı tercih edilsin, eserde bunlardan maksat, genellikle 

ideal gönül kavramını okuyucuya tanıtmaktır. Zira klasik Ģairlerimizin bir ideal gönül 

anlayıĢları olup bu anlayıĢa göre gönlün özellikle masivadan arınmıĢ olması 

gerekmektedir. Gönül, Allah‘ın bir tecelligâhı olduğu için orada yalnızca Allah‘ın 

olması iktiza eder.
327

 Bu düĢünceden hareketle, eserde sık sık dünyaya gönül vermek 

yerine bir keramet köĢesine çekilmenin daha hayırlı olduğu dile getirilir: 

 

Vėrme dünyāya göñül künc-i kerāmet gūĢesin 

Bu maḳām ehl-i dile Ḥaḳdan ʿaṭā oldı yine   (379/5) 

                                                           
326

 İskender Pala, a.g.e., s. 169. 
327

 Duygu Dalbudak Hünerli, Klasik Türk Şiirinde Gönül, (Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Basılmamış Doktora Tezi), Edirne 2017, s. 429-430. 
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Kuloğlu, pek çok beyitte kendi gönlüne seslenmektedir. ġair bu beyitlerde 

genellikle gönlünden, dünyanın güzelliklerinden kendini soyutlamasını ister. Çünkü 

gerçek güzellik dünyâ hayatında değil, bâkî saadet yurdu olan cennette 

bulunmaktadır: 

 

Tecrīd ėde gör iy göñül elvān-ı cihāndan 

 Cennetde saña ḥūr-ı gül-endāmı ṣunarlar   (145/11) 

 

 Allah, yalnızca bu dünyadan feragat edip ahiret hayatını düĢünenlerin 

gönüllerine aĢkını yâr eder. Bu sebeple Allah aĢkını murat eden sâliklerin gönülden 

masivayı temizlemeleri, yalnızca ahiret hayatını düĢünmeleri lâzımdır. Vahdet 

eyvanı olan gönlün sivâdan temizlenmesi ve her zaman temiz tutulması için ona bir 

hizmetçi olup onu silip süpürmek gerekmektedir: 

 

 Dār-ı dünyādan ferāġat ḳıl reh-i ʿuḳbāya gir 

 Her göñülde ʿıĢḳını bil kim Ḫudā yār eylemez   (150/15) 

 

 Göñül eyvān-ı vaḥdetdür sivādan anı pāk eyle 

 Dem-ā-dem sil süpür anı ol imdi anda sen ferrāĢ   (203/8) 

 

Ġdeal gönül sahipleri bir irfan madenidir. Marifet talepkârlarının, arayıp bu 

ideal gönül ehlini bulması ve böylelikle irfan ocağına kaçmaları tavsiye olunur. Bu 

gönül sahiplerinin eteğini tutup onlardan istifade etmek gereği salık verilir: 

  

Ġsteriseñ maʿrifet terk eyle ḥācil ṣoḥbetin 

 Arayup bir ehl-i dil bul maʿden-i ʿirfāna ḳaç   (68/2) 

 

Dāmenin elden bıraḳma imdi ehl-i dillerüñ 

 Ḳıl bu bezm içre bu gün bir ehl-i ʿirfān ile ṣulḥ   (80/9) 

 

Dîvân-ı Hümâyûn‘da 162. sırada yer alan ―gönül eğlenmez eğlenmez‖ redifli 

kasidede ise gönlün her zaman coĢkun halde oluĢu ve yerinde duramayıĢı dile 
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getirilmiĢtir. Gönül durmadan Allah‘ın cemalini görmeyi ve vuslata ermeyi diler. 

Dünya temaĢa ve bir kavgadan ibaret olduğu için gönül hep Allah‘ın hayaliyle 

doludur. Dünya hayatında pek çok hürmet ve ziyafetler olsa da gönül bu dünyadan 

memnun değildir ve sürekli Ģikâyet halindedir. Gönül Allah‘tan baĢkasına tenezzül 

etmez, ondan gayrı bir yâr istemez. Firdevs-i a‘lâda dahi gönül yerinde duramaz, 

dünyada gecesi ve gündüzü yoktur, bir yerde karar edemez, sürekli coĢkunluk 

içindedir. Bülbüle benzer ve inleyiĢler içindedir. Allah‘ın cemalini görme hevesiyle 

hayrandır. Gönül bülbülü, bağ ve bostanı görse de ona yetmez. Gönülde Allah‘ın 

tecellisi ister sıfâtî olsun, ister zâtî olsun, gönül bununla da avunmaz hep daha fazla 

iltifat görmek diler: 

 

Cemālüñ görmege ister göñül eglenmez eglenmez 

 Viṣāle ėrmege ister göñül eglenmez eglenmez   (162/1) 

 

 Cihān gerçi temāĢādur gözüne cümle ġavġādur 

 Ḫayālātuñda Ģeydādur göñül eglenmez eglenmez   (162/2) 

 

 Bu gün leyl ü nehārı yoḳ çü bir yerde ḳarārı yoḳ 

 Ki nāmūs ile ʿārı yoḳ göñül eglenmez eglenmez   (162/11) 

  

 Tecellā-yı ṣıfāt olsa benā-geh keĢf-i ẕāt olsa 

 Ne deñlü iltifāt olsa göñül eglenmez eglenmez   (162/21) 

 

Gönül aynaya benzetildiğinde onun riyâ pasından arınması gerektiğine vurgu 

yapılır. Zira gönülde ikiyüzlülük olursa kiĢi sayısız Ġhlâs okusa da bunun bir fayda 

sağlamayacağı düĢünülür:  

 

Göñül mirʾātını pāk ėtmeyen jeng-i riyādan pes 

Ki teʾŝīr eylemez aṣlā oḳusa bī-Ģümār iḫlāṣ   (213/3) 

 

 Gönül, anka kuĢuna benzer. Bu yönüyle düĢünülünce tok gözlülük dağında 

olmalı, yani bu dünyada kuru ekmeğe bile meyl etmemelidir: 
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 Gel kūh-ı istiġnāda ol ʿanḳā gibi sen iy göñül 

 Olma bu bāb-ı çarḥda hiç biraz ḳurı nāna ḥarīṣ   (214/18) 

 

2.2.1.14. Havf-Recâ, Kabz-Bast, Heybet-Üns 

 

 Bu kavramlar, sâlikin hallerinden olup hepsi, Allah‘a karĢı duyulan korkuyu 

ve bu korku neticesinde O‘nun kudretini idrak etmeyi ifade eder. Sâlik, bu yolla 

Hakk‘ın vuslatını ve teveccühünü kazanmayı ümit etmektedir.
328

  

 

Korku manasına gelen havf, Allah‘tan korkup dinde sabit olmaktır. Bunun 

zıddı ise recâdır (ümit etme).
329

 Bast-kabz ise keyifli-tutuk veya açılma-sıkılma 

halleri demektir. Tasavvufta havf-recâdan sonra ve heybet-üns (endiĢe-neĢe) 

hallerinden önce gelir. Havf u recâ mübtedilerin, bast ve kabz ise âriflerin hâlidir. 

Aslında kabz ve bast Allah‘ın elindedir, dilediğine dilediğini verir. Kabz halindeki 

kul, zihnen kısır bir halde iken bast halinde olduğunda gönlü Ģen ve zihni açıktır.
330

 

Heybet ise saygıya dayanan korkudur. Heybet, kendinden geçme halini gerektirir, 

çünkü heybet Hakk‘ın celâlî tecellilerini kalpte müĢahede etmekten ileri gelir. 

Cemâlî tecellî de heybet hissî hâsıl edebilir.
331

 Üns ise ülfet etmek, candan sevgi 

manasına gelen bir kaygı halidir. Sâlik, Hak ile ünsiyet halinde olduğu nispette 

masivaya yabancılaĢır. Bir diğer manaya göre de üns, Hakk‘ın cemâlini temaĢa 

etmekten haz duyulması ve âĢığın sevgilisiyle samimi olup resmiyetin ortadan 

kalkması demektir. Üns ve heybet halinin üstünde de temkîn hali vardır. Temkîn 

hâlindeki kimseler ayn-ı vücûdda mahvolduklarından onlar için üns ve heybet 

mevzubahis değildir.
332

 

 

                                                           
328

 Mehmet Erol, Azbî Baba Divanı (İnceleme-Metin)”, (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, Türk Halk Edebiyatı Anabilim Dalı, Basılmamış Doktora Tezi, Çanakkale 2002, s. 

154. 
329

 Ethem Cebecioğlu, a.g.e., s. 199. 
330

 Süleyman Uludağ, a.g.e., s. 67. 
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 Süleyman Uludağ, a.g.e., s. 165. 
332

 Süleyman Uludağ, a.g.e., s. 368. 
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Havf, kendinden geçme ve yokluk ile birlikte olduğunda murakabeden sonra 

ortaya çıkan hallerdir.
333

 Gönül havf ile recâdan geçtiği zaman kulun kemiklerini 

kılıçtan geçirseler bile gam değildir: 

 

 Ne ġam ger üstüḫˇānum ṭuʿme-i ĢemĢīr ėderlerse 

 Bu dil geçdi ḳıramaz Ģimdi ḫavfile recādan hiç   (71/6) 

 

 Allah, dilediği kuluna dilediğini ihsan eder. Kime kabzı veya bastı nasip 

edeceğine O karar verir. Bu düĢünceden hareketle kimi kulunun ömrü üç beĢ gün 

gibi kısıtlı bir süre iken, kimi kuluna da 150 yıl ömür bahĢeder: 

 

 Nice dilerse ḳılur Ḥaḳ ḳabż ü basṭ elindedür 

 Kimin ʿömrin beĢ gün eyler kimi ṣad-pencāh ėder   (136/15) 

 

ġair kendi Ģiiririn kadr ü kıymetini dile getirdiği bir beyitte sözlerini ıkd-ı 

süreyyâdan üstün tutar. ġiirlerinin bu denli kıymetli olmasının sebebi de Ģairin, 

ünsiyet pazarında vuslat metaını eline geçirmiĢ olmasıdır:  

 

 Bāzār-ı ünsiyyetde sen bulduñ metāʿ-ı vuṣlatı 

 Dürr-i daḳīk-i naẓmuñı ʿıḳd-ı Ŝüreyyā yudamaz   (164/7) 

  

 Heybetin kendinden geçmeyi gerektirdiğini ve heybetin cemâlî ve celâlî 

tecelli hissini meydana getirebileceğini belirtmiĢtik. Hz. Musâ, Tûr dağında Allah‘ın 

cemalinin tecellisini gördüğünde heybet ile kendinden geçmiĢtir. Bu, cemâlî 

tecellinin bir misalidir: 

 

 Biñ temennā ile ol Ṭūr-ı tecellīye çıḳup 

 Heybet ile kim anuñ nār-ı cemālin gördiler   (142/3) 

 

                                                           
333

 Selami Şimşek, a.g.e., s. 147. 
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 Tasavvufta üns ve heybet halinin üzerinde telvîn-temkîn hâli bulunur. Talep 

ve istikamet tarîkini araĢtırmaya telvîn, istikamet üzere iyice yerleĢme makamına ise 

temkîn adı verilir. Kul yolda olduğu sürece, sürekli bir halden diğer hale geçtiği için 

telvîn ehlidir; Hakk‘a ulaĢınca temkîn ehli olur.
334

 Kuloğlu Hakk‘ın vuslatına yol 

bulamadığı için temkîn ehli olamadığına esef ederken hiç olmazsa bu yolda 

çabalayan bir telvîn ehli olmak arzusunda olduğunu dile getirmektedir: 

 

Vuṣlatuñ temkīnine çün bize yol yoḳ n‘ėdelüm 

 Bārī  rāh-ı ʿıĢḳuña bir gūne telvīn isterüz   (172/11) 

 

2.2.1.15. Hayret 

 

 Hayret, Allah‘ı bilmesine ve tanımasına reğmen bunu ifade etmekten aciz 

olan ârifin içinde bulunduğu haldir. Tasavvufta hayret, Allah‘ın varlığı ve keyfiyeti 

olmak üzere ikiye ayrılır. Allah‘ın varlığı hususundaki hayret, küfür ve Ģirk olarak 

nitelendirilmiĢ, keyfiyeti konusundaki hayret ise marifet olarak kabul görmüĢtür. Zira 

mümin Allah‘ın varlığından Ģüphe etmez. Buna mukabil, O‘nun keyfiyetini 

kavrayabilmek için insan aklı bir bilgiye malik değildir. O‘nun keyfiyetini anlamaya 

çalıĢmak gayesiyle hayrete düĢmek de bir yakîn alameti olup marifet sayılır. Allah‘ın 

zatını anlamak konusundaki acizliğini gören akıl hayrete düĢer. Gerçek marifet ise 

kulun bu konuda acizliğini anlamasıdır.
335

  

 

 Ârif olan kiĢi Allah‘ı bilmeli ve O‘ndan baĢkasını bilmez görünmelidir. O 

zaman ârifin makamı gece gündüz büyük bir hayret makamı olur: 

 

 Ḥaḳḳı bilüp ġayrıdan ėder tecāhül külliyen  

 Rūz u Ģeb anuñ maḳāmı ḥayret-i kübrā olur   (107/19) 

 

                                                           
334
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335
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 Seyr ü sülûk yolundaki abdal, kendinden geçmiĢ bir halde Allah‘ın hayaliyle 

O‘nu tanır ve kendi acizliğinden ötürü hayran olur. AĢk hankâhında olan abdalı da bu 

hayret söyletir: 

 

Kendüden geçmiĢ ḫayālüñle bu gün ḥayrān olup 

Ḫānḳāh-ı ʿıĢḳdaki abdālı ḥayret söyledür   (131/8) 

 

 Hayret, bir pazara benzer ve aĢk yolunun ârifleri hayret pazarında dolaĢırlar. 

Hayret bir marifet sayıldığı için, bu ârifler ilk iĢ olarak marifet sarrafının dükkânını 

sorarlar: 

 

ʿĀrifān-ı rāh-ı ʿıĢḳ bāzār-ı ḥayretde bu gün 

Maʿrifet ṣarrāfınuñ evvel dükānın ṣordılar  (137/11) 

 

 Hayret, derin bir düĢünce ve Hakk‘ın huzurunda hakikat ehlinin kalplerine 

gelen bir haldir. Bazı sûfîler hayreti kavuĢma, onu iftikar (muhtaçlılık), onu da tekrar 

hayretin takip ettiğini düĢünürler.
336

 Demek olur ki âĢığın sürekli hayrete düĢmesi 

sebebiyle, vuslata giden yolu bulması hayli zordur. ÂĢık her taraftan bağlanmıĢ ve 

büyük bir hayrete düĢmüĢtür. Ne kadar çaba gösterse de tam manasıyla Allah‘a 

ulaĢmaya çare bulamamıĢtır. Ancak yine de âĢığa yol gösterecek olan Allah‘ın 

hayalidir: 

 

ġeĢ-cihātum baġlanup ḳaldı ḳatı ḥayretdeyem  

Varmaġa yol bulmadum sen kāmkāra çāre ne   (383/13) 

 

Bu beriyye-i firāḳuñda göñül ḥayretdedür  

Kim ḫayālüñ rehberi ister aña dāl olmaġa   (392/9) 

  

 Hayrete düĢen kiĢiye hayrân denir. Dünyadaki nehirleri ve çiçekleri seyreden 

akıl sahipleri bunlardan ibret alır ve Allah‘ın yaratma gücü karĢısında hayran kalır: 
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TemāĢā eyleyüp dehrüñ bu gün enhārın ezhārın 

Alur ʿibret ḳalur ḥayrān olan bunda ulū‘l-elbāb   (30/5) 

 

Ġnsan ne denli hizmet etmeye çalıĢsa da Allah‘ın azameti ve lutfu karĢısında 

daimâ kusurludur. Bunu bilen âĢık Allah‘ın zatına olan hayranlığını bir hizmet sayar: 

 

Ḳāṣıram gerçi senüñ ḳapuñda ḫidmet ḳılmaġa 

Ẕātuña ḥayrān-ı ʿıĢḳum baña bu ḫidmet yėter   (109/6) 

 

2.2.1.16. Ġnsân-ı Kâmil 

 

 Olgun insan manasına gelen insân-ı kâmil terkibi, tasavvuf terminolojisinde 

Allah‘ın bütün tecellilerine mazhar olan kiĢi anlamında kullanılır.
337

 Kâmil insan 

Allah‘ın zat, sıfat ve isimlerinin aynasıdır. Onun sözü, iĢi, huyu ve bilgisi iyidir.
338

 

Ayrıca tasavvufta insan-ı kâmil, Hz. Peygamberin nuru, hakikat-i Muhammediye ve 

hakikî mürĢid manasına da gelmektedir.  

 

Dîvân-ı Hümâyûn‘da Farsça yapılı ―insân-ı kâmil‖ terkibine rastlanmamakla 

beraber, bunun Türkçe ifadesi olan ―kâmil insan‖ tamlamasıyla veya yalnızca kâmil 

kelimesiyle bu kavrama iĢaret edilmektedir.   

 

Kuloğlu‘nun Ģiirlerinde görülen kâmil insan, bilgisi ve rehberliği ile sâlike 

yol gösterecek olan kiĢidir. Tevazu sahibi, tatlı dilli ve yumuĢak huylu kimsedir. 

Bazen de eteğine yapıĢılacak bir mürĢiddir.  Kâmil insanlar, nefs ü hevayı yenip 

dünyaya sırtını dönmüĢ olanlardır. Umumiyetle kâmil insanlardan bahseden 

beyitlerde, onlardan istifade edilmesi nasihat edilmektedir: 

 

Dāmen-i ʿārifānı ṭut ṣoḥbet-i kāmilān ile 

 Ravẕa-i ḫulde yol bulup bedreḳa-i cināna yėt   (49/16) 
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Nādāna hem-dem olmaġıl dünyāda bī-ġam olmaġıl 

 Bir ḳurı sersem olmaġıl tā kāmilāna ḳıl heves   (186/18) 

 

 Kâmil insan kavramının, bazı beyitlerde ahsen-i takvîm manasında 

kullanıldığı da olur. Ahsen-i takvîm, Allah tarafından insana verilmiĢ olan en güzel 

ve en mükemmel biçimdir. Bu ifâde ―And olsun ki biz insanı en güzel Ģekilde 

yarattık.‖ (Tîn, 95/4) mealindeki âyette geçmektedir. Ġnsandaki güzelliğin 

kaynaklarından biri ―Ona tam Ģeklini verip ruhumdan da üflediğim vakit hemen onun 

için secdeye kapanın‖ (Sâd 38/72) mealindeki âyet-i kerîmede buyrulduğu üzere 

Allah‘ın ruhundan ona üflemesidir.
339

 Allah, kudreti ile âlemi yoktan var eylediği 

gibi nefesi ile de kara topraktan kâmil insanı yaratmıĢtır: 

 

Kemāl-i ḳudretüñdür ʿālemi var eyleyen yoḳdan 

 Demüñdür ḳara ṭopraḳ kāmil insān olmaġa bāʿiŝ   (62/6) 

 

2.2.1.17. Kanaat, Gına, Tevekkül 

 

Tasavvufun en temel düsturlarından biri olan kanaat, gönlü zengin ve 

tokgözlü olma, açgözlü olmama demektir.
340

 ―Kanaat bitmek, tükenmek bilmeyen 

hazinedir‖ hadisi fehvasınca her mutasavvıfın Ģiirlerinde büyük bir yer tutan kanaat 

mefhumuna Kuloğlu Ġlyas da kayıtsız kalmamıĢ ve Allah‘ın verdiği ile yetinmek 

lüzumunu birçok beyitte hatırlatmıĢtır: 

 

Ġy Ḳuloġlı iste ol Ḥaḳḳuñ rıżā-yı ʿizzetüñ 

 Vėrdügine ḳıl ḳanāʿat kenzün lā-yefnāyı ṭut   (39/20) 

 

Kanaat, insanın kendisine düĢen vazifeleri yerine getirip gerekli tedbirleri 

aldıktan ve sonra tedbir ve tevessülün kifayetini Allah‘tan beklemesidir. Ayrıca 

tevekkülün tasavvufta Allah‘a güvenip halkın elinde olana göz dikmemek manası da 
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340
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vardır.
341

 Özellikle bu ikinci manasıyla tevekkül, kanaat ile birlikte ele alınır. 

Tevekkül halinde kanaat mahallesinde oturan âĢık, tükenmez hazineyi bulur ve asla 

muhtaç olmaz. ÂĢık tevekkül edip açgözlülükten vazgeçmelidir, çünkü Allah‘ın lutfu 

ve ihsanının hesabı yoktur:  

 

Tevekkül ėdüp aña oturan kūy-ı ḳanāʿatde 

 Bulur ol kenz-i lā-yefnāyı hiç muḥtāc-ı nān olmaz   (159/10) 

 

Tevekkül eyle Ḥaḳ dergāhına ḫām-ı ṭamaʿdan geç 

 Anuñ luṭf ile iḥsānına ʿālemde Ģümār olmaz   (161/9) 

 

 Zenginlik, tokgözlülük manasına gelen gına ve elindekiyle yetinip zenginlik 

istememek anlamındaki istiğna da bu minvalde ele alınmaktadır. Maddî zenginliğe 

tasavvufta pek sıcak bakılmamaktadır. Tasavvufa göre kul, masivadan istiğna edip 

Hak ile olunca zengin olur. Yani kula değil yalnızca Hakk‘a muhtaç olarak zengin 

olmuĢ demektir.
342

 Dünyaya gönül vermemek, Allah‘tan baĢkasına bakmamak ve 

zenginlikten kaçmak, istiğna içinde olup tevekkül etmek öğütlenmiĢtir: 

 

Dünyāya göñül vėrme aġyāra baḳup ṭurma 

 Cemʿ eyleyüben vėrme geç māl-i ġınādan hep   (35/17) 

 

 Ġy göñül ʿanḳā gibi gel Ḳāf-ı istiġnāda ol 

 Ṭut tevekkül dāmenini açma her ednāya kef   (257/8) 

 

2.2.1.18. Kesret-Vahdet 

 

 Kesret-vahdet, sözlük anlamıyla çokluk-birlik demektir. Tasavvufa göre, bir 

olan Allah‘ın tecelli ederek çokluk halinde görünmesi kesret, görünen bu çokluğun 

gerçek bir mevcudiyeti bulunmadığını idrak edip var olarak yalnızca Allah‘ı görmek 
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ise vahdettir.
343

 Kulun yapması gereken kesretten kurtulup vahdete yönelmektir. 

Kuloğlu dünyayı kesret âleminin bir parçası bildiği için dünyadan kaçmanın 

kesretten kaçmak demek olduğunun bilincindedir. Hakk‘ın sırlarının diyarına ermek 

isteyen âĢık, kesret diyarı olan dünyayı terk etmelidir: 

 

 Ėrmek dilerseñ sen eger esrār-ı Ḥaḳ iḳlīmine 

 Ġmdi bu dünyādan ḳaçup terk-i diyār-ı keŝret ėt   (47/12) 

 

 Mâsivâ, Allah‘tan gayrı olan her Ģey demek olduğu için, dünyadan geçmek 

gibi mâsivâdan geçmek de sık sık ele alınmaktadır. Allah, kesreti geçerek menzil-i 

kurba ermek arzusunda olan Hak âĢığının gönlünden masivanın bütün tozunu yıkayıp 

giderir: 

 

 Geçüp keŝret feżāsını ėresin menzil-i ḳurba  

 NuḳūĢ-ı māsivāyı hep yuya ol raḥmet-i feyyāż   (224/2) 

 

 Tasavvuf terminolojisinde kesrette vahdet, vahdette kesret diye bir ifade 

mevcuttur. Bu ifadeye göre hakikî olan vahdettir, kesret ise bir hayalden ibarettir. 

Haddizatında bir olan varlığın çok olarak görünmesi, yalnızca bir görünüĢ 

meselesidir. Vahdet ehli olan sûfî, çoklukta birliği görür.
344

 Kuloğlu da yer yer 

tasavvuftaki bu düĢünceye temas etmektedir:  

 

 Keŝretde vaḥdet gözlegil her yerde ḫalvet gözlegil 

 Dīdār-ı cennet gözlegil sen bu aradan ol ıraġ   (235/6) 
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2.2.1.19. KeĢf 

 

 KeĢfin sözlük anlamı örtünün kalkması, terim anlamı ise perdenin arkasındaki 

gaybî manalara ve hakikatlere vâkıf olmaktır.
345

 Tasavvuf ehli keĢf terimini hem 

―perde arkasında ve aklın ötesinde olduğu için gâib olan bazı Ģeyleri bilme‖ hem de 

―Allah‘ın tecellilerini temaĢa etme‖ manasında kullanmıĢlardır. Zira her iki durum da 

aradaki perdenin kalkması neticesinde gerçekleĢir.
346

 

 

 Kuloğlu‘na göre Allah dilediğine sırrını açar, dilediği kuluna bu sırlara vakıf 

olmayı nasip eder. Allah istemedikten sonra âlemde hiç kimse O‘nun esrârını 

keĢfetmeye kadir değildir. Ancak keĢf-i zâta vakıf olanların bunu ağyara açmaması 

gerekir. Bigânelere keĢf-i râz edilmez. Allah‘ın, zatının keĢfini verdiklerinin baĢında 

Hz. Peygamber gelir. Ayrıca Hz. Peygamber, esrâr-ı mukaddesin âleme keĢfolunması 

için mirâc etmiĢtir: 

 

 Sever maḥbūb ėdüp anı nübüvvet ḳılur erzānī 

 Mükerrem ṭutup ol cānı hem aña keĢf-i ẕāt eyler   (113/6) 

 

 Dergāh-ı Ḥaḳa eyledi Aḥmed yine miʿrāc 

 KeĢf olmaġiçün ʿāleme esrār-ı muḳaddes   (184/5) 

 

Gönül, gizliden gizliye Allah‘ın zatını keĢfetmek ister. Kuloğlu da âlemin 

manasını Allah‘ın keĢf-i zâtıyla bilmek istemektedir. Bu isteği kabul olursa Hallâc-ı 

Mansûr gibi asılsa bile âlemin manasının sırrını saklayıp kimselere söylemeyeceğini 

belirtir: 

 

 KeĢf-i ẕātuñla bilürsem ʿālemüñ maʿnāsını 

 Zülfüñe ber-dār ėderlerse dil iḳrār eylemez   (150/4) 
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 Kuloğlu, Hz. Musa‘nın Tûr dağında iken Allah‘ın dağa tecelli etmesi 

hadisesine telmih yaparak, kendisinin de Hz. Musa gibi keĢf-i didar arzusunda 

olduğunu söylemektedir: 

 

 Ṭūr-ı tecellāda hemān kim len terānī gūĢ ėdüp 

 Biz de Kelīm-āsā bu gün tā keĢf-i dīdār isterüz   (171/6)  

 

2.2.1.20. Mâsivâ 

 

 Mâsivâ, Allah‘tan baĢka her Ģey manasına gelen bir tasavvuf terimidir. 

Tasavvuf yolunda henüz vahdet makamına erememiĢ salikler, Allah‘ın varlığı 

(vücûd) ve Allah‘tan baĢkasının varlığı (mevcûdât) olmak üzere iki varlık görür. 

Tasavvufta Allah‘tan baĢka bütün varlıklara mâsivâ adı verilir. Mâsivâ olarak kabul 

edilen Ģeyler görünüĢte Allah‘tan baĢka olmakla birlikte, bâtında Allah‘ın aynı 

olduğunu düĢünen muhakkik mutasavvıflar, salikleri Hak yoluna yöneltebilmek için 

bunların kul ile Allah arasında bir perde olduğunu ve Allah‘a erebilmek için bu 

perdelerin kaldırılması gerektiğini söylemiĢlerdir.
347

 

 

 Dünya hayatı ve dünyanın aldatıcı güzelliği, sâlikleri yolundan alıkoyan 

mâsivâ hükmünde olup Allah‘ın tecelli ettiği yer olan gönülde O‘ndan baĢkası 

bulunmamalıdır:  

 

 Sür māsivānuñ ʿaskerin milk-i derūnuñdan çıḳar 

 Ḳıl ḫāli sulṭānuñ evin hīç ėtme aġyāra ṭaleb   (21/10) 

 

 Göñül düĢ derd-i Mevlāya ki her dürlü devādan geç 

 NuḳūĢ-ı ẓāhire baḳma bu fānī māsivādan geç   (70/1) 
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 Ġnsanın gözünde, masivadan sıyrılmasına engel teĢkil eden bir perde vardır. 

Bu perdeyi kaldırmaya çalıĢmalıdır. Çünkü gözdeki perde kaldırıldığı zaman kalp 

açılır. Ancak o zamandır ki âĢık Allah‘ın zâtını idrâk etmeye baĢlar: 

  

 Götür gözden ḥicāb-ı māsivāyı ḳalbüñ açılsun 

 Miŝāle ṣıġmaz anuñ künḥ-i ẕātı īn ü ān olmaz   (159/2) 

 

 Gönül aynasından masivanın tozunu gidermek icap etmektedir. Çünkü gönül 

aynası Allah‘ın tecelligâhı, bu aynadaki tozlar da mâsivâdır. Ancak bu suretle Allah 

âĢığın gönlüne ilham edecektir: 

  

 Ġubār-ı māsivāyı sil derūnuñ āyīnesinden  

 Be-nā-geh ʿilm-i Rabbānī ṭola ḳalbüñ evi ilhām   (326/9) 

 

2.2.1.21. Mey (ġarap, Bâde) 

  

 Klasik Türk Ģiirinde mey, Ģarap, hamr ve bâde, sarhoĢluk verici içki demektir. 

Klasik Türk edebiyatında olduğu gibi halk edebiyatında ve tasavvuf edebiyatında da 

kullanılır. Tasavvuf ehli aĢkı Allah‘a kavuĢma yolu, Ģarabı da ruh coĢkunluğu için bir 

araç olarak görür.
348

 Tasavvuf Ģiirinde Ģarap, coĢkun aĢk halleri demektir. Bu hal, 

insanı kınanmayı gerektirecek davranıĢlara sürükler. Bu da sülûkun sonuna gelen 

kemal ehline mahsustur. Tasavvufta Ģarap aĢkın, Ģevkin ve vecdin sembolüdür. ġarap 

gibi aĢk da insanı kendinden geçirir, aklını ve Ģuurunu kullanmasına imkân vermez. 

Bu bakımdan âĢık ile ayyaĢ, dıĢ görünüĢ itibarıyla birbirine çok benzerler.
349

 

Tasavvufta zikredilen Ģarap aĢk Ģarabı olduğuna göre, onun verdiği sarhoĢluk da 

Allah aĢkından kaynaklanan zevkin bir neticesi olarak meydana gelen bir nevi 

mestlik ve melankoli hali demek olur.
350
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Dîvân-ı Hümâyûn‘da Ģarap lafzı çok karĢımıza çıkar. ÂĢığın canı daimâ 

vuslat kadehinden Ġlâhî aĢk Ģarabını ister. Ġlâhî aĢk Ģarabını içen âĢık, Hakk‘ın 

sırlarına yaklaĢır:  

 

TeĢne-leb cānum umar dāyim Ģarāb-ı ʿıĢḳuñı 

Cām-ı vaṣluñdan aña bir kerre içürmek yėter   (123/15) 

  

 Ġçen ʿıĢḳ-ı Ģarāb-ı ḫoĢ-güvārı 

 Ėder kendüzini esrāra tevfīż   (221/13) 

 

 Sûfîlere göre bezm-i elest, kutsal bir iĢret meclisidir. Ruhlar, bu mecliste 

Allah‘ın ―Ben sizin rabbiniz değil miyim?‖ sualine ―evet‖ diyerek cevap vermiĢler 

(A‘raf 7/172-173) ve böylece ilâhî aĢk Ģarabını içmiĢlerdir. Bu sebepledir ki ruhlar 

anâsır âleminin kaydından kurtulup tekrar ilâhî âleme dönmek isterler.
351

 Ġlâhî 

mecliste yani bezm-i elestte aĢk Ģarabını içmeyenin mana âleminde aklı baĢında 

değildir. 

 

ġarāb-ı ʿıĢḳı kim nūĢ ėtmese bezm-i Ġlāhīden 

 Ayılur ʿālem-i maʿnāda ol kim hūĢ-yār olmaz   (161/7) 

 

ġarap,  ayrıca âĢığı bütün mâsivâdan geçiren Ġlâhî tecelliye de iĢaret 

etmektedir.
352

 Vahdet Ģarabını içenler mâsivâdan geçerler: 

 

 Ġçeli bir kerre Ģol cām-ı Ģarāb-ı vaḥdeti 

 Māsivādan geçüp ol Ģeyḫe irādet isterüz   (174/6) 

  

 Tasavvufta meyden murat, hakikî manadaki Ģarap olmadığı için içilen ruhânî 

Ģaraptır. Bu Ģarap, Hak âĢığının gönlünde ilâhî kapıları açar: 
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 Açılur bāb-ı Sübḥānī içilür bāde rūḥānī 

 Ṣunılur āb-ı ḥayvānī anı menʿ ėdemez mennāʿ   (228/2) 

 

2.2.1.22. Meyhâne (Harâbât) 

 

Mutasavvıflara göre meyhâne yahut harâbât, bir tekke olarak ele alınır ve 

burada aĢk-ı Ġlâhî içilerek sarhoĢ olunur. Yani meyhâne bir feyz kaynağı ve hakikate 

ulaĢılan bir yerdir ki edebiyatta tekke karĢılığı olmak üzere kullanılır.
353

  

 

 ÂĢıklar, Ġlâhî aĢk kadehinden içip harâbât ehli olmayı ve ilâhî içkinin içildiği 

bu meyhanenin güzel bir yerinde bulunmayı isterler. Ġçtikleri aĢk Ģarabı, meyhaneleri 

de tekke olur: 

 

 Cām-ı ʿıĢḳ ile bu gün ehl-i ḫarābāt olmaġa 

 GūĢe-i mey-ḫānenüñ bir ḫoĢça yėrin isterüz   (172/19) 

 

Elest meclisinden beri Allah‘tan ayrı düĢen ruhlar, tekrar Allah‘a kavuĢmak 

için daima vuslat yudumunu içmek isterler. Allah‘tan ayrı kalındığı için dünya bir 

gam meyhanesine benzer, insanı mahmur eder: 

  

 Ġsterüz dāyim temennā ile vaṣluñ cürʿasın 

 Bizi maḫmūr eyledi genc-i ġamuñ mey-ḫānesi   (415/13) 

 

2.2.1.23. Nefs 

 

 Can, ruh, iç, benlik anlamına gelen nefs, insanın iç âlemi olup tasavvufta 

kulun kötü huyları, istenmeyen davranıĢları manasına gelir. Buna göre ―etvâr-ı 

seb‘a‖ denilen yedi çeĢit nefsin varlığından söz edilir: 1. Nefs-i emmâre (kötülüğe 

sevk eden nefs) 2. Nefs-i levvâme (PiĢman olup hayra yönelen nefs). 3. Nefs-i 

mülhimme (Allah‘ın iyilik ilham ettiği nefs). 4. Nefs-i mutmainne (Ġmanda hatadan 

uzaklaĢtıracak nefs). 5. Nefs-i râzıyye (Allah‘tan razı olan nefs). 6. Nefs-i marzıyye 
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(Allah‘ın razı olduğu nefis). 7. Nefs-i sâfiyye yahut nefs-i zekiyye (Kötülükten 

tamamıyla arınmıĢ olan nefs). Bu yedi nefis, kulun tasavvuf yolunda ilerlerken 

geçtiği mertebelerdir. Bu sebeple nefse hâkim olmak, ona uymamak gerekir.
354

 

 

Nefs-i emmâre, emredici nefs olup insanı kötülüğe sevk eder. KâĢânî bu 

nefsin lezzet ve hissî Ģehvetleri körüklediğini söylemektedir. Yani kalbi ulvî değil 

süflî Ģeylere doğru çeken Ģeye nefs-i emmâre denir.
355

 Dîvân-ı Hümâyûn‘da bir 

beyitte etvâr-ı seb‘anın ilk mertebesi olan nefs-i emmâre zikredilmiĢ, bunun 

hâricinde daimâ ―nefs‖ kelimesine yer verilmiĢtir: 

 

 Kim seni Ḥaḳdan dūr ėder bu nefs-i Ģūmuñ bilmiĢ ol 

 Ėder çün ʿiṣyān ėtmege bu nefs-i emmāre ṭaleb   (21/9) 

 

 Nefs, kulu Allah‘tan uzaklaĢtırdığı, isyana teĢvik ettiği, zâhirî âlemin 

süsleriyle aldattığı ve sonuçta insanı hüsrana uğrattığı için onun isteklerine 

uyulmaması gerektiği belirtilir. Nefs Ģeytana, kâfire, ifrîte, düĢmana, kuĢa 

benzetildiği gibi, daha orijinal benzetmelerle, zâlimliğiyle anılan Acem 

kahramanlarından Hürmüz‘e, Rüstem karĢısındaki Efrasiyab‘a ve Hz. Musa 

karĢısındaki Firavun‘a da benzetilir: 

 

 Hiç ziyān ėriĢmesün bu nefs-i Hürmüzden saña 

 Milket-i Īrānı terk ėt leĢker-i ḥāḳāna ḳaç   (68/8) 

 

 Bu yed-i beyżāyı iẓhār eylesem muʿciz gibi 

 Nefs-i Firʿavnuñ aña eyledügi iẕkār güç   (69/7) 

 

 Bu nefs Efrāsiyābını yeñebilürseñ ‗ālemde 

 Olursın pehlevānlıḳda bu gün Ģol Rüsteme vāriŝ   (66/7) 
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 Kuloğlu nefsine uyduğu, ona esir olduğu için piĢmanlık duymakta ve 

Allah‘tan bağıĢlanmayı dilemektedir. PiĢmanlık duyup bu niyazda bulunması, onun 

nefsin ikinci mertebesi olan nefs-i levvâmeyi hatırlatmaktadır: 

 

 Geldüm ḳapuña bir faḳīr nefsüm elindeyim esīr 

 Dergāhuña ol destgīr aldı bizi ḥırṣ u hevā   (7/2) 

 

2.2.1.24. Rıza 

 

Yakınmama, sızlanmama, hoĢnut ve memnun olma hali manasına gelen rıza, 

dinî ve tasavvufî hayatın temel kavramlarından biridir. Rıza kavramını, dinî ve 

tasavvufî bir terim olarak ―dinî hükümlere uyan kuldan Allah‘ın ve Allah‘ın 

takdirinden kulun hoĢnut olması‖ Ģeklinde tanımlamak mümkündür.
356  

 

Kur‘ân-ı Kerîm‘de ―Allah onlardan razı olmuĢtur ve onlar da O‘ndan razı 

olmuĢlardır.‖ (Mâide 5/119) buyurulmaktadır. Demek ki rıza iki türlüdür. Biri 

Allah‘ın kulundan razı olması, diğeri de kulun Allah‘tan razı olmasıdır. 
357

  

 

Kuloğlu‘nun rıza kavramı üzerinde dururken daha ziyade, sâliklere nasihat 

etmeyi amaçlayan bir tavır takındığı görülür. Buna göre sâlikin en temel 

vazifelerinden birisi, her iki âlemde de Allah‘ın rızasını kazanmaktır. Yalnızca 

Allah‘ın rızasını talep etmeli, O‘ndan baĢkasını gözetmemelidir. Allah‘ın huzurunda 

mahĢer günü yüzünün ak olmasını isteyen kiĢi, rıza meydanında cihad etmeli, yani 

Hakk‘ın rızasını almaya çalıĢmalıdır. Hak aĢığının bu uğurda canını feda etmesi 

gerekir, aksi halde kendisine âĢık demeye hakkı yoktur. Allah‘ın rızasını daima 

temenna etmek gerekir. Zira O‘nun kahrından muaf olmanın tek yolu budur: 

 

 Rıżā-yı Ḥaḳḳı gözlegil ẓāhir ü bāṭında hemān 

 Saña yėter ġayrıyı ḳo bu ʿizzet-i nihāna yėt   (49/18) 
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 Ḳuloġlı iste gel anuñ rıżāsın 

 Dilerseñ ėresin Ḥaḳḳu‘l-yaḳīne   (365/20) 

 

 Tasavvufta rızanın bir makam mı, yoksa bir hal mi olduğu hususu 

tartıĢmalıdır. Ancak tasavvuf ehli, tarikat için rıza kapısı demiĢtir. Ayrıca tasavvuf, 

çok meĢakkatli bir yol olduğu için demir leblebi çiğnemeye benzetilmiĢ ve bu yola 

rıza lokması denmiĢtir. Rıza pazarı da tasavvuf yolunda her Ģeyin Allah‘ın rızasına 

vabeste olduğunu bildiren bir sözdür.
358

 Her Ģey Allah‘ın rızasına bağlıdır. Kuloğlu 

da ―bâb-ı rızâ‖ ifadesiyle tasavvuf yolunu kasteder ve sâliklere bu kapıdan girmek 

için aĢk pazarında bütün varlığını yağma etmelerini tavsiye eder:  

 

 Anuñ bāb-ı rıżāsını tedāḫül ḳılmaḳ isterseñ 

 Bu gün bāzār-ı ʿıĢḳ içre ne kim var ise yaġmā ėt   (56/12) 

 

2.2.1.25. Sabır  

 

 Sabır, insanın baĢına gelen musibet ve belalardan ötürü Allah‘tan baĢka 

kimseye Ģikayette bulunmaması, yakınmaması ve sızlanmamasıdır. Kul, yaĢadığı 

belalardan hasıl olan üzüntüyü yalnızca Allah‘a arz ederek O‘ndan yardım ister.
359

 

 

 Sabır kavramı, dinî ve tasavvufî hayatta önemli bir yer tuttuğu gibi, ―sabır‖ 

kelimesi Türk diline atasözleri ve deyimler de vermiĢtir. ―Sabreden derviĢ, muradına 

ermiĢ‖ atasözünde tasavvuf yoluna intisap eden derviĢin sabır göstererek sonunda 

umduğu feyzi elde edeceği anlatılmıĢ olur.
360

 Bu düĢünce Divan‘da sık sık iĢlenerek 

sabrın sonunun selamet olduğu, kul için hayırlı olanın sabretmek olduğu ifade edilir. 

Sabrın ardından selametin geleceği fikri, Nuh tufanına telmih yapılarak dile getirilir: 

 

 KeĢti-i cevr ü cefā içre taḥammül ėdegör 

 Bir iki gün ṣabr ėdegör vaḳt olur ṭūfān geçer   (124/8) 
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 Sabır kavramı Klasik Türk Ģiirinde âĢığın umumî vasıflarından biridir. ÂĢık, 

sevgilinin gösterdiği cefaya her zaman sabreder. Tasavvuf Ģiirinde de âĢık veya sâlik, 

baĢına gelen her türlü belâya sabretmelidir. Kulun baĢına Allah‘ın takdiri ne ise o 

gelir. Takdir ne olursa olsun kul sabretmekten vazgeçmemelidir. Kuloğlu‘na göre kul 

daima Allah‘ın verdiği nimetlere Ģükrederken, belaya tahammül gösterip sabırda 

sebat ederse Allah o kuluna çok ihsanlarda bulunur, cennet ile ödüllendirir. Sabreden 

sâlik maksuduna erer: 

  

 Belāya ṣabr ėdüp Ģükr ėt ʿaṭiyyātına ol Ḥaḳḳuñ 

 Ne iḥsān eyledi görseñ Ģu ʿabd-i ṣābire cānā   (16/9) 

 

 Eger ṣabr eyleyüp aña taḥammül ḳılsa ol sālik 

 Anı maḳṣūdına lā-büdd ėriĢdürür resān-ı ġayb   (28/3) 

 

Allah yolunda her türlü belaya ve derde sabreden kimselere mutasabbır denir. 

Ancak bu kimseler de bezen aciz kalıp sabra takatleri kalmaz.
361

  Bütün Ģiirlerinde 

mutasabbır portresi çizen Ģairin de vahdeti arzularken masivayı görmesiyle birlikte 

sabretmeye mecali kalmaz. Bazen de Hak aĢkı ile mest olan âĢık, vech-i Ġlâhî‘yi 

görüp hayran olunca sabr u kararı elden gider: 

  

 Ḳalmadı ṣabra mecālüm n‘ola ḥālüm bilemem   

 Ḥarem-i vaḥdetüñ içre bu gün aġyārı görüp   (32/5) 

 

 Mest-i Ḥaḳdur ʿāĢıḳ u maʿĢūḳ kim ṣabr eylemez 

 Görinen vech-i Ġlāhī hem gören ḥayrān mest   (52/18) 

 

  Kul belalara karĢı sabrettiği gibi her Ģeye karĢı kanaat ettiği zaman Allah 

katındaki ilme de vakıf olabilir. Yani, ilm-i ledüne vakıf olmak için sabır ve kanaat 

etmek elzemdir: 
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 Dem-be-dem ṣabr u ḳanāʿat pisterinde eglenen 

 Sāġar-ı ʿilm-i ledünnīden biraz Ģerbet bula   (395/11) 

 

2.2.1.26. Sâkî 

 

 Sözlük manası su veren, su dağıtan, içki sunan olan sâkî, tasavvuf 

edebiyatında mürĢid-i kâmil ve Feyyaz-ı mutlak, bütün feyz ve kaynağın kaynağı 

olan Allah manasına kullanılır.
362

 

 

 Sâkî-i kudretten maksud Allah‘tır. Ġlâhî mecliste mest olmak için Sâkî-i 

kudretin sunduğu Ġlâhî aĢk Ģarabını içmek gerekmektedir. Ġnsan, Elest bezminde 

verdiği ikrar ile Sâkî-i kudretin verdiği aĢk kadehinden bir yudum almıĢtır: 

 

 ʿIĢḳ ile bezm-i Ġlāhīde bu gün mestāne ol 

  Sāḳī-i ḳudretden iy dil sāġar-ı ḥamrāyı ṭut   (39/5) 

 

 Sāḳī-i ḳudretden içer cām-ı ʿıĢḳuñ cürʿasın 

 Eyleyen ḳālū-belāda ʿahd ile iḳrār-ı Ḥaḳ   (279/12) 

 

 MürĢid olan sâkî, eğer âĢığın vuslat meclisine girmesine izin verirse o zaman 

âĢık, Ġlâhî aĢk Ģarabından bir yudum içecek ve mahĢere kadar mahmur olacaktır. 

MürĢid-i kâmil olan sâkînin elinden bir kadeh içenin de aĢk bezminde sinesi tanbura 

döner, yanık ve içli nağmelerle dolar: 

 

Ger viṣālüñ bezmine sāḳī bize destūr ėder 

ġöyle kim bir cürʿadan ol ḥaĢre dek maḥmūr ėder   (133/1) 

 

ġol kim ol sāḳī elinden bir ḳadeḥ nūĢ eyledi 

 Bezm-gāh-ı ʿıĢḳ içinde sīnesin ṭanbūr ėder   (133/4) 
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Sofular da sâkîden bir yudum Ģarap dileğinde bulunurlar. ġair bu durumu 

nurların doğuĢuna perde olan bir bulut olarak görmektedir: 

 

 Ṣūfī sāḳīden ėder cürʿa temennā tenhā 

 Ḥāyil olmıĢ o bulut maṭlaʿ-ı envāra ‗abes   (194/19) 

 

 Klasik edebiyatta Sâkî-i Kevser, Hz. Ali‘nin bir lakabıdır. Hz. Ali, Kevser 

havuzundan bütün ümmete Kevser Ģarabını içirecektir: 

 

 Sāḳī-i kevŝer olan oldur cemīʿ ümmetde 

 Ṭutar altundan ḳadeḥ dürden Ṣıfāhān u Necef   (246/16) 

 

 Sāḳī-i Kevŝer yedinden bāde nūĢ ėt bāde nūĢ 

 Meclis-i faḫr-ı cihāna dāḫil ol dört yāri sev   (357/16) 

 

2.2.1.27. Tecellî 

 

 Tecellî sözlükte ―belirmek, ortaya çıkmak, görünmek‖ anlamına gelmektedir. 

Bir tasavvuf terimi olarak ise tecellînin, Allah‘ın varlığının çeĢitli Ģekillerde ortaya 

çıkması ve sâlikin keĢf yoluyla Hakk‘ın bu zuhurunu idrak etmesi olduğu 

söylenebilir. Kısacası tecellî, sûfînin kalbine doğan ledünnî bilgiler ve nurlardır.
363

 

Ârif, bu nurla hakikati görür. Tecellî nuruyla görme ile apaçık görme arasındaki fark, 

tecellî ile görenin, görüp görmeme hususunda ihtiyarının elinde olması, apaçık 

görenin ise ister istemez görmesidir.
364

 

 

Kuloğlu‘nun, Dîvân-ı Hümâyûn‘da tecellî kavramına geniĢ yer verdiği 

görülmektedir. Tecellînin tasavvuf sahasındaki yeri ve önemi düĢünüldüğünde, 

Kuloğlu‘nun bu yaklaĢımının ne denli tabiî olduğu kendiliğinden ortaya çıkmıĢ olur. 

Kuloğlu‘na göre sâlik devamlı gönlünde tecellîyi istemelidir. Allah‘ın tecellî etmesi, 

sâlikin gönül gözüne bir cila olur. Allah tecellî edince âĢıklar teselli bulur, sûfî O‘nun 
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esrâr-ı hâlâtını kavramaya baĢlar. Allah‘ın aĢkı ile gönüller mamur olduğu gibi, 

O‘nun bir tecellîsi ile de mesrur olurlar. ÂĢık için Hakk‘ın tecellîsi sevgilinin 

gözüdür, âĢığın ondan uzak kalmaması gerekir. Kuloğlu‘nun Allah‘ın tecellîsine 

mazhar olmak istemesinin bir sebebi de tecellî sayesinde gönül gözü açılan âĢığa 

dinin emir ve yasaklarının ağır gelmeyecek olmasıdır: 

 

 ġol göñül bulsa tecellī ḥażret-i Allâhdan 

 ĠĢbu dīn aña gelür ġāyet ḫafīf olmaz ŝaḳīl   (310/17) 

 

Tasavvuf ıstılahında tecellî, bazen setr ile birlikte zikredilir. Zirâ örtme 

manasına gelen setr, tasavvufta kul ile Allah arasındaki engel, insanı Hak‘tan ayıran 

Ģey, tecellinin zıddı olarak tanımlanır.
365

 Kuloğlu, dünya ve ahireti iki setr olarak 

düĢünmekte, Allah‘tan bu perdeleri kaldırıp tecellî etmesini niyaz etmektedir. Setr ile 

tecellînin birlikte zikredildiği bir baĢka beyitte de Allah‘ın iki âlem masivasından bir 

kez tecellî ettiği anda, on sekiz bin âlemin bu tecellîye bir nikâb, yani mânia 

olamayacağı ifade edilmektedir:  

 

Götür bu bürḳaʿ-ı kevneyni bir kerre tecellī ḳıl 

 Cemālüñ gösterüp ben ḳuluña gel ʿarż-ı Ġslām ėt   (46/19) 

 

Tecellī eylese dilber dü-ʿālem māsivāsından 

 Bu on sekiz biñ ʿālem vechine anuñ niḳāb olmaz   (160/2) 

 

Tecellîde her zaman gaybdan Ģuhûda, karanlıktan aydınlığa, meçhulden 

maluma doğru bir geçiĢ mevzubahistir.
366

 Bu düĢünceden hareket eden Ģâir, hasret 

gecesinin karanlığından korkmamak gerektiğini, zira bundan sonra ufukları tecellî 

ıĢığının kapladığını söylemektedir: 

 

 Ol Ģeb-i ḥasret ḳarañusından ėtme iḥtirāz 

 Ṭutdı āfāḳı tecellādan żiyā Ģimdengėrü   (352/21) 
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Kuloğlu‘na göre tecellî ansızın ortaya çıkar. Hakk‘ın ansızın bir kez tecellî 

etmesi kara taĢı altın eyler. Bu yönüyle tecellî, kimyâ-yı ekberdir:   

 

Ṭobraġı altun ėdersin bir tecellī eyleseñ 

 Ḳara ṭaĢlar ʿizzetüñden laʿl ile mercān olur   (103/4) 

 

 Tecellî konusunda akla ilk gelen hadiselerden biri, elbette Hz. Musâ‘nın 

Allah‘ın tecellîsine mazhar olmasıdır. Kuloğlu‘nun da defaatle bu hadise üzerinden 

telmih yoluyla tecellî konusunu iĢlediği görülmektedir. Mutasavvıflara göre 

tecellîlerin zuhur ettiği yedi gayb vardır. Bu yedi gaybdan ikincisine ―gaybu‘l hafâ‖ 

derler ki ev ednâ mertebesindeki gaybdır.
367

 Ayrıca tecellîyi ruhânî ve Rabbânî 

olarak ikiye ayıran tasavvuf ehline göre Rabbânî tecellî de Hz. Muhammed‘e mahsus 

ulûhiyet tecellîsi ve Hz. Musâ‘ya mahsus rubûbiyyet tecellîsi (A‘râf 7/143) olmak 

üzere kendi içinde ikiye ayrılır.
368

 Malum olduğu üzere Hz. Musâ, Allah‘ın dağa 

tecellî etmesine dayanamamıĢ ve bayılıp düĢmüĢtür. ġair gönlüne Hakk‘ın tecellîsini 

isterken Hz. Musâ‘nın tecellî karĢısında canını teslim edecek gibi olduğuna iĢaret 

ederek Allah‘tan yardım diler: 

 

 Bu göñül Ṭūrına sen bir kez tecellī eyleseñ 

 Ol maḥalde anca Mūsā cānın ıṣmarlar meded   (92/13) 

 

Tecellînin çeĢitlerinden biri de tecellî-i sıfâtîdir ki Allah‘ın sıfatlarından 

birinin kulunun kalbinde görünmesidir. ġaire göre tecellî-i sıfâtîye de keĢf-i zâta da 

mazhar olunsa gönül için yeterli değildir: 

 

 Tecellā-yı ṣıfāt olsa be-nā-geh keĢf-i ẕāt olsa 

 Ne deñlü iltifāt olsa göñül eglenmez eglenmez   (162/21)  

 

 Kuloğlu‘nun tecellî ile alakalı olarak ortaya koyduğu orijinal fikirlerden biri 

de tecellîyi nar Ģerbetine benzetmesidir. Narın ateĢ düĢürücü bir özelliği olduğu 
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bilinmektedir. Ayrıca hadislerde de narın Ģifa kaynağı olduğu da belirtilmiĢtir.
369

 

Hakk‘ın tecellîsi, hasta canlara nar Ģerbetinin ferahlık vermesi gibi düĢünülmüĢtür: 

 

Ġy Ḥakīm ü Lem-yezel ḳılsañ tecellī cānumda 

 Vėre dāyim  ḫasteye bāde-i rummānī feraḥ   (76/12) 

 

2.2.1.28. Tecrîd, Uzlet, Halvet 

 

 Tecrîd, uzlet ve halvet tasavvufta birbirine çok yakın kavramlardır. Tecrîd 

kulun Allah‘tan baĢka her Ģeyden sıyrılması ve O‘nun vahdetini her Ģeyden 

soyutlaması anlamına gelir. BaĢka bir ifadeyle tecrîd, kalbin yahut Allah‘ın 

masivadan soyutlanmasıdır.
370

 Tecrid makamına ulaĢmak için halktan uzak kalmak 

gerektiği düĢünülür. Bunun için de uzlete veya halvete ihtiyaç vardır. Uzlet sözlükte 

―halka karıĢmamak, halktan ayrı yaĢamak, inzivaya çekilmek‖ anlamına gelmektedir.  

Uzletin terim anlamı ise tasavvuf yolunda sâlikin Allah‘a daha yakın olmak ve daha 

ihlaslı ibadet edebilmek adına toplumdan uzaklaĢıp ıssız yerlerde yalnız baĢına 

yaĢamasıdır. Uzlet terimi için halvet ve inziva gibi kavramlar da kullanılır.
371

 Uzlet 

ile çok yakın bir manaya gelen halvet ise, sâlikin günahtan korunup kendini tamamen 

ibadete verebilmek maksadıyla halktan uzak bir hayatı tercih etmesidir. Yalnız 

yaĢamak ve Hak ile beraber olabilmek için halktan ayrı yaĢamak, tasavvuf ehlinin en 

bariz özelliklerindendir.
372

 

 

 Kuloğlu masivadan geçmek ve yalnızca Allah‘a yönelmek için dünyaya yüz 

çevirmek gerektiği düĢüncesini ısrarla tekrarlayan bir mutasavvıftır. Bunun için 

elbette terk ü tecrîd etmek iktiza etmektedir. Sâlik tecrîd ile masivadan sıyrılabilir. 

Dünyanın türlü güzelliklerinden tecrîd eden sâlik, âhirette cennet ile 

mükâfatlandırılacaktır: 
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 Tecrīd ėde gör iy göñül elvān-ı cihāndan 

 Cennetde saña ḥūr-ı gül-endāmı ṣunarlar   (145/11) 

 

Hz. Ġsa, klasik Türk Ģiirinde tecrîdin bir sembolüdür. Onun dünya malından 

hiçbir Ģeye sahip olmaması, göklere yükseltildiğinde üzerinde yalnızca bir iğnenin 

bulunması ve hiç evlenmemiĢ olması gibi özellikleri tecrîd timsali olmasının 

nedenleri olarak bilinir. Kuloğlu da tecrîd kavramını anlatırken çok defa Hz. Ġsa‘ya 

telmih yapmaktadır. Bir beyitte de Hz. Salih‘e Allah tarafından bir mucize olarak 

verilen devenin yükünün olmayıĢı yönüyle, âlemi terk eylemek ve tecrîd hususunda 

zikredilmesi ilginçtir: 

 

 Ṭutalı bu dil Mesīḥā gibi tecrīd etegin 

 Genc-i Ḳārūn ile emvāl-i ġınāya yoḳ heves   (180/17) 

 

 Māsivā-yı ʿālemi terk eyledük tecrīd ile 

 ÜĢtür-i Ṣāliḥ gibi cānā sebük-bāruñdayuz   (177/12) 

 

 Sûfîler, kesrette vahdeti görenlerdir. Ġnsanların içinde bile olsa sûfî kendi 

içine dönerek kendisiyle halvet halinde olmalıdır. Sûfî, cenneti arzuladığı için 

dünyayı terk eylemiĢtir. Ġki âlemde de Hak ile hoĢ-hâl olmak isteyen sûfînin bütün 

insanlardan uzaklaĢması, bir uzlet köĢesine çekilip halvette oturması gerekir. 

 

 Göñül ʿuzlet-niĢīn ol sen bu ḫalvetde mekīn ol sen 

 Dem-ā-dem ḫurde-bīn ol sen bu dil Ģehrine āteĢ yaḳ   (280/12) 

 

Göñül cānān ile ḫoĢ-ḥāl olam dėrseñ dü-ʿālemde 

 Ḳamu ḫalḳdan elüñ çek imdi gel bir ḫoĢça ʿuzlet ḳıl   (312/10) 
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2.2.1.29. Zühd ve Takvâ 

 

 Zühd, dünyevî Ģeylere rağbet etmeyerek her zaman takvâ ile ibadette 

bulunmaktır. Tasavvufta ise daha ziyade dünyayı sevmeme ve dünyalık Ģeylerden 

uzaklaĢma olarak kabul edilir.
373

 Tasavvuf ehline göre dünya hayatına meyletmemek, 

dünyadan yüz çevirmek esastır. Zira Kur‘ân-ı Kerîm‘de zühd kelimesi yalnızca 

Yûsuf sûresinin 20. âyetinde geçse de, bu düĢünceyi destekler tarzda çok sayıda âyet-

i kerîme vardır. ( Âl-i Ġmrân 3/185, Nisâ 4/77, En‘âm 6/32, Enfâl 8/28, Tevbe 9/38, 

Teğâbün 64/14)
374

Takvâ kavramı sözlükte korkma, endiĢelenme, kaygılanma, 

korunma, dikkatli davranma manasına gelir. Tasavvufta ise takvâ, Allah‘a boyun 

eğerek azabından sakınmak, kötü davranıĢlardan nefsi uzaklaĢtırarak korunmak, 

mâsivâdan sakınmak, Allah‘tan uzaklaĢtıran her Ģeyden uzak durmak demektir.
375

 

Zühd ve takvâ, tasavvuf ehli için aslâ uzak kalınamayacak iki önemli kavramdır. 

Dîvân-ı Hümâyûn‘da da bu iki kavram üzerinde dikkatle durulduğu görülmektedir. 

Zühd ve takvâ kavramlarının çoğu kez birlikte zikredildiği görülür. ÂĢıklara zühd ve 

takvâ yolundan ayrılmamaları, zühd ve takvâ ile Hakk‘ın kapısında hâzır bulunmaları 

tavsiye olunur: 

 

 Cān u dilden Ḥaḳ te‗ālānuñ ḳapusın beklegil 

 Zühd ü taḳvāyı ridā ḳıl ḥubbını destār ėdüp   (27/15) 

 

Takvâ kavramının zühdden bağımsız olarak ele alındığı bir beyitte, Ģeriat 

mülkünde nefsin çıplak kalmaması için takvânın nefse elbise yapılması fikri 

iĢlenmektedir: 

 

 Milk-i Ģerʿ içre eger bu sen ayaḳ baṣar iseñ 

 Nefsüñ ʿuryān olmasun taḳvāyı eyle iltibās   (181/12) 
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 Sûfî, dünyadan zühd ile feragat etmiĢ ve uzlet köĢesine çekilmiĢtir. Dünyanın 

bütün aldatıcı güzelliklerinden ve kendisini Hak‘tan ayrı düĢürecek olan her Ģeyden 

el çekmiĢtir:  

 

 Bu dil zühd-i ferāġatle ṭutupdur gūĢe-i ʿuzlet 

 Anuñçün ḳasr-ı yed ḳılmıĢ cihāndan māsivādan hep   (36/5) 

 

 Kuloğlu‘nun bir beyitte kaba sofuya çatarak onun zühdünün bir gösteriĢten 

ibaret olduğunu, zâhid gibi görünerek riyâ içinde bulunduğunu eleĢtirdiğine Ģahit 

olunmaktadır. Sûfîyi bu davranıĢından vazgeçirmek isteyen Kuloğlu, onu aĢk 

dergâhına davet etmektedir: 

 

 Zühd ü riyānuñ dāmenin elden bıraḳ kim ṣūfiyā 

 Gel ḫānḳāh-ı ʿıĢḳa gir vāḳıf olup esrāra sen   (342/14) 

 

 Bir baĢka beyitte de vâize çatan Ģâirin, vaizden kendisini harabat ehli 

sanmaması istediği ve zühd vâdisinde kendisini zamanın Bâyezid-i Bistâmî‘si 

addettiği görülmektedir:   

 

 Vāʿiẓā sen de beni rind-i ḫarābāt añlama 

 Bu zamānuñ zühd ile ben de bu gün Ṭayfūrıyam   (325/11) 

 

2.2.2. Tarikat ile Ġlgili Mefhumlar 

 

2.2.2.1. Abâ 

 

Abâ, kalın ve kaba yünden yapılmıĢ hırkadır. GösteriĢten uzak olduğu için 

daha çok derviĢler tarafından tercih edilen abâ, rindâne yaĢayıĢın bir parçası olarak 

düĢünülmüĢtür. Bu yönüyle dünya nimetlerini önemsememe sembolüdür.
376

 Kuloğlu, 
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ahiretin bu dünyadan daha makbul olduğunu, dolayısıyla bu dünyada insana bir 

abânın yeteceğini düĢünür. Zira insan bu dünyadan göçerken bir kefenden baĢka bir 

Ģey giymeyecektir: 

 

N‘ėder kiĢi çeküp emek dünyādan ʿuḳbā yigirek  

 Bir gün kefen giysem gerek yetmez mi Ģimdi bir ʿabā   (7/12) 

 

DerviĢ dünya malına değer vermemeli, abâdan vezgeçmemeli, yani fakrı terk 

etmemelidir:  

 

Bu gün dervīĢ-i fī‘llâh ol gözetme aṭlas-ı çarḫı 

 Ḥaḳīḳat milkine ‗azm ėt ṣaḳın çıḳma ʿabādan hiç   (71/15) 

 

Eskiden derviĢlerin hemen hepsi abâ giyerken, daha sonraları bazı ikiyüzlü 

kimseler de halkın teveccühünü kazanmak maksadıyla abâ giymiĢler, bu sebeple 

toplumda abâ giyenler, zaman zaman tarize uğrayarak ayıplanmıĢlardır.
377

 AĢağıdaki 

beyitte sözü edilen ikiyüzlülükten uzak durmak gerektiği dile getirilmektedir: 

 

Riyānuñ delḳını gel döĢege almaġıl iy ṣūfī 

 ġu iḫlāṣ-ı ḳabāyı gey Ģu Ģāl ile ʿabādan geç   (70/17) 

 

2.2.2.2. Abdal, DerviĢ 

 

Abdal kelimesi, bedel kelimesinin çoğuludur. Abdal, dünyadan habersiz 

kalacak kadar kendini âhirete ve gönlünü Allah‘a veren gönül ehli insanlardır.
378

  

Abdallar, ruhlarını, nefislerini manevî varlıklarını maddî varlıklarının yerine 

koydukları için bu adla anılan derviĢlerdir.
379

 Zahid, aĢk abdalını iĢe yaramaz ve boĢ 

bir kimse sansa da abdal, hayrân ve mest olduğu için zâhid onu anlamaz. Bazen de 

gönül abdal olup fânî dünyadan geçmeyi ve bekâ Ģehrine kavuĢmayı arzular: 
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 Kaplan Üstüner, a.g.t., s. 426. 
378

 Süleyman Uludağ, a.g.e., s. 19. 
379

 Cahid Baltacı, a.g.e., s. 20. 
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 Ḫānḳāh-ı ʿālemi bıraḳdı bu abdāl-ı dil 

 ġol beḳā Ģehrini tā seyrāna düĢdi göñlümüz   (175/4) 

 

 Zāhidā ṣanma ki sen abdāl-ı ʿıĢḳı bir tehī 

 Ḫānḳāh-ı miḥnet içre baĢ açuḳ ḥayrāndur o   (350/12) 

 

 Abdallar hayran bir halde olduklarından onları söyleten de bu hayrettir. Onlar 

hakikati görürler ve hayran olup Allah‘ın vechini arzularlar: 

 

 Kendüden geçmiĢ ḫayālüñle bu gün ḥayrān olup 

 Ḫānḳāh-ı ʿıĢḳdaki abdālı ḥayret söyledür   (131/8) 

 

 Tasavvufta abdal, ricâl-i gaybtendir. Herkes tarafından tanınmadıkları için 

gayb erenleri denen bu abdallar arasında bir hiyerarĢi bulunmaktadır. Bu hiyerarĢiye 

göre sıralama kutub, iki imam, dört evtâd, yedi abdâl, kırklar ve yetmiĢler Ģeklinde 

olup bunlara nücebâ adı verilmektedir.
380

 Dîvânda bu hiyerarĢide yer alıp da 

abdâldan baĢka zikredilen yalnızca evtâddır.  Sözlükte direkler, sütunlar anlamına 

gelen evtâd, bir tasavvuf terimi olarak dört yönde bulunan dört büyük veli 

demektir.
381

 Allah yoluna girmeyi dileyen gönüllerin rehberi, doğu, batı, kuzey ve 

güney olmak üzere dört yönde bulunan bu dört velidir: 

 

 Ṭarīḳ-i Ḥaḳḳa göñlüñ sālik olmaḳ dilerise pes 

 Anuñ sen rehberini imdi bu rāh içre evtād ėt   (44/18) 

 

 DerviĢ, tarikat mensubu, mürid anlamına gelmektedir.
382

 DerviĢler de abdallar 

gibi dünyanın geçiciliğine aldanmayan, bu nedenle dünyaya gönül vermeyen ve yine 

abdallar gibi hayret makamında olup hayran gezen, abâ veya değersiz bir Ģal giyen 

tarikat mensuplarıdır. Masivadan geçerek dünya malına nazar etmeyen derviĢin 

arzusu Ġlâhî güzelliğin temaĢasıdır: 
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 Ḳoyuben māsivā‘llâhı ṣaḳın bu veche eĢyāya 

 Naẓar ḳılma sen iy dervīĢ hemān ārzū-yı dīdār ėt   (45/4) 

 

 DerviĢ, iki âlemin saltanatına nâil olmuĢ bir sultandır. Bu düĢünceden 

hareketle iki âlemin saltanatının, derviĢlerin himmetine ulaĢmakla mümkün olduğu 

dile getirilmiĢtir:  

 

 Ḳuloġlı iki ʿālemüñ salṭanatın dileriseñ  

 Dāmen-i Ģeyḫe yapuĢup himmet-i derviĢāna yėt   (49/20) 

 

DerviĢ mihnetkeĢtir. Bu mihnet yüzünden derviĢ, sürekli aynı yerde yaĢamayı 

tercih etmeyen, seyahati seven bir mizaca sahiptir. Gönül de bir derviĢ olup mihnet 

köĢesinden âlemlere doğru seyahate çıkan bir derviĢe benzer: 

  

 Bu gün bu künc-i miḥnetde söyünmiĢ dil ʿabā-pūĢı 

 Seyāḥat ėdüp o ʿālemleri dervīĢ-nihād olmıĢ   (197/2) 

 

2.2.2.3. Dergâh, Hânkâh, Âsitâne 

 

Dergâh, tasavvuf ehlinin ibadet ve ayinlerini yaptıkları yerdir. Dergâhın 

büyüğüne âsitâne adı verilir ve âsitâneler umumiyetle tarikatın pirinin medfun 

olduğu yerde bulunur.
383

  Dergâh ve âsitâne yüz sürülecek, sığınılacak yer olarak 

düĢünülmüĢtür. ÂĢık, Allah‘ın huzurunu bir dergâh ve âsitâne olarak görür. Nefsin 

elinde esir olmuĢ ve hevaya kapılmıĢ olan âĢık, Hakk‘ın dergâhında affını diler. 

Allah‘a sığınmak için O‘nun dergâhını terk etmemek gerekir. Ġki âlemde Hakk‘ın 

vechini talep eden âĢık, Hakk‘ın eĢiği toprağına yüzünü sürmek ister: 

 

Geldüm ḳapuña bir faḳīr nefsüm elindeyim esīr 

 Dergāhuña ol destgīr aldı bizi ḥırṣ u hevā   (7/2) 

 

                                                           
383
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 Ḥaḳ buyurdı kim fefirrū ḳıl Ḥaḳa Ḥaḳdan firār 

 Kim dėdi saña ḳo dergāhı yüri yābāna ḳaç   (68/15) 

 

Ġki ʿālemde baña Ģol vechüñi görmek yėter 

 Āsitānuñ ḫākine bu yüzümi sürmek yėter   (123/1) 

 

 Hak aĢığının dünyaya meyletmemesi ve Hakk‘ın dergâhından baĢka bir Ģeyi 

istememesi gerekir. Zâhirî âlemden yüz çevirmeli, Hak dergâhından baĢka hiçbir Ģeyi 

dilememelidir. Kensidini bir dilenci olarak gören âĢık, Allah‘ın katını bir dergâh 

olarak düĢünür ve onun vaslını talep eder: 

 

 Rüsūm-ı ẓāhire ʿömren göñül meyl eylemez oldı 

 Dilemez ġayrıyı dāyim o dergāh-ı Ḫudādan hiç   (71/8) 

  

 ġeyʾi-li‘llâh ėderem çün gelmiĢem Ģeyyād-veĢ 

 Nān-ı vaṣluñ umaram dergāhuña cerrār olup   (25/18)  

 

DerviĢ, Ģeyhin dergâhına hizmet etmekle mükellef olduğu gibi âĢık da 

Hakk‘ın dergâhında hizmete âmâdedir. Onun vazifelerinden biri de âsitânın 

bekçiliğini yapmaktır: 

 

 Sen de göñül dildāde ol bāġında serv-āzāde ol 

 Dergāhına āmāde ol gūĢ eyleyüp andan ḫiṭāb   (20/10) 

 

 Bendeyem geldüm senüñ bu āsitānuñ beklerem 

 Ḫidmetüñde olmıĢam sen kāmkāra mübtelā   (396/15) 

 

 Günahkârlar, Allah‘ın dergâhına suçlarıyla birlikte gelecektir ve onları 

affedecek olan yalnızca Allah‘tır: 

 

 Bir sürü ehl-i cerāyim geldiler dergāhuña 

 Ġy Ḫudāvende olara ʿafv ile ġufrān senüñ   (288/3) 
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Hânkâh ise daha ziyade fani dünya, felek ve gam ile özdeĢleĢtirilerek tasarruf 

olunmuĢtur. Gönülden Allah‘tan baĢkasını çıkarmak ve dünya denen hânkâhta iyi bir 

abdal olmak gerekmektedir. Bu dünyanın hânkâhında bir derviĢin yapması gereken 

bir pîre bağlanmak ve onun rızasını kazanmaktır: 

 

 Göñül ġayruñ nuḳūĢını żamīrüñden yine ḥaḳḳ ėt 

 Cihānuñ ḫānḳāhında olıgör bir eyü abdāl   (318/18) 

 

 Ve ger dervīĢ iseñ cānā bu dehrüñ ḫānḳāhında  

 Ṭutup dāmānını pīrüñ ṣaḳın çıḳma rıżāsından   (339/4) 

 

Felek bir hânkâh olarak düĢünülür ve aĢk pîrine mürid olan, bu hânkâhtaki 

hikmetleri anlayabilmelidir: 

 

Mürīd-i ʿıĢḳ-ı pīr iseñ bu çarḫuñ ḫānḳāhında  

 Açup ḥikmet kitābını bu gün Ḥallāc-ı esrār ol   (315/7) 

 

 Allah aĢkının sırlarıyla hayran olan derviĢler, gam hânkâhında gece gündüz 

halvet beklerler: 

 

Gėce gündüz ḫānḳāh-ı ġamda ḫalvet beklerüz  

 Ėdeli esrār-ı ʿıĢḳuñ vālih ü Ģeydā bizi   (418/21)  

 

2.2.2.4. ĠrĢâd 

 

 Sözlükte ―doğru yolu bulup kararlılıkla benimsemek‖ anlamına gelen rüĢd 

kökünden masdar olan irĢâd, ―doğru yolu göstermek‖ demektir. Buradaki doğru yol, 

maddî manada olabileceği gibi daha ziyade aklî-manevî mananın kastedildiği kabul 

edilir. Bu durumda irĢâd, dinî termiolojide hidayet ile eĢ anlamlı olarak 

kullanılmıĢtır. Fakat hidayeti veren daha çok Allah iken, irĢâd kula da izafe 
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edilebilmektedir.
384

 Tasavvuf terminolojisinde ise irĢâd, tarikata yeni girmiĢ olan 

ham sâlikleri olgunlaĢtırmak olarak tanımlanır.
385

 Tasavvufta irĢad eylemini 

gerçekleĢtirene mürĢid denir. Bazen mürĢid yerine sâhib-i irĢâd yahut Ģeyh dendiği 

de olur. 

 

 Ġnsan, dergâha benzeyen bu âleme yalın ayak gelmiĢtir. ġeyh-i ezel olan 

Allah, insana aĢkın yolunu göstererek onu irĢad etmiĢtir:  

 

 Biz pā-bürehne gelmiĢüz bu zāviye-i ʿāleme 

 ʿIĢḳa hidāyet eyledi Ģeyḫ-i ezel irĢādımuz   (166/11) 

 

 Kuloğlu bir beyitte, kendi Ģeyhliğine de gönderme yaparak kendisinin mihnet 

dergâhında Ģeyh olduğunu ve pek çok âĢığı Hakk‘ın zikir halkasında irĢad ettiğini 

dile getirmektedir: 

 

 Ḫānḳāh-ı miḥnet içre yine oldum pīĢ-rev  

 Çoḳları bu ḫalḳa-i ẕikrüñde irĢād eyledüm   (323/12) 

 

 Kuloğlu‘na göre gönülleri irĢad etmenin yollarından biri de Allah‘ı anmaktan 

geçer. Ġlâhî aĢk ile âh çekip feryat ederek Allah‘ı zikreden gönüller doğru yolu 

bulurlar: 

 

 Ol ḥażreti yād ėdelüm göñüller irĢād ėdelüm  

 Āh ile feryād ėdelüm Mevlā deyü Mevlā deyü   (358/8) 

 

2.2.2.5. Pîr, ġeyh, MürĢid 

 

 YaĢlı, ihtiyar manasına gelen pîr kelimesi tasavvuf edebiyatında Allah dostu 

olan kimse, Ģeyh ve mürĢid anlamlarında kullanılmaktadır. 
386

 Ayrıca kelimenin bir 
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tarikatın kurucu Ģeyhi anlamı da mevcuttur. 
387

 Hakk‘a ulaĢmak isteyen mürid, bir 

pîre bağlanmak ve onun yolundan gitmek zorundadır. Pîr kelimesinin Arapçası 

Ģeyhtir ve Ģeyh kelimesi de taliplere yol göstererek onlara irĢat etme liyakatine sahip 

olan mürĢid anlamındadır. 
388

 MürĢid de delil, rehber, yol gösteren, doğru yola ileten, 

Ģeyh, velî ve pîr anlamındadır.
389

 Kuloğlu Ġlyas‘ın Dîvân-ı Hümâyûn‘da bu üç 

ıstılahı, eĢ yahut yakın manada kullandığı görülmektedir. 

 

Pîrinin veya Ģeyhinin eteğini tutup öpmek, ayağının dibinden ayrılmayarak 

ona olan bağlılığını göstermek de müridin vazifesidir.  Mürid, bu suretle pîrinin 

himmetine ve iki cihan saltanatına nail olabilir. Bazen de gam dergâhındaki mürid 

için bizatihi aĢk, pîr yahut mürĢid olarak görülür.  

 

 Ṭut mürīdāne yine ṣıdḳ u ṣafā zāviyesin 

 Pīr-i ʿıĢḳuñ ėĢigin öp yüri ṣāḥib-ḳadem ol   (307/18) 

 

 Ġy mürīd-i bā-ṣafā gel ṣıdḳ ile gir ḫalḳaya 

 Ḫānḳāh-ı ġamda ʿıĢḳ olmıĢdurur pīrüñ senüñ   (291/9) 

 

Bir Ģeyhe, yani hidayet pîrine intisap ederek onun eĢiğine baĢ koyan müridin, 

iki cihanda iyi bir dostu var demektir: 

 

 Ve ger pīr-i hidāyet ėĢigine sen ḳoduñsa baĢ 

 Olursın dü-cihān içre bir eyü hemdeme vāriŝ   (66/16) 

 

 Pîr kelimesi daha ziyade ―pîr-i ‗ıĢk‖ terkibiyle kullanılmıĢtır. Bu aĢk pîri 

Allah dostu kabul edildiği için kutlu bir ağzı olduğu düĢünülür ve bu sebeple ona bir 

dua ettirmeye çalıĢılır: 
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Pīr-i ʿıĢḳa bir duʿā ėtdürmege cehd ėdelüm 

Ḫānḳāh-ı dehr içinde zīra ḳutlu fem ṭaĢır   (132/15) 

 

MürĢid, kendisinden himmet beklenen, sâlikin doğru yolu bulma ümidiyle 

eline eteğine yapıĢtuğı ve kendisine rehber tuttuğu kimsedir. Tasavvuf edebiyatında 

umumiyetle pîr-i harâbât olarak geçen mürĢid-i kâmil,
390

  rindler meclisinin rehberi 

olarak, mest olan rindlere himmet eder ve ona bende olan müridler kendisinden 

keramet beklerler: 

 

Mest olup sen daḫı cānā meclis-i rindāna gel 

 Gözle pīr-i mey-fürūĢı himmetin az eylemez   (156/3) 

 

 Vaḥdetüñ bezmine yek-dāne iĢāret isterüz 

 Bende-i pīr-i ḫarābātuz kerāmet isterüz   (174/1) 

 

 Bir tarikatın kurucusuna pîr dendiği gibi, pîr-i tarîkat de denmektedir. 

Halvetiyye tarikatinin Ahmediyye kolunun UĢĢakiyye Ģubesinin pîri de Pîr Seyyid 

Hüsâmeddin Hasan-ı UĢĢâkî (ö. 1001/1592)‘dir. Kuloğlu Ġlyas da UĢĢakîliğe 

müntesip bir Ģeyh olduğuna göre, aĢağıdaki beyitte Kuloğlu‘nun UĢĢakiyye‘nin pîri 

Hüsâmeddin Hasan-ı UĢĢâkî‘den himmet beklediği düĢünülebilir: 

  

 Bu Ḳuloġlı ḫānḳāh-ı ʿıĢḳda olmıĢdur mürīd 

 Senden iy pīr-i ṭarīḳat bir naẓar himmet bula   (395/20) 

 

2.2.2.6. Sâlik 

 

 Yolcu, bir yola giren manasına gelen sâlik, tasavvufî bir ıstılah olarak, 

manevî bakımdan olgunluğa eriĢebilmek için tasavvuf yoluna girmiĢ olan kiĢiye 

denir. Kemale ulaĢmak arzusuyla tasavvuf yoluna giren bu kiĢiler, durumlarına göre 
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sırasıyla tâlib, sâlik, mutasavvıf ve sufî isimleriyle anılır.
391

 Sâlik, bu silsilede tâlibin 

ardından ikinci sıradaki ehl-i tasavvuftur.  

 

 Dîvân-ı Hümâyûn‘da görülen sâlikin öne çıkan özellikleri Ģöyle sıralanabilir: 

Allah yoluna giren sâlik, aza kanaat ederek bu dünyadan elini çekmiĢ ve böylece 

Allah‘a yakınlık kesbetmiĢtir. O, bu dünyadaki imtihanına katlanarak sabreder ve bu 

suretle Allah‘ın nimetine kavuĢur. Bütün varlığını Allah yolunda harcar ve bunun 

mükâfatı olarak cennette nimetlere nail olur. Tasavvuf yolunda ulaĢtığı Hak sırlarını 

yabancıya söylemez. Tarikat yoluna giren sâlik için gam ve tasa yoktur, zirâ onun bu 

dünyadan kendini soyutlaması, âhiretine Ģeref verir: 

 

 Sālikān-ı rāh-ı Ḥaḳ olan sebük-bār olsa ne 

 Terk-i dünyādur muḥaṣṣal ḳurb-ı Raḥmāna sebeb   (22/12) 

 

 Sālik-i rāh-ı ṭarīḳat olana ġuṣṣa mı var 

 Terk ü tecrīdi anuñ vėrdi hem ʿuḳbāya Ģeref   (248/12) 

 

2.2.2.7. Tâlib 

 

 Tâlib talep eden, isteyen demektir. Tasavvuf yoluna yeni girenlere tâlib denir. 

Tasavvuf yolunda ―tâlib, mürid, sâlik, vâsıl‖ olmak üzere, hedefe ulaĢmak için 

geçilmesi gereken dört derece vardır.
392

 Bu derecelerin ilki olan tâlib, bir manada 

tasavvuf yolunun acemisidir. Bu sebeple tâlibin zikredildiği beyitlerde Kuloğlu‘nun 

tarikata yeni girmiĢ olan bu kiĢilere bir yol gösterme, nasihat etme ve akıl verme 

temâyülü içinde olduğu görülmektedir. Bu anlayıĢ doğrultusunda Kuloğlu, tevhidin 

sırlarına vakıf olmak isteyen tâlibe, gönül bezmini Ġlâhî tecellî ile doldurmasını 

öğütlemektedir. Zira beyitte geçen ruhsâr kelimesi, tasavvufta Ġlâhî isim ve cemâlin 

zuhurunu sağlayan tecelli ve zuhûru butûnu kapsayan vahdet noktası olarak ele 

alınmaktadır:
393
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 Bu gün esrār-ı tevḥīde vuḳūf isterseñ iy ṭālib 

 Derūnuñ bezmini ruḫsār-ı Ģemʿile pür-envār ėt   (45/7) 

 

 Kuloğlu tâliblerden dünyadan alakayı kesmelerini, bir uzlet köĢesine 

çekilmelerini, bekâ yolunun yolcusu olmak istiyorlarsa kendilerine bir rehber 

edinmeleri gerektiğini, can u gönülden masivayı terk etmek için çalıĢmalarını, 

Allah‘tan baĢka hiçbir Ģeyin gözlerine güzel görünmemesini tembih etmektedir:  

  

 Cān u göñülden ṭālibā gel māsivādan ol ıraġ 

 Ḥaḳḳı dilerseñ ġālibā cümle hevādan ol ıraġ   (235/1) 

 

 Ger cemāl-i Lā-yezāle ṭālib olursañ eger 

 Saña Ḥaḳdan ġayrı nesne hiç görünmesün cemīl   (310/15) 

 

 Bilindiği gibi, Osmanlı toplumunda içki yasakları zaman zaman gündeme 

gelmiĢ yahut yasak olmasa da açıkça içki içmek hoĢ görülmemiĢtir. Kuloğlu‘nun 

tasavvuf yolunun henüz baĢında olan tâlibe verdiği en orijinal tavsiyelerinden biri ise 

bu hususa muhaliftir. ġair, tâlibten aĢk Ģarabını gizlice içmek yerine, inzibat 

memurundan korkmadan alenen içmesini istemektedir: 

 

 Niçün pinhān içersin cām-ı ʿıĢḳı sen de iy ṭālib 

 Sen anı Ģöyle iẓhār eyle ṣayma Ģaḥne-i tīzi   (402/3) 

 

 2.2.3. Tipler 

 

 2.2.3.1. Ağyâr 

 

 Ağyâr, gayr kelimesinin çoğulu olup baĢkaları, yabancılar manasına 

gelmektedir. Tasavvufta ise ağyâr, sûfî olmayan, tasavvufa yabancı kimseler 

demektir. Tasavvufa aĢina olanlara ise ehl-i dil yahut gönül ehli denir. Tasavvuf 

terminolojisinde ağyârın bir diğer manası da masiva, yani Allah‘tan baĢka olan her 
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Ģeydir.
394

 Kulolu, ağyâr kavramını daha çok bu ikinci manada kullanmakta, ilk mana 

için daha ziyade ―bigâne‖ ıstılahını tercih etmektedir. (Bkz. ÂĢinâ, Bîgâne) Ehl-i 

diller ağyâra asla esrârını açmazlar, onlarla bu konu üzerinde konuĢmak adetâ yasak 

edilmiĢtir. Bunda, tasavvuf öğretisine ve tasavvufî anlayıĢa vâkıf olmayan kimselerin 

hıĢmından korunmanın amaçlandığı düĢünülebilir. Sâlik, eğer tasavvuf ehli değilse 

kendisiyle aynı iĢte bulunan ahbabına bile aĢk sırrından bahsetmemelidir, bunu bir 

gizli sır olarak saklamalıdır. Zira ehl-i dil olmayana sırrı açmak yanlıĢ anlaĢılmaya 

sebebiyet verebilir: 

 

 Ṣaḳın esrār-ı ʿıĢḳı dėme sen aġyār-ı hem-kāre  

 Dilüñden gelmesün hiç aġzuña rāz u nihāndur bu   (351/12) 

 

Ağyârın bîgâne manasında kullanıldığı nadir beyitlerden birinde, Hakk‘ın 

vuslat hazinesini her kime ihsan etse, o gönül ehlinin bu ihsanı canı gibi saklayacağı 

ve ehl-i dil olmayan yabancıya açmayacağı dile getirilir. 

 

 Genc-i vaṣluñ her kime ḳılsañ ʿaṭāsın bī-riyā 

 Cānı gibi ṣaḳlar anı keĢf-i aġyār eylemez   (150/5) 

 

Ağyârın masiva anlamına gelecek Ģekilde kullanıldığı beyitlerde ise Kuloğlu, 

ehl-i dillerden kalplerini ağyârdan temizlemelerini istemektedir. Onlar dünyadan 

feragat ederek elini çekmeli, Dârâ gibi dünyanın ihtiĢamını istememelidir: 

 

 Ḫāli ḳıl aġyārdan ḳalbüñ serāyın sil süpür 

 Anı tezyīn eyle ol dem kim gerek Ḫünkāra kāḫ   (84/3) 

 

 Fāriġü‘l-bāl oluben çek elüñi aġyārdan 

 Ġsteme bunda ṣaḳın ḥaĢmet-i Dārāya rüsūḫ   (87/5) 

 

                                                           
394

 Süleyman Uludağ, a.g.e., s. 26. 
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 Akıl sahibi olan kiĢi, dünyanın malına, mülküne, makamına ve süsüne 

aldanmaz, ağyara gönül vermez. Masivayı gönlünden çıkarır, vahdete bu suretle 

ulaĢacağının bilincindedir: 

 

 Ḳurbına ger iĢtiyāḳuñ var ise dildāruñuñ 

 Çıḳar aġyārı göñülden ol saña vaḥdet yėter   (109/18) 

 

 Bir beyitte ağyârın değirmen mazmunuyla anlatıldığı görülmektedir. AĢk 

hevesiyle dolan gönül ağyârı, yani masivayı hep birer birer öğütmektedir. Bilindiği 

gibi değirmenlerde öğütme iĢi rastgele değil belli bir sıraya göre yapılırdı. AĢağıdaki 

beyitte buna iĢaret vardır: 

  

 Göñül aġyārı hep bir bir ögütdi nevbet umardı 

 Hevā-yı ʿıĢḳ ile ṭolmıĢ felekden āsiyāb ister   (120/17) 

 

 2.2.3.2. Arif 

 

 Bilgili, irfan sahibi manasına gelen ârif, tasavvufî terminolojide Allah‘ın 

zâtını, sıfatını ve ef‘âlini müĢahede ettirdiği kimse demektir.
395

 Ârif, dünyadan 

alakasını kesmiĢtir. Onun dünya nimetlerinde ve dünyanın güzelliklerinde gözü 

yoktur. Bir gün bozulup tarumar olacağını bildiği için geçici dünyanın süsüne ve 

ĢaĢaasına tenezzül etmez. Dünyadan feragat ederek hakiki âlem olan bekayı ister: 

 

Tenezzül ḳılma iy ʿārif bu ālāyiĢ-i dünyāya 

 Bozılur tārumār olur be-küllī ḫānumān iḥdāŝ   (65/5) 

 

Ġy göñül ḳıl ʿārif iseñ cümle dünyādan ferāġ 

 ʿĀlem-i taḥḳīḳi iste ḳıl hüveydādan ferāġ   (231/1) 

 

 Ârif, yalnızca bu dünyadan feragat etmiĢ değildir. O, aynı zamanda ahiretten 

de bir beklentisi olmayan kiĢidir. Zira ârif iki âleme de meyletmez. Onun dilediği, bu 

                                                           
395

 Selami Şimşek, a.g.e., s. 40. 
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dünyanın zevk ü sefası da ahiretin cenneti de değildir. Ârif, sadece Allah‘a kavuĢmak 

arzusundadır. Bu sebeple, onun gözünde ne bu dünyanın ne de ahiretin bir kıymeti 

vardır. Bu arzusuna kavuĢmak için varlıktan sıyrılmak gerekir: 

 

Gel iy ʿārif anuñ ẕātuñ görem dėrseñ dü-‗ālemde  

 Vücūduñ terkini ur yoḫsa bu benlik ḥicāb olur   (104/19) 

 

Dünya saltanatı, boĢ bir çabadan ibarettir. Çünkü bu dünya ölümlüdür ve her 

saltanat sona erecektir. Ârif olan kiĢiye Allah‘a Ģükretmek yeter. Bu, onun için en 

büyük saltanattır. Ârifin eteğine yapıĢıp sohbetine katılmak gerekir. Çünkü ârif, 

cennete giden yolun rehberi olarak görülür:  

 

Salṭanat bir ḳurı ġayretdür ṣoñı anuñ hebā 

ʿĀrif olan kiĢiye dāyim Ḥaḳa minnet yėter   (109/8)  

 

Dāmen-i ʿārifānı ṭut ṣoḥbet-i kāmilān ile 

 Ravẕa-i ḫulde yol bulup bedreḳa-i cināna yėt   (49/16) 

 

Ârifler Ģehrin vaizinin sözlerine kulak asmaz, vaizin anlattıklarını efsaneye 

benzetirler. Ârif yaradılıĢlı olan kiĢiler, meselelerin iç yüzünü bilir, hakikati görürler. 

Bu sebeple insan ârifi örnek almalı, ârif olmak için çabalamalıdır.  

 

Bu gün bu meclis-i ʿıĢḳ içre olan rind ü ʿārifler 

 Ėderler vāʿiẓ-ı Ģehrüñ sözin efsāneye teĢbīh   (369/10) 

 

Ḳarıncayı Süleymān añla gel ʿārif-nihād olup 

 Ḥaḳīḳat-bīn oluben her żaʿīfi bir dilāver bil   (308/8) 

 

 Kalbinde dünya hevesi olan kiĢi, ârif olamaz. Ârif olabilmenin Ģartlarından 

biri basiret sahibi olmaktır. Allah, ârife basiret bahĢetmiĢtir:  
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 Niçesin ḥayvān-ṣıfat eyler hevāya mübtelā 

 Kimine vėrüp baṣīret ʿārif ü āgāh ėder   (136/16) 

 

Bir veli olarak görülen ârif, bilgiye ilim ile değil irfan ile vakıf olmuĢtur. 

Onun bilgisine, haline marifet denir.
396

  Bu sebeple, ârif olabilmek için âdâp mektebi 

içinde marifet kazanmak gerekir:  

 

Mekteb-i ādāb içinde ḳıl maʿārif kesbini 

 ʿĀrif-i bi‘llâh oluben vāḳıf ol esrāra gel   (306/13) 

 

2.2.3.3. ÂĢinâ, Bîgâne 

 

 Tanıdık, bildik kimse manasına gelen âĢinâ, hakikati bilen, hâl ehlini tanıyan, 

bir delil ve Ģahit olmaksızın Allah‘ın birliğinden haberdar olan kimsedir. ÂĢinânın 

zıddı ise bîgânedir.
397

 Ġlâhî sır ve hikmetlere vâkıf olan sâlike de âĢinâ denir. ÂĢinâ 

yerine bazen vâkıf ve âgâh kelimeleri de kullanılır.
398

 Hak yolunun âĢıkları, birer 

pervane gibi muma yanarken bu durumu bîgâneler anlamazlar. Çünkü onlar Hakk‘a 

âĢinâ değildirler: 

 

 Geldi ḳamu pervāneler bezminde Ģemʿe yaneler 

 Fehm eylemez bīgāneler olmaz anuñla āĢinā   (7/18) 

 

 Hakkı ve hakikati tanıyan âĢinâlar doğruyu söyleyen, sözlerinde duran, fazilet 

sahibi kimselerdir. Onların gözü dünyayı görmez, dünyaya önem vermezler. 

Dünyaya karĢı bîgânedirler:  

 

 Ṣıdḳ u ṣafādur sözleri ʿahd-i vefādur özleri 

 Görmez cihānı gözleri ol āĢināya merḥabā   (17/12) 
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 Kaplan Üstüner, a.g.t., s. 478. 
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 Selami Şimşek, a.g.e, s. 42. 
398

 Süleyman Uludağ, a.g.e., s. 48. 



241 
 

 Allah‘a âĢina olanın bir baĢka özelliği de her mahlûkatı eĢit görmesidir. Bu 

düĢünceyle Allah‘ın bütün kullarının da eĢit olduğunun bilincine varır ve insanların 

hor gördüğü dilenciye de hürmet eder:  

 

 Ger āĢinā iseñ aña sen cümleyi yeksān gözet 

 Cümle ḳulunı bir bilüp her bir gedāya ḥürmet ėt   (47/7) 

 

 Hak, sâliki kendisine âĢinâ kılar. Bu âĢinalık ile sâlik, gönlünü Hakk‘ın 

meclisinin mumuna pervâne eder: 

  

 Bezm-gehüñ Ģemʿasına oldı çü pervāne göñül 

 Encümen-i rüʾyetüñe sen beni ḳılduñ āĢinā   (9/8) 

 

 Allah‘ı bilmek ve tanımak isteyen âĢık için dünyaya gönül vermemek, ona 

âĢinâ olmamak esastır. Çünkü bu dünya bîgânedir. Dünyanın gösteriĢine âĢinâ olan 

mahĢer gününde Allah‘ın hasmı olacaktır: 

 

 Buña sen göñül vėrme bīgānedür bil hemān 

 Ḳaç anuñ yanından anuñla hīç olma āĢinā   (10/2) 

 

 ĀĢinā olma ṣaḳın ālāyiĢine sen anuñ 

 Ḥaṣm olursın rūz-ı maḥĢer ol yüce Mevlā ile   (386/2) 

 

 Dünyaya âĢinâ olmamak gerektiği gibi, dünyadaki bîgâne kimselere de âĢinâ 

olmamak lâzımdır. Bîgânelerle sırrı paylaĢmamak gerekir. Çünkü onlar hakikati 

göremezler: 

 

 ĀĢinā olma göñül dünyede bīgānelere 

 KeĢf-i rāz eyleme bir kimseye ʿālī-himem ol   (307/6) 

 

 Bu dünyada Allah‘ın âĢinâsı olmayan kimsenin adının ahirette yabancı gibi 

okunacağı düĢünülmüĢtür: 
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 ġu kim olmasa Ḥaḳḳuñ āĢināsı 

 Anuñ adını anda yad oḳurlar   (143/9) 

 

 Ġnsan bezm-i elestte Allah ile beraberken bu dünyaya düĢmüĢ ve böylece 

Allah‘tan ayrı kalmıĢtır. Yani ezel bezminde Allah‘a âĢina olan insan, bu dünyada 

Allah‘tan ayrı düĢtüğü için ağlamakta ve kendisine bir dert ortağı bulamadığından 

Ģikayet etmektedir: 

 

 Nice miḥnetle aġlamayayın bir ġam-güsārum yoḳ 

 Ezelden āĢinā iken o dilber Ģimdi yad olmıĢ   (197/16) 

 

2.2.3.4. Rakîb 

 

 Rakîb sözlükte aynı Ģeyi isteyen, bunun için birbiriyle mücadele edip yarıĢan 

kiĢilerin ker biri manasına gelmektedir. Tasavvuf ıstılahı olarak ise dünya ve Ģeytan 

demektir.
399

 Yani tasavvufa göre sûfînin rakîbi dünyâ ve Ģeytandır.
400

 Klasik Türk 

Ģiirinde görülen âĢık-maĢûk-rakîb üçlüsünde ise rakîb, âĢığın sevgilisi yolunda daima 

rekabet ettiği kiĢi olup genellikle olumsuz yönleriyle Ģiire konu edilir.
401

 

Kuloğlu‘nun da rakibi genellikle seg (köpek), hâm-dest (becereriksiz), kec-dehân 

(eğri ağızlı), zünbûr (eĢek arısı) vb. vasıflarla andığı görülmektedir: 

 

 Bir yañadan dāmenüm ṭutdı raḳīb-i ḫām-dest 

 Bir yañadan leĢker-i ġam daḫı uzatdı ayaġ   (229/15) 

 

Tasavvufta nefs, sûfînin daima mücadele halinde olduğu bir rakîbi gibidir. Bu 

sebeple Kuloğlu çoğu zaman nefsi rakîb ile özdeĢleĢtirmektedir. Allah‘tan nefs-i 

rakîbin kendisine yakın olmamasını ister. ġeytanın meleklerle beraber olmaması gibi 

nefs-i rakîb de âĢığın gönlünden uzak olmalıdır: 

 

                                                           
399

 Süleyman Uludağ, a.g.e., s. 291.  
400

 Ethem Cebecioğlu, a.g.e., s. 395.  
401

 Rakib konusunda detaylı bilgi için bkz. Ali İhsan Öbek, “Habis Bir Tür Yılan ve Karşıt Yıldız 

Olarak Rakib 1”, Gazi Türkiyat, Sayı 5, Ankara Güz 2009, ss. 271-302. 
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 Eyleme nefs-i raḳībi sen bize yā Rab yaḳın 

 LeĢker-i Ġblīs zīrā kim sürūĢān istemez   (151/5) 

 

 Tasavvuf yoluna giren gönül ehli aĢka düĢmüĢ ve Hakk‘ın gamıyla mübtela 

olmuĢtur. Fakat rakîb, aĢk yolunda yürümek isteyen sûfîye belâ olmuĢtur. Çünkü 

madde âlemi onu kendine çekmekte, sûfî de bunu kendisine rakîb olarak 

değerlendirmektedir.  

 

Çün ʿıĢḳa ibtilā oldı raḳīb ammā belā oldı 

 Ġamuñla mübtelā oldı göñül eglenmez eglenmez   (162/13) 

 

Masivanın sûfîye rakîb olması mevzubahis olunca Kuloğlu‘nun orijinal 

hayaller ortaya koyduğu göze çarpmaktadır. Bu orijinal hayallerden biri de masiva 

olarak değerlendirilen rakîbin ihanet ayağıyla sûfînin baĢına basmayı dilemesi ve 

bunun, kardeĢlerinin Hz. Yusuf‘u kuyuya atmalarını hatırlatmasıdır: 

 

 BaĢuma baṣmaḳ diler pāy-ı ihānetle raḳīb 

 Ṣanasın ḳardaĢları ḳor māh-ı Ken‗āna ayaġ   (239/5) 

 

 Rakîbin balığa benzetilmesi de çok fazla rastlanan bir teĢbih değildir. Kuloğlu 

rakîbin balık gibi kendisini yutmaya niyet ettiğini söylemekte ve gönlünün denizdeki 

gemiye sığmayıĢına esef etmektedir. Yani vahdet gemisine sığmak varken masivaya 

kendini kaptırdığı için hayıflanmaktadır: 

 

 Māhī gibi yutmaġa ḳaṣd ėtdi bizi raḳīb 

 Ġy dil niçün keĢtī-i ʿummāna ṣıġmaduñ   (284/9) 

 

2.2.3.5. Rind 

 

 Klasik Türk Ģiirinde aldırıĢsız, hoĢgörü sahibi ve kalender-meĢrep bir tip olan 

rind, insanların eleĢtirilerine aldırmadan gönlünce yaĢayan, keyfince davranan, içi 
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ilim ve irfanla dolu olduğu halde mutevazı bir hayat süren bilge kiĢidir. Zahid tipinin 

karĢısında yer alan rind tipi, dinin Ģeklî tarafıyla sınırlı kalmayıp dinin özüne inen 

kiĢi olarak da tarif edilmektedir.
402

 Dünya iĢlerini önemli görmeyen, aĢk ve zevk 

yolunda yaĢamayı tercih eden, gösteriĢsiz ve tasasız bir gönül adamı olan rind, ârif 

insan tipinin bir örneğini teĢkil eder. Tasavvufta rind ise ilim yerine irfana, akıl 

bilgisi yerine gönül bilgisine değer veren, yani Allah‘a kavuĢma noktasında irfan 

yolunu tutan bir derviĢ örneğidir.
403

 

 

 Sen daḫı rindāne yüri ḳıyma bu gün cāna yüri 

 Meclis-i ʿirfāna yüri Ģemʿ-i żiyāya ėriĢüp   (34/9) 

 

 Rind meyhâne ehli, sarhoĢ, dünya iĢlerinden ve kazançlarından feragat etmiĢ 

kiĢidir. Bu meyhane ehlinin kadehi rıza ve hakikat kadehi, Ģarabı Ġlâhî aĢk Ģarabı, 

bezmi de Ġlâhî aĢkın bezmidir: 

 

 Naẓar eyle ḥaḳīḳatle ne deñlü var ise rindān 

 Olur mest-i ḫarābātī içüp cām-ı rıżādan hep   (36/17) 

 

 Rind ü mestem Ģöyle bilüñ kār ü bārı geçmiĢem 

 ‗Aḳlı yoḳdur Ģol kiĢinüñ kim umar benden ṣalāḥ   (75/4) 

 

Bu gün bezm-i Ġlāhīde gel imdi rind-i āgāh ol 

 Ḥaḳāyıḳ cāmını nūĢ ėt olıgör sen daḫı ʿayyāĢ   (203/7) 

 

Bir diğer özelliği de doğruluk olan rind, insanların kendisini kınamasına aldırıĢ 

etmez. SarhoĢ ve rüsva olan kiĢi, nasıl kimseden utanmazsa rindler de kimseden 

utanmazlar:  
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 Süleyman Uludağ, a.g.e., s. 297. 
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 Mine Mengi, Divan Şiiri Yazıları, Akçağ Yayınları, Ankara 2000, s. 215. 
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 Ḫalḳa-i tevḥīde sen de ṣıdḳile rindāne gel 

 Mest ü rüsvāyī olan hiç kimseden ʿār eylemez   (150/12) 

 

 Gönülde iki yüzlülük olmamalı ve gönül izan sahibi olmalıdır. Bu özellikler 

ise ideal derviĢin karakterize edilmiĢ hali diyebileceğimiz rind tipinde daimâ mevcut 

olan hassalardır. Bu sebeple gönül, rind tabiatlı olmalıdır. Ama yine de Ģair, kendi 

gönlünün bütün rindlerden daha kalender-meĢreb olduğunu söylemekten de geri 

durmaz:  

 

 Riyānuñ ṣat metāʿını bu bāzār-ı melāmetde 

 Göñül rindāne gel bu bezme sen de ṣāḥib-iẕʿān ol   (314/4) 

 

 Pes rind-i cihān Ģehr-i fenā içre çoġ ammā 

 Yoḳdur iy göñül hiç dil-i Ģeydāña müĢābih   (366/11) 

 

 Klasik Türk Ģiirinde Ģairin, rindin ağzından çatıp kafa tuttuğu ve genellikle 

vaiz, sofu molla vb. dediği zahid, katı Ģeriat kurallarının savunucusu sayılmaktadır. 

ġairler ise zahide karĢı hep rind ve rindlikten yanadır.
404

 Klasik Türk edebiyatında, 

rinde muhalif bir tip olan vaiz, harabât ehli olarak gördüğü ve zühd sahibi olmamakla 

itham ettiği rindi kınamaktadır. Ancak bir beyitte Ģair alıĢılagelmiĢin aksine vaize, 

kendisini rind olarak görmemesini ve zühd konusunda zamanın Bâyezid-i Bistâmî (ö. 

234/848?)‘si olduğunu söylemektedir. Buna mukabil arifler, Ģehrin vaizinin sözünü, 

aslı olamayan efsaneye teĢbih ederler. Rindler, maddeye değer vermedikleri için 

zamanla maddeden de benlikten de geçmeye ruhsat bulmuĢ olan kimselerdir: 

 

 ʿIĢḳ eri bu dünyede çār-ʿanāṣırdan geçe 

 Rind olan bu āb u gilden ḳurtula ruḫṣat bula   (395/13) 

 

                                                           
404

 Mine Mengi, a.g.e., s. 216. 
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Rindler hep aĢk Ģarabının içicisi olarak görülmüĢlerdir. Bunun da bezm-i 

elestte kendilerine yazılmıĢ olduğu dile getirilir. Bezm-i elestte sunulan bu aĢk 

Ģarabından bir kadeh içen kimse, artık rindlere muhalif olamaz: 

 

Feyż-i aḳdesden muḳadderdür bize bu cām-ı ʿıĢḳ 

 OlmıĢam bezm-i elestde ʿālemüñ rindānesi   (415/6) 

  

Meclis-i ḳālū-belāda bir ḳadeḥ nūĢ eyleyen 

 Eylemez bāġ-ı ṣafāda bezm-i rindāna ḫilāf   (252/14) 

 

2.2.3.6. Sûfî 

 

 Sûfînin tasavvufta pek çok tanımı olmakla birlikte sûfî daha ziyade eren, 

ermiĢ, gönül ehli kiĢi olarak tanımlanmaktadır. Daha mistik tanımlarda ise onun 

nefsinden fâni, Hak ile bâki; zahirde halk ile, batında Hak ile olan kiĢi gibi anlamları 

da olduğu görülmektedir.
405

 Bir baĢka tanıma göre de Hakk‘a vasıl olan tasavvuf 

ehline sûfî, tasavvuf yoluna devam edene ise mutasavvıf denir. Buna göre sûfî vusûl, 

mutasavvıf ise usûl ehlidir.
406

Tasavvufta hedefe ulaĢana kadar dört derece 

bulunduğunu ve bu derecelerin sırasıyla tâlib, mürid, sâlik ve vâsıl olduğunu daha 

önce belirtmiĢtik.
407

 (Bkz. Tâlib Mad.) Hakk‘a vasıl olana sûfî dendiğine göre, bu 

silsilenin en sonunda yer alan vâsılın, sûfîye tekâbül ettiği görülmektedir. Tasavvuf 

literatüründe hal böyle olmakla birlikte, Kuloğlu‘nun lugatinde sûfînin manası çok 

daha umumîdir. Ona göre sûfînin tâlib, mürid veya sâlikten bir farkı yoktur. Kuloğlu 

tasavvuf yolundaki herkes için sûfî kelimesini kullanır ve sûfîlere nasihat ederek 

tavsiyelerde bulunur. Sûfîye dünyaya gönül vermemesini öğütleyen Ģâir, ona riya 

elbisesi yerine ihlas cübbesini tercih ederek Ģaldan, abâdan feragat etmesini 

söylemektedir. Sûfîye verilen tavsiyelerden biri de gönül köĢesinde itikafa girmektir. 

Zira mutekif olan sûfîye Allah, Adn cennetinde çardaklar ihsan edecektir: 

 

                                                           
405

 Süleyman Uludağ, a.g.e., s. 322. 
406

 Ethem Cebecioğlu, a.g.e., s. 444. 
407

 Ethem Cebecioğlu, a.g.e., s. 472. 
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 GūĢe-i dilde sen eyle ṣūfiyā gel iʿtikāf 

 Vėre saña Ḥaḳ teʿalā ʿAdn-i aʿlāda ġuref   (256/7) 

 

Sufî bazen de kaba sofu olarak düĢünülmüĢ ve dinin Ģeklinde kalmakla 

eleĢtirilen bir ham-ervah muamelesi görmüĢtür. Kuloğlu, Ġlâhî sırlara vakıf olmak 

isteyen sûfîye de bir tavsiyede bulunmuĢtur. Kuloğlu, sûfîye bu sırlara vukûfiyet 

kesbedemeyeceğini, bu sebeple de ona, bir kaplumbağa gibi baĢını yakasından içeri 

çekmesini söylemektedir: 

 

 Vāḳıf-ı esrār olam dėrseñ eger sen ṣūfiyā  

 BaĢuñı iĢbu girībān içre çek gūyā keĢef   (256/19) 

  

 Sûfînin ham ve kaba sofu olarak ele alındığı beyitlerde onun riyâkarlığına, 

cahilliğine ve izandan yoksun oluĢuna temas edildiği görülmektedir: 

  

 Ṭutalum zenbil ile gökden inermiĢ ṣūfī 

 Ẕerre deñlü hiç anuñ var mıdur iẕʿānı görüñ   (301/17) 

 

2.2.3.7. Vâiz-Zâhid 

 

Vâiz, öğüt veren demektir. Dinî-tasavvufî terminoloji içinde vâiz, genellikle 

cami ve mescitlerde, halka nasihatlerde bulunan din adamıdır. Buna mukabil, sûfîlere 

göre vâiz, dinin özünden bîhaber olup daha ziyade merasim ve dıĢ görünüĢle 

uğraĢan, ham ruhlu ve zâhirperest hocalardır.
408

 Malum olduğu gibi sûfînin vâize 

karĢı takındığı tutum, aynıyla klasik Türk Ģâirlerinde de görülmektedir. Mutasavvıf 

bir Ģâir olan Kuloğlu‘nun da çoğu zaman bu tutum içinde olduğunu söylemek 

mümkündür. Divanda vâizin dikkati çeken olumsuz yönleri Ģöyle sıralanabilir: Vâiz 

bunaktır, sözleri hezeyandan ibarettir, bu sebeple kulak vermeye değmez. Bir kulak 

verilirse sözlerinin boĢ lakırdıdan ibaret olduğu hemen anlaĢılır. Sözleri doğru 

                                                           
408

 Süleyman Uludağ, a.g.e., s. 370. 
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olmadığı için hep efsaneye teĢbih edilir. Rakîbin sözleri vâizin sözlerine benzetilir. 

Onun sözü hayır gibi görünse de aslında Ģerdir: 

 

 Raḳībüñ vāʿiẓāne sözlerini diñleme iy dil 

 Sen anuñ sözini ḫayr añlamaġıl key ḳatı Ģer bil   (308/17) 

 

 Kuloğlu‘nun vâiz hakkındaki menfî görüĢlerinin yanı sıra, onu Ģehir oğlanı 

olarak tavsif etmesi de hayli ilginçtir: 

 

 Töhmet ėdüp kendüñe vāʿiẓ ḳılursın iftirā 

 Bula mı meclisde senüñ gibi Ģehr oġlanı feyż   (222/18) 

 

Vâiz, Kur‘ân-ı Kerîm‘i tefsîre niyetlense de söyledikleri Kur‘ân‘dan uzak 

Ģeylerdir. O, kurnaz bir tiptir ve bu yönüyle tilkiye benzetilir. Ġnsanların kalplerini 

söylediği asılsız sözlerle ele geçirmek ister, ancak onun mahareti kuru laftan ibaret 

olduğu için muvaffak olamaz: 

 

Vāʿiẓ istermiĢ ḳulūb-ı nāsı tesḫīr eyleye 

 ĠĢ biter mi iy dirīġā hiç ḳuru güftār ile   (385/13) 

 

 Visâl, vasl yahut vuslat, tasavvufta Hakk‘a ermek demek olup Hak ile birlikte 

(vahdette) olma makamıdır.
409

 Bu, tasavvuf yolunda bulunan tâlib, sâlik, mürîd, hattâ 

mürĢid için arzulanan bir makamdır. Vâiz ise kürsüye çıkarak verdiği vaazlarda 

tasavvuftaki bu makamı inkar etmekte, dahası bunu yasaklamaktadır. Bu sebeple 

Ģâir, vâizin ahmaklık ettiğini düĢünerek onu kınamaktadır: 

 

Vāʿiẓ-ı Ģehri gör yine kürsīde naḳle baĢladı 

 Menʿ-i viṣāl-i dilberi añdı ḥamāḳat eyledi   (416/11) 

 

 Zâhid, zühd ve takva sahibi, dindar kimse demek olup klasik Türk Ģiirinde 

dinin özüne inememiĢ, hakikate eriĢememiĢ, ham ruhlu, kaba sofu ve âĢıkları sürekli 

                                                           
409

 Süleyman Uludağ, a.g.e., s. 375. 
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eleĢtiren kiĢi olarak görülmektedir. Bu sebeple tasavvufî Ģiirde zâhid, âĢığın veya 

ârifin karĢısındaki negatif tiptir.
410

 Kuloğlu da bir Hak âĢığı olarak zâhidin karĢısında 

yer almakta, onu dâimâ olumsuz özellikleriyle ele almaktadır. Bu yönden Kuloğlu, 

zâhide de vâize baktığı eleĢtirel gözle bakmaktadır. Klasik Türk Ģiirindeki umumî 

anlayıĢa paralel bir Ģekilde, Kuloğlu için de zâhid kuru, kaba ve cahil bir sofudur. 

Ġnsanları cehennem ateĢi ile korkutur, Ġlâhî aĢk Ģarabından men eder. Çünkü kendisi 

aĢk Ģarabından içmemiĢ, Hak aĢkına ermemiĢtir. Bu manevî hamlığı ve kabalığı dıĢ 

görünümüne de aksetmiĢtir. Yüzünde nur yoktur: 

 

 Niçe bir zāhidāne ḫuĢk-ḥāl olup gezersin sen 

 Ġçüp cām-ı maḥabbetden bu gün iẓhār-ı sevdā ėt   (56/5)  

 

 Zāhidüñ görüp yüzin ehl-i cehennem ṣandılar 

 Vėrür insān olana sīmā-yı nūrānī feraḥ   (76/7) 

 

Zâhid, ibadeti mahĢer günü mükâfat elde etmek, yani cennete girebilmek için 

yapar, zira onun Hakk‘ın vuslatını istediği yoktur: 

 

 Ṣalāt u ṣıyāmı bu gün zāhidüñ   

 ġu maḥĢer güninde cezādur murād   (96/14) 

 

 Zâhid riyâkâr olarak görülür ve bu sebeple sürekli eleĢtirilir. Ġnsanların 

teveccühünü kazanmak için camiye gider, mihraba varır, minbere çıkar ve hutbe 

okuyup dindar görünür ama yalnız kaldığı zamanlar bambaĢka bir kiĢiliğe bürünürek 

din ve diyanete aykırı davranıĢlarda bulunur. Bazen de Ģekilci ve taklitçi olduğu için 

keramet sahibi olmamasına rağmen, Edhem‘in hırkasına benzer bir hırka giyerek 

derviĢ kılığında dolaĢıp halkı aldatmaya çalıĢır:  

 

 Bu gün miḥrāb u minberde Ģu zāhidler ḳılur cilve 

 Ḳaçan kim vara tenhāya o bir ayruḳsı ḥāl eyler   (116/2) 

 

                                                           
410

 Selami Şimşek, a.g.e., s. 389. 
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 Zāhid-i ḫuĢkı gözet genc-i kerāmet bulmadan 

 DūĢ-ı nā-hem-vāresinde ḫırḳa-i Edhem ṭaĢır   (132/3) 

 

 Zâhidler gönlünü masivadan arındırmamıĢ, yani dünyaya gönül vermiĢ kesret 

ehlidir. Onun gönlündeki masiva tozunu Zemzem suyu bile temizleyemez. Bu 

yüzden hacca gidip Beytü‘l-hareme yüz sürse de faydası yoktur: 

 

 Ṭaḥāret ḳılmasa zāhid derūnın māsivāsından 

 ġu Zemzem anı pāk ėtmez kim ol beytü‘l-ḥarem neyler   (128/8) 

 

 Zâhidin eleĢtirildiği hususlardan biri de âĢıkları ―harâbâtî‖ olmakla eleĢtirip 

kınamasıdır. ÂĢıkların harâbât ehli oluĢu bezm-i elestten kaynaklanır ve o zamandan 

beri kendinden geçmiĢ bir haldedirler. Ancak zâhid bunu idrâk edemez:  

  

 Zāhid bize taʿn ėtme sen niçün ḫarābātī diyü 

 Ḳālū belādan eyledük cām-ı ṣafāya iltimās   (192/2) 

 

 Kuloğlu‘na göre zâhid, eğri tabiatlı ve kuru mizaca sahip olduğu için Ģairin 

Ģiirlerini de anlayamaz. Bu yüzden zâhidin kulağına kurĢun dökülmesi de münasip 

olacaktır: 

 

Zāhid-i ḫuĢk u kec-tabʿ añlamazsa naẓmuñı 

 Arıdup cānın anuñ aḳıt ḳulaġına raṣāṣ   (212/2) 

 

 Tasavvufta hayret makamına ermiĢ olan âĢıklar, ĢaĢırıp kalır ve bu makam 

onların yolunu kapayan bir engel olarak kabul edilir. Zira âĢık bu makamda iken 

Ġlâhî tecelli karĢısında ĢaĢakalmıĢ demektir. Zâhid ise yalnızca kendisini düĢünen bir 

tip olduğu için bu yola bağlanır: 

 

 Ḥayret-i kübrā yolın sedd eyledi ʿāĢıḳlaruñ 

 Zāhidā saña yėter ḫōd-bīnligüñ bu rāha baġ   (247/2) 
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 Dîvân-ı Hümâyûn‘da görülen zâhid tipi, bütün bu olumsuz vasıflarıyla 

aslında ehl-i imana da uzak düĢmüĢ kiĢidir. Melamet ehlini ayıplar, aĢk abdalını 

akılsızlıkla itham eder, boĢ sözlerle halkı kandırıp korkutur: 

 

 Zāhidā ṣanma ki sen abdāl-ı ʿıĢḳı bir tehī 

 Ḫānḳāh-ı miḥnet içre baĢ açuḳ ḥayrāndur o   (350/12) 

 

 

2.2.4. Mutasavvıflar 

 

2.2.4.1. Bâyezid-i Bistâmî (ö. 234/848?) 

 

 Ġlk büyük mutasavıflardan olan Bâyezid-i Bistâmî,
411

 zühd ve takvâ timsâli 

olmak üzere ―Tayfur‖ adı ile anılmıĢtır. Bir beyitte de Cüneyd-i Bağdâdî ile birlikte 

zikredilmiĢtir: 

 

 Kimine laʿnet olınup ol ḳapudan sürilür 

 Kimini maḳbūl-i dergāh eyleyüp Ṭayfūr ėder   (132/7) 

 

 Vāʿiẓā sen de beni rind-i ḫarābāt añlama 

 Bu zamānuñ zühd ile ben de bu gün Ṭayfūrıyam   (325/11) 

 

Ġam-ı Baġdāduñ olup ben de Cüneydī ḥālā  

 Daḥı Bisṭām-ı ḫayālüñde Ģu Ṭayfūr-ı firāḳ   (266/8)    

 

2.2.4.2. Cüneyd-i Bağdâdî (ö. 297/909) 

 

 Ġlk dönem sûfîliğinin en büyük temsilcilerinden olan meĢhur mutasavvıf 

Cüneyd-i Bağdâdî,
412

 Bâyezid-i Bistâmî ile zikredilmiĢtir: 

                                                           
411

 Geniş bilgi için bkz: Süleyman Uludağ, Beyazid-i Bistami: Hayatı-Menkıbeleri-Fikirleri, TDV 

Yayınları, Ankara 1994. 
412

 Süleyman Ateş, “Cüneyd-i Bağdâdî”, DİA, C.:8, s. 119. 
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Ġam-ı Baġdāduñ olup ben de Cüneydī ḥālā  

 Daḥı Bisṭām-ı ḫayālüñde Ģu Ṭayfūr-ı firāḳ   (266/8) 

 

2.2.4.3. Ferîdüddîn Attâr (ö. 618/1221)  

 

 Ünlü Ġranlı Ģair ve mutasavvıf Ferîdüddîn Attâr,
413

 meĢhur eseri Mantıku‘t-

tayr ile birlikte üç beyitte ıtr, attâr ve bûy kelimeleriyle tenasüp içinde anılmıĢtır. 

 

 Manṭıḳu‘-ṭ-ṭayr oḳıdı ḳuĢlar gelüp evvel-bahār 

 Būy-ı ʿıṭrı cānı ṭutdı ḫˇāce-i ʿAṭṭāra baḳ   (265/18) 

 

 Bulmadı Ģol nāfe-i būy-ı ḥaḳīḳatden niĢān 

 Manṭıḳu‘ṭ-ṭayr oḳuyup olmasa kim ʿAṭṭār-ı Ḥaḳ   (279/2) 

 

 Anuñ būy-ı dil-āvīzinden oḳı Manṭıḳu‘ṭ-ṭayrı   

 Maḥabbet Ģehrinüñ içinde sen de Ḫˇāce ʿAṭṭār ol   (315/11) 

 

2.2.4.4. Hallâc-ı Mansûr (ö. 309/922) 

 

 244/858 yılında Tûr‘da dünyaya gelen Hallâc-ı Mansûr, tasavvufun 

geliĢmesinde önemli rol oynamıĢ bir mutasavvıftır.
414

 Kuloğlu‘nun ismini en çok 

zikrettiği mutasavvıflardan biridir. Klasik Türk Ģiirinde daha ziyade ―Ene‘l-Hak‖ 

diyerek idama mahkûm olması dolayısıyla ve inandığı yoldan dönmemek hususunda 

gösterdiği kararlılıkla anılır: 

 

 Kimin Ḥallāc ėdüp berdār ėder ol kimisin Mecnūn 

 Kimin ḳul eyleyüp ḳullandurur Ḫayrü‘n-nesāc eyler   (114/19) 

 

 Hallâc-ı Mansûr ilâhî sırlara vakıf olmuĢ bir sûfî ve fenâfillaha ermiĢ bir 

mutasavıftır. Bu yönüyle âĢıklara örnek olarak gösterilmektedir: 
                                                           
413

 Geniş bilgi için bkz: M. Nazif Şahinoğlu, “Attâr, Feridüddin”, DİA, C.: 4 s. 95-98.  
414

 Süleyman Uludağ, “Hallâc-ı Mansûr”, DİA, C.:15, s. 377. 
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Kim ne çemberde ʿaceb ḥallāc ola ṭapuñ senüñ 

Pes bu gün Manṣūr-veĢ hiç keĢf-i esrār ėtmedüñ   (283/18) 

 

Mürīd-i ʿıĢḳ-ı pīr iseñ bu çarḫuñ ḫānḳāhında  

 Açup ḥikmet kitābını bu gün Ḥallāc-ı esrār ol   (315/7) 

 

2.2.4.5. Hayru‘n-Nessac (ö. 322/934) 

 

 202/817‘de Sâmerrâ‘da doğmuĢ ünlü bir sûfîdir. Rivayete göre, bir hac 

yolculuğu esnasında Kûfeli bir kiĢi, onu Hayr adındaki kölesine benzeterek 

yakalamıĢ, dükkânına götürerek dokumacılık yaptırmıĢ, kendisine Hayr diye hitap 

etmiĢ ve o da buna itiraz etmediği için bu lakapla anılmıĢtır.
415

 Bir beyitte, 

dokumacının yanında köle edilip çalıĢtırılmasına telmih yapılmıĢ ve Hallâc-ı Mansûr 

ile birlikte ismi zikredilmiĢtir. 

 

Kimin Ḥallāc ėdüp berdār ėder ol kimisin Mecnūn 

 Kimin ḳul eyleyüp ḳullandurur Ḫayrü‘n-nesāc eyler   (114/19) 

 

2.2.4.6. Ġbrahim Edhem (ö. 161/778) 

 

 Belh Ģehrinde doğmuĢtur. Birçok sûfîyi etkilemiĢ olan Ġbrahim Edhem bazı 

rivayetlere göre Belh hükümdarı veya hükümdarın oğludur. Bu rivayetlere nazaran 

daha doğru görünen kayıtlara göre ise zengin bir ailenin oğlu olup bu dünyanın 

zenginliğinden vazgeçerek zühd yolunu tutmuĢ ve bu vesileyle hayatı 

destanlaĢtırılmıĢtır.
416

 

 

 Dünya hayatının geçici olan tahtını ve tacını bırakıp manevî hükümranlığı 

tercih etmeyi salık veren aĢağıdaki beyitte, bu tercih ile Ġbrahim Edhem‘e varis 

olunacağı vurgulanmıĢtır:  

 
                                                           
415

 Mehmet Demirci, “Hayr‟en-Nessâc”,DİA, C.:17, s. 54. 
416

 Reşat Öngören, “İbrâhim b. Edhem”,DİA, C.: 21, s. 293. 
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Gel iy Ģāh-ı cihān sen de bu taḫt u tācı terk iyle 

 Olup sālār-ı rūḥānī Ģu Ġbn-i Edheme vāriŝ   (66/5) 

 

 Rivayete göre Ġbrahim Edhem tacını, kaftanını ve bütün mücevheratını bir 

çobana vererek onun kepeneğini kendisine hırka edinmiĢ ve uzun müddet 

mağaralarda kalıp riyazet çekmiĢtir.
417

 Hakikî manada sûfî olmayıp sufî geçinen 

zâhid ise sırtına Edhem‘in hırkası gibi bir hırka giydiği için ayıplanır: 

  

Zāhid-i ḫuĢkı gözet genc-i kerāmet bulmadan 

DūĢ-ı nā-hem-vāresinde ḫırḳa-i Edhem ṭaĢır   (132/3) 

 

2.2.4.7. Nesîmî (ö. 820/1417) 

 

Hurûfî bir mutasavvıf Ģair olan Nesîmî‘nin 
418

 bir beyitte derisinin yüzülerek 

öldürülmesine telmih yapılmıĢtır: 

 

ġol Nesīmī-vār ʿıĢḳuñ ṣoydı muṭlaḳ cildümi 

 Gūya ardumca ecel ḫādım gibi ḫırḳam ṭaĢır   (132/18) 

 

2.2.4.8. Seyyid Yahyâ-yı ġirvânî (ö. 869/1464) 

  

 Halvetiyye tarikatının sistematiğe kavuĢmasını sağlayan ve tarikatın ikinci 

pîri, bir bakıma da gerçek kurucusu olan Seyyid Yahyâ-yı ġirvânî‘dir.
419

 Bir beyitte 

Kuloğlu‘nun sûfîlerden Seyyid Yahyâ-yı ġirvânî‘ye muhabbeti vesilesiyle zikr 

edilmiĢtir: 

 

 Ġʿtiḳāduñ meẕhebinde Māturidī pes durur 

 Ṣūfilerde ġeyḫ Yaḥyā Seyyid-i ġirvāna git   (50/19) 

 

                                                           
417

 İskender Pala, a.g.e., s. 143. 
418

 A.Azmi Bilgin, “Nesîmî,” DİA, C.: 33, s. 3. 
419

 Süleyman Uludağ, “Halvetiyye”, DİA, C.: 15, s. 394. 
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2.2.4.9. ġakîk-i Belhî (ö. 194/810) 

 

 Belh‘te doğan Horasanlı sûfî ġakîk-i Belhî, tasavvuf yoluna girmeden önce 

zengin bir tüccar iken putperest bir tacirle aralarında geçen konuĢmanın ardından 

zühd yolunu tutarak ticareti bırakmıĢtır. Onun tevekkül anlayıĢında her türlü kazanca 

karĢı olumsuz bir bakıĢ açısı vardır. Rızık peĢinde koĢmanın tevekküle aykırı bir 

tutum olduğunu savunur. Bâyezid-i Bistâmî ise iki somun ekmeği kazanmaktan 

imtina eden ve bunu tevekkülün bir gereği sayan ġakîk-i Belhî‘yi tenkit etmiĢtir.
420

 

Kuloğlu Ġlyas, bir beyitte tevekkül konusunda farklı görüĢleri olan bu iki mutasavvıfı 

beraber zikrederek farklı görüĢlere sahip olan âĢıkların aslında hepsinin arzusunun 

aynı olduğunu, aralarında bir fark olmadığını anlatmaktadır:  

 

 Çoḳdurur meydān-ı ʿıĢḳuñda senüñ ‗āĢıḳlaruñ 

 Nāmına hiç kimse dėmez Bāyezīd veyā ġaḳīḳ   (275/10) 

 

2.2.4.10. Veysel Karanî (ö. 37/657) 

 

 Anadolu halk kültüründe Veysel Karanî olarak anılan Üveys el-Karanî, 

Tâbiîn neslinden Yemenli bir zahid olmakla birlikte, tasavvuf ehli tarafından örnek 

bir Ģahsiyet olarak kabul edilmiĢ, Hz. Peygamberi görmese de manen kendisinden 

feyz aldığı ileri sürülmüĢtür. Bu sebeple daha sonraları peygamberi, Veysel 

Karanî‘yi yahut bir Ģeyhi görmeden, rüya gibi bir manevî yolla onlardan eğitim alan 

kiĢilere Üveysî, bu eğitim Ģekline de Üveysîlik denmiĢtir.
421

 

 

 Zahidliği ile mutasavvıflar tarafından büyük hürmet gören Veysel Karanî, bir 

beyitte, ilahî hakikati görüp dünyadan elini eteğini çekmesi ve münzevî bir hayat 

yaĢaması dolayısıyla karĢımıza çıkmaktadır:  

 

 ġol ki Ḥaḳuñ ḥaḳīḳatin bildi vü çekdi elini 

 Oldı iĢāreti beni Ģu ḥażret-i Veyse‘l-Ḳaran   (338/7) 
                                                           
420

 Ali Bolat, “Şakîk-i Belhî”, DİA, C.: 38, s. 305. 
421

 Necdet Tosun, “Veysel Karanî”, DİA, C.: 43, s. 74. 
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SONUÇ 

 

XVII. yüzyıl Ģairlerinden Kuloğlu ġeyh Hacı Ġlyas, son derece velut bir 

Ģairdir. Bu çalıĢmada, Ģairin Dîvân-ı Hümâyûn adını verdiği eseri incelenerek 

tanıtılmaya ve ilim âleminin hizmetine sunulmaya gayret edilmiĢtir. 

 

Eserden öğrendiğimize göre, Kuloğlu Ġlyas 1001/1592-1593 yılında 

doğmuĢtur. Zira Ģair, 1045/1635 yılında tamamladığı eserinde 44 yaĢında olduğunu 

söylemektedir. Eserin yazılmasının ne kadar sürdüğü, dolayısıyla Ģairin söz konusu 

Ģiiri ne zaman yazdığı tam olarak bilinmediği için Ģairin doğum tarihi, ihtiyatlı bir 

yaklaĢımla 1000-1001/1592-1593 olarak tespit edilmiĢtir. Ailesi ve memleketi 

hakkında bilgimiz yoktur. Ancak evli ve çocuk sahibi olduğu bilinmektedir. Dîvân-ı 

Hümâyûn‘un sonunda bulunan ve bir müridi tarafından yazılmıĢ olması muhtemel 

kayıtta, Kuloğlu Ġlyas‘ın Gelibolu‘da bulunan Âlim Sinan Efendi‘nin müridi ve 

halifesi olduğu belirtilmektedir. Ayrıca Kuloğlu, EvreĢe adıyla bilinen Diğerkavak 

kazasına bağlı Kadı karyesinde kâin bir tekkede Ģeyhlik yapmıĢtır. Mahlası, onun bir 

kapıkulu askerinin veya Kuzey Afrika‘daki Garp ocaklarından birinin oğlu olduğunu 

düĢündürmektedir. Anadolu veya Ġstanbul‘dan bu bölgelere deniz ticareti veya 

askerlik için gitmiĢ olanlara da kuloğlu dendiği için, Kuloğlu Ġlyas da bu bölgeye 

ticaret veya askerlik için gidip bu mahlası almıĢ olabilir. Zira Ģiirlerinde bu 

coğrafyaya ait yer isimlerini sık sık zikretmesi de bu tahmini destekler surettedir. 

Ancak bu mahlas seçimi, Ģairin Ģahsî tercihi de olabileceği için bu konuda kesin 

hüküm vermek zordur. Eserlerinden hareketle iyi bir eğitim gördüğünü, Arapça ve 

Farsçaya hakim olduğunu söylemek mümkündür. Künyesinden hacca gittiği 

anlaĢılmaktadır. Nitekim 1068/1657-1658 tarihinde dördüncü kez hacca niyet etmiĢ 

ve bu hac sırasında Harem-i ġerif‘te vefat etmiĢtir. 

 

Kuloğlu‘nun bilinen altı eseri vardır. Bu eserler Ģunlardır: 1. Mevlid-i Nebî, 

(Kaynaklarda zikredilen fakat henüz elde olmayan tek eseridir.) 2. Etvâr-ı Seb‘a, 3. 

Silsile-nâme, 4. Bâğ-ı BehiĢt, 5. Dîvân-ı Mesâbîh, 6. Dîvân-ı Hümâyûn. 
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ÇalıĢmamızın asıl konusunu teĢkil eden Dîvân-ı Hümâyûn ile ilgili olarak 

tespit ettiklerimiz Ģunlardır: Eser, hatime manzumesi hariç tamamı kaside nazım 

Ģekliyle yazılmıĢ olan bir divandır.  Dîvân-ı Hümâyûn‘da toplam 423 manzume 

vardır ve sadece 423. Ģiir olan hatime manzumesi mesnevi formunda yazılmıĢtır. 

ġiirlerin 401‘i Türkçe, 22‘si Farsçadır. Toplam 8535 beyitten oluĢan hacimli bir 

eserdir. ġiirler, klasik divanlardaki gazeller gibi revi harfine göre alfabetik olarak 

sıralanmıĢtır. ġiirlerin büyük bir çoğunluğu 20 beyitten oluĢmaktadır. Bütün Ģiirler 

aruzla yazılmıĢ olup yer yer aruz kusurlarına rastlanmaktadır. Eser, 15 Rebiülevvel 

1045 / 29 Ağustos 1635 tarihinde tamamlanmıĢtır.  

 

Eserde bulunan bütün Ģiirler dinî-tasavvufî bir neĢve ile yazılmıĢtır. Bu 

Ģiirlerde, hemen her tasavvufî Ģiirde olduğu gibi sanat gayesinden ziyade didaktik bir 

kaygının olduğu görülmektedir. Daha ziyade okuyucuya nasihat eden, tasavvuf 

yolundaki sâliklere yol gösteren bir üslup hakimdir. ġiirde, mananın anlaĢılmasını 

zorlaĢtıracak söz oyunlarına fazla yer verilmemiĢtir. Yer yer konuĢma diline yakın 

bir üslubun görüldüğü eserde genel olarak sade bir dil vardır. Uzun Arapça ve Farsça 

terkiplere çok az rastlanmaktadır. XVII. yüzyılda kaleme alınmıĢ olmasına rağmen 

yer yer arkaik kelimeler de görülmektedir. 

 

Kuloğlu‘nun az da olsa, tasavvufu Ģiirine mihver edinmediği veya ikinci 

planda tuttuğu Ģiirler de mevcuttur. Pek tabiî olarak tevhid, münacat ve na‘t gibi 

Ģiirlerde tasavvuftan ziyade Allah ve peygamber sevgisi ön plandadır. Bundan baĢka 

Ģairin Sultan IV. Murat medhinde söylediği iki kasidenin de tasavvufu ele almadığı 

söylenebilir. Ayrıca bu medhiyelerde ve daha baĢka muhtelif beyitlerde Osmanlı-

Safevî mücadelesi, Revan‘ın fethi, kahve ve tütün yasakları gibi dönemin sosyal ve 

siyâsî olaylarına da temas edildiği, dolayısıyla bu beyitlerin de tasavvufî anlayıĢla 

yazılmadığı aĢikardır. Ancak Kuloğlu‘nun bir Ģeyh ve mutasavvıf olmasına rağmen 

bu gibi sosyal ve siyasî hadiseleri tasavvufî Ģiirlerinin içine yerleĢtirmesi de kayda 

değerdir. 

 

 Kuloğlu Ġlyas‘ın hem Dîvân-ı Hümâyûn‘da hem de diğer eserlerinde hemen 

daima dinî ve tasavvufî konuları ele alması, onun mutasavvıf bir Ģair olduğunun en 
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büyük delilidir. Eserlerinde aruz veznini kullanması, nazım Ģekli konusunda hemen 

bütün eserlerinde kasideyi tercih etmesi, kafiye ve redif hususunda klasik Türk 

Ģiirinin göz için kafiye anlayıĢına sadık kalması ve eserlerini hurûf-ı hecâ sistemine 

göre tertip ederek çalıĢmamıza konu olan eserine Dîvân-ı Hümâyûn adını vermesi 

sebebiyle, onun mutasavvıf bir ―divan‖ Ģairi olduğu düĢünülebilir. Ancak bilindiği 

gibi tekke mensubu Ģairler içinde de aruz ile yazanlar olmuĢtur. Yine tekke 

Ģairlerinin, özellikle gazel ve kaside gibi divan edebiyatı nazım Ģekilleriyle de eserler 

kaleme aldıkları bilinmektedir. Bu Ģiirler, çoğu zaman musammat yazılarak koĢmaya 

benzetilmek istenmiĢtir. Kuloğlu‘nun da eserde sık sık musammat Ģiirlere veya ara 

ara musammat beyitlere yer vermiĢ olması da burada hatırlanmalıdır. Yine tercih 

ettiği mahlas da Kuloğlu‘nun divan geleneğinden ziyade tekke geleneğine bağlı bir 

Ģair olduğunu düĢündürecek türdendir. Zira Kuloğlu‘nun Ģiirleri de hemen daima 

dinî-tasavufî bir muhtevaya sahiptir. Bu açıdan bakıldığında ise Kuloğlu‘nun tekke 

edebiyatı geleneği dahilinde düĢünülmesi de mümkündür. Ayrıca bu kadar velut bir 

Ģairin hiçbir Ģuarâ tezkiresinde yer almamıĢ olması da onun, yaĢadığı dönemde divan 

Ģairi olarak kabul edilmediğini akla getirmektedir. Bizim düĢüncemiz, Kuloğlu‘nun 

her iki edebî geleneğin de izlerini yansıtan bir Ģair olduğudur. Bu sebeple Kuloğlu, 

divan edebiyatı anlayıĢı doğrultusunda eser veren, aynı zamanda tekke edebiyatı 

geleneğine dahil olan bir Ģairdir. 
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III. BÖLÜM 

 

Metnin KuruluĢunda Takip Edilen Yol 

 

 Dîvân-ı Hümâyûn‘un metni, eserin yalnızca müellif nüshası tespit edildiği 

için Beyazıt Halk Kütüphanesi 3596 numarada kayıtlı bulunan bu nüsha ile 

kurulmuĢtur. 

 

 Metinde her Ģiire bir numara verilmiĢ, ayrıca beyitler de 

nuamaralandırılmıĢtır. Nüsha yapraklarının her birine birer rakam değeri verilerek  

bu yaprak numaraları metnin solunda gösterilmiĢtir. 

 

 Âyetlerden yapılan iktibaslar metinde italik yazılmıĢ ve söz konusu âyetler 

dipnotlarda belirtilmiĢtir. 

 

 Eserde yer alan 22 Farsça Ģiir, Arap harfleriyle dizilmiĢ ve beyitlerin 

dipnotlarla tercümeleri verilmiĢtir. Ayrıca Ģiirler içinde yer alan Arapça, Farsça beyit, 

mısra ve ibareler italik yazılmıĢ, bunların da tercümeleri yine dipnotlarda 

gösterilmiĢtir.  

 

 Vezni bozuk olan mısra ve beyitler ve vezindeki aksaklıkları gidermek adına 

düĢündüğümüz müdahaleler de dipnotlarda verilmiĢtir. 

 

 ġiirlerde yer alan zihaflar uzun ünlülerle gösterilmemiĢ, vezne uydurularak 

kısa olarak yazılmaya gayret edilmiĢtir. 

 

 Nüshada okunamayan kelimeler, metinde fotoğraf ile gösterilmiĢtir. 
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1ᵇ 

Kitāb-ı Dīvān-ı Hümāyūn 

1 

Fāʿilâtün Fāʿilâtün Fāʿilâtün Fāʿilün 

 جٞجياٟ ؿْ ٌٗيطز زيسۀ ذٞٗثاض ٓا 1

ًاؼۀ ٓطْٛ ٗساضز ؼي٘ۀ تئاض ٓا 
422

 

 

 تِثَ زٍ ٓيعٗس اكـإ ٝ آٙ تاؼحط 2

حٔس هلل ٠ٓ ًفايس زضًٚ ًِعاض ٓا 
423

 

 

 ًط ـٔا ٝلَ زٛس ٖٓ ت٠ جٞهق شإ زٛيْ 3

424
ا  غذ ب رم  ردد و ازو ىان َ و  زار ماآن چ

 

 آكحاب يِؼث ٗٞض جصِئ ـٔاؼث 4

زيسۀ شاْٗ چٞ تي٘س چٜطۀ زُساض ٓا 
425

 

 

 آـيإ تاؽ كطزٝغ تطيٖ ؼٌ٘اٟ جؽث 5

زايْ آضظٝ ٓيٌفس ٓطؽ زٍ يياض ٓا
426

            

 

 ًاضتاٗإ ػعّ ًطزٗس ؼلط زض ضاٙ جٞ 6

٠ٓ ضؼيسّ ٓ٘عُث تط ًؼثۀ اؼحاض ٓا
427

             

 

 

 

 

                                                           
422

 “Bizim kan yağdıran gözümüz, gam sürmesini tutmaz. Hasta gönlümüzün merhem kâsesi yoktur.” 
423

 “Gönül bülbülü, seher vakitlerinde ağlayıp feryat ediyor. Allah‟a hamdolsun, gül bahçemizin 

dergâhını açıyor.” 
424

 “Eğer siz bana kavuşma imkânı verirseniz ben durmaksızın canımı veririm. O öylece naz ediyor, 

bizim pazarımız ısındı.” 
425

 “Can gözüm sevgilimizin çehresini gördüğünde kamaştığı gibi, güneş de sizin parlak tecellinizin 

bir yansımasıdır.” 
426

 “ Yüce Firdevs cennetinin bağı, senin evindir. Gönlümüzün uçan kuşu orayı daima arzu ediyor.” 
427

 “Kervanlar senin yolunda sefere çıkmaya niyetlendiler. Ben örtülerimizin Kabe‟si üzerinde bir 

menzile ulaştım.” 
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 تط ظٓيٖ اظ ضٝ ٜٗازّ جا آيس ُطق زٝؼث 7

ؿطم ػميإ ٓيٌ٘س زضياٟ اؼحـلاض ٓا
428

             

 

 ظُق ٓفٌي٘ث تطاٝ ٓاٗ٘س اؼحاض حطّ 8

إٓ ؼطاز ُٔؼۀ ٗٞض شٔاٍ ياض ٓا 
429

 

 

 يي ًثٞجط ـس زٍ زيٞاٗٚ پطٝاظٟ ًْ٘ 9

ً٘ثس چطخ كِي ٗيْ حثٚ ـس ٓ٘واض ٓا  
430

             

 

 چٕٞ تٔيساز اظًؽاز يٞيئ ٛ٘سٝؼحإ 10

ذط٠٘ٓ ؼٌط تؽاظز ٌٗحۀ ًلحاض ٓا
431

              

 

 ًط تؽٟٞ شِٞٙ ئ٠ زضتاؽ تٜفث آؼا ًْ٘ 11

ؼطٝيإ حيطإ ـسٗس اظ ـيٞۀ ضكحاض ٓا 
432

 

2ᵃ 

 ٓثحالٟ ٗاجٞإ ًفحْ زضيٖ زاض اُفلا  12

ٛٔث ٓطزإ ٗاًٚ ـس تصع جئاض ٓا
433

               

 

 جطؼْ ايٖ حاٍ ًٚ ٗرطز ٛچ ًػ ٓؽي ذحٖ 13

ًط ظٜٞضز ػا٠ُٔ ضا ٗاكۀ جاجاض ٓا 
434

  

 

 چٕٞ تؽٞظز جا ؼطاپا ذطٖٓ پطٝاٌٗإ 14

يي ـطض اظ ـٔۀ ضا آجؿ ضذؽاض ٓا 
435

 

                                                           
428

 “Dostun lütfuna kavuşmak ümidiyle yüzümü yere koydum. Bizim istiğfar denizimiz de isyana 

batıyor.” 
429

 “Senin misk kokulu zülfün onun nezdinde Harem-i Şerif‟in örtüleri gibidir. O, sevgilimizin nurlu 

yüzünün parıltısının kandilidir.” 
430

 “Deli gönül bir güvercin oldu, uçuyorum. Gök kubbe gagamıza yarım bir dane oldu.” 
431

 “Hindistan papağanının kıtlığından dolayı sözümüze nükte katsın diye harman şeker verirdi.” 
432

 “Eğer cennet bahçesindeymiş gibi cilve ile yürüyecek olsaydık, serviler yürüyüş tarzımıza hayran 

olurlardı.”  
433

 “Bu şifa yurdunda hastalığa yakalanarak güçsüz, takatsiz kaldım. Gayretli kişilerin himmeti, bizi 

iyileştirmek dışında her işe yarıyor.” 
434

 “Hiç kimsenin Hoten miskini satın almamasından korkuyorum. Zira âlemde bizim Tatar miskimiz 

ortaya çıkıp yayıldı.” 
435

 “Yanağımızın ateşinin azıcık bir kıvılcımı, baştan aşağı kelebekler harmanını (mumun etrafında 

dönüp duran kelebekler topluluğunu) yakıp kül eder.” 



273 
 

 زض ؼحطًاٛإ ظكطياز ػ٘ازُٜا چٚ ؿْ 15

جا ت٘عزيي ـٌٞٙ ؿ٘چۀ اظٛاض ٓا 
436

 

 

 هسؼيإ اٝضاز ذٞزضا جا كطآٞـ٠ ً٘٘س 16

تف٘ٞز ٛط ٗيْ ـة ذٞاٗسۀ اشًاض ٓا 
437

 

 

 ٖٓ ٗٔيٌطزّ ج٘عٍ تيْ٘ اظ ؼية تٜفث 17

٠ٗ ظٗد ياضٟ ٗٚ چيسّ ٓيٞٙ زض زؼحاض ٓا 
438

 

 

 اـي چفْ ٖٓ تومط ياضإ حٞض ؼطـث 18

ٛعٙ ش٘ات جصطٟ جححٜا االٜٗاض ٓا 
439

 

 

 ٓصِػ ًطٝتيإ اظ ؼايۀ يٞتا زضذث 19

ًفث زض ٓاٗ٘س كطزٝغ ًٞچۀ ػطاض ٓا 
440

 

 

 ذطٖٓ ػوثا ًٚ زضٝيسّ چٚ جر٠ٔ ذٞز ًفْ 20

اٟ هٍٞ اٝؿ٠ِ شع ٠ٔٗ زاْٗ ظٓحفط ًاض ٓا 
441

 

 

2 

Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün 

 

1 Elā yā eyyuhe‘s-sāḳī edir keʾsen ve nāvilhā 442
 

 Viṣālüñ cāmı eglendi iĢümüz oldı müĢkilhā  

 

                                                           
436

 “Seher vakitlerinde, tomurcuk halindeki çiçeklerimizin yanında öten bülbüllerin feryadından ne 

gam!” 
437

 “Melekler, her gece yarısı bizim zikrimizi dinlerler de kendi virdlerini unuturlar.” 
438

 “Sevgilinin güzel çenesini gördükten sonra, cennet elmasını sarığıma toplamaya tenezzül 

etmedim.” 
439

 “Benim gözyaşım sadece huri tabiatlı sevgililer içindir. Bunlar bizim altından ırmaklar akan 

cennetlerimizdir.” 
440

 “Tuba ağacının gölgesinde Allah‟a yakın büyük meleklerin meclisi, Firdevs cenneti gibi bizim 

aktar çarşımız oldu.” 
441

 “Dünyada ne tohum ektiysek âhiret harmanında onu biçeceğiz. Ey Kuloğlu, mahşer günü kendi 

işimden başkasını bilmiyorum.” 
442

 “Sâki, döndür kadehi, herkese sun, bana da ver.” Bu mısra, Hafız Divan‟ının ilk gazelinin ilk 

mısraıdır. Bkz. Abdülbaki Gölpınarlı, Hafız Divanı, MEB Yay., İstanbul 1992, s. 1-2. 
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2 Dehānuñ cürʿasın nūĢ ėtmege cān eyledi maḳṣūd 

 Firāḳuñla zenaḫdānuñ olupdur çāh-ı Bābilhā 

 

3 Viṣālüñ menziline ėrmege göçdüm sefer ḳıldum 

 ġerār-ı ḥasretüñle yandı öñümce meĢāʿilhā 

 

4 Fenā-fi‘llâh olup geçdüm bu keŝret kārbārından  

 Beḳā-yı ʿālem-i ġayba yöneldi çünki maḥfilhā 

 

5 Bu gün bāzār-ı ḥayretde dil ü cānum çeker zaḥmet 

 Yüzüñ āyīnesine olmaz ise ger muḳābilhā  

 

6 Bu dil bülbül gibi her ḳıĢ-ı ḥasretde ḳılur zārī 

 Eger gülzār-ı vechüñden açılmasa seḥer gülhā  

2ᵇ 

7 Viṣālüñ gül-ʿıẕārına bu dil ümmīd-vār olmıĢ 

 Hemān bir ben miyem bunda hezārān anda bülbülhā 

 

8 Ḫırīdārem metāʿ-ı ḥüsnüñe ammā tehī-destem 

 Mezāda vėrseler varum naẓar eylemeye ėlhā  

 

9 Ümīdüm bāġını yā Rab bu zīr-i çarḫ-ı mīnāda 

 Ebed-cāvīd ėdüp gülbünlerin ḳılma zelāzilhā 

 

10 Çeres-vār eylerem āh u fiġān u nāleler her dem 

 K‘anıñçün rāh-ı hicrüñde baʿīd oldı menāzilhā 

 

11 Gözükse ġurre-i ʿıyd u hilāl-i vechüñüñ nūrı   

 Viṣālüñ Ģehrine dil ḫāne ḫāne olsa sāʾilhā 

 

12 Hevā-yı evc-i sevdāda göñül murġı ḳılur pervāz 

 Velī zencīr-i zülfüñ pāyına olmıĢ selāsilhā 
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13 Fiġān deryā-yı hicrüñ her Ģeb-i tārīk ü mevcinden  

 Göñül fülki çü girdābında bulmadı sevāḥilhā 

 

14 Süvār-ı esb-i fürḳat rāh-ı ṣaḥrā-yı ḫayālüñle  

 Ki çoḳ seyr eylemiĢ āfāḳ u enfüsde merāḥilhā 

 

15 Kitāb-ı ʿıĢḳuña her kimse kim bir kez Ģürūʿ eyler 

 Hiç idrāk eyleyümez müĢkil olur her mesāʾilhā 

 

16 PerīĢān fikrimüz cemʿiyyetine bāʾiŝ olmaḳ çün 

 Dıraḫt-ı bāġ-ı ḳudsīden görinür tār-ı kākülhā 

 

17 Ġlâhī sen bizi rāh-ı viṣālüñden cüdā ḳılma  

 Ki maḥṣūlāt-ı aʿmāl olmasun ḳapuñda zāʾilhā  

 

18 Cemālüñ muṣḥafı bir sūre-i ekber durur bilsem 

 Derūnum āsümānından olaydı gāhi nāzilhā 

 

19 Hevālardan ḳamu el çekmege niyyet ḳılur göñlüm 

 Velī vaṣlıñ hevāsın hīç ferāmūĢ eylemez dilhā 

 

20 Ḳuloġlı sen bu bāzār-ı fenāda olmaġıl dellāl  

 Beḳā Ģehrinde ḳılmaḳ diler iseñ sūd u ḥāṣılhā 

 

3 

Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün 

1 Ey göñül nāmın Ḫudānuñ ẕikr ėdüp yalvar aña 

 Cānile ol ḳapusında sen de ḫidmetkār aña 

3ᵃ 

2 Derd-i ʿıĢḳuñ mübtelāsı olduñ ise rūz u Ģeb  

 Āsitān-ı dergehinde eyle āh ü zār aña 
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3 Zaḥmuña tiryāk-i ekberdür anuñ ẕikri müdām 

 Ḥasret ile ṭapusında yalvarur bīmār aña 

 

4 Derdüñe dermān olursa yine andan ėriĢür 

 Zaḥmuña çāre gerekse vaṣlıdur tīmār aña 

 

5 Bu vücūduñ ẕerresin ḫāk ėt anuñ dergāhına 

 Feyż-i baḥr-ı raḥmetinden eyleye īŝār aña 

 

6 Ḳubbe-i eflāki bir kez kün 443
 dėmekle var ėden 

 ʿArṣa-i maḥĢer olupdur bir ulu bāzār aña 

 

7 ġemme-i ḥüsninden oldı kim anuñ bāġ-ı behiĢt 

 Gül cemālinden ḥikāyetler ḳılur gülzār aña 

 

8 Vaḥdet-i baḥrinde dil fülki ger iġrāḳ olmasa 

 Cevher-i Ģehr-i ledünnīde bulurdı kār aña 

 

9 Nūr-ı vech ü ṭalʿatinden māh u ḫurĢīd utanur 

 Gėce gündüz ḫidmetinde oldılar devvār aña 

 

10 Bāġ-ı ḳudsī āĢiyānına bugün aç perr ü bāl 

 Sen içinde oturursañ giremez aġyār aña 

 

11 Būy-ı vaḥdet ṭībini ger ḳılduñ ise iĢtimām 

 Bir ḳoḳudur beñzemez hiç nāfe-i tātār aña 

 

12 Ġstimāʿ ḳıl bezminüñ her perdesini āgeh ol 

 Zühre ḥayretde ḳalur bilmez nedür edvār aña 

 

                                                           
443

 Bakara, 2/117; Nahl, 16/40; Âl-i İmrân, 3/47, 59; En‟âm, 6/73; Meryem, 19/35; Yâsîn, 36/82; 

Mü‟min, 40/68. 
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13 Bir nevā eyler ki sāzında göñüller sūz olur 

 Pes lisān-ı ḥāl ile diller vėrür her tār aña 

 

14 ʿĀĢıḳ olanlar nevā-yı ʿıĢḳa ṭutmaz mı ḳulaḳ 

 ʿĀlem-i ġaybuñ beyānından ḳılur güftār aña 

 

15 Bāġ-ı vaḥdet içre girmek ister iseñ dāyimā  

 Eyleme ẕikrin ferāmūĢ oldurur eŝmār aña 

 

16 Dil iḳāmet ėtmek ister vuṣlat-ı miḥrābına 

 Ġki ʿālemden ḳılur bi‘l-külli istiġfār aña 

3ᵇ 

17 EĢk-i çeĢmüñle vuḍū eyle muḳaddem ḳıl namāz  

 Mecmaʿ-ı ḳālū belāda
444

 var ise iḳrār aña 

 

18 Vėr yolına cümle varuñ eyle eĢyādan güẕer 

 Ėremez bu varlıġıla bil ki her bī-ʿār aña 

 

19 Ṣādıḳān-ı rāh-ı ḥażretdür bulan ḳurb u viṣāl  

 Bulamaz ol menzile yol eyleyen inkār aña 

 

20 ʿĀĢıḳ olan vechine bėl baġlar anuñ yolına 

 Rūz u Ģeb bulur teraḳḳī fetḥ olur esrār aña 

 

21 Bu Ḳuloġlı dem-be-dem bāġ-ı viṣālüñ ārzular  

 Yā Ġlâhī sen baġıĢla gül gibi envār aña 

 

 

 

 

                                                           
444

 A‟râf, 7/172. 
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4 

Mefʿūlü Mefāʿīlü Mefāʿīlü Feʿūlün 

Der-Naʿt-i Seyyidü‘l-Mürselīn ve Ḫātemü‘n-Nebiyyīn Muḥammedü‘l-Muṣṭafā 

Ṣalla‘llâhu ʿAleyhi ve sellem 

1 Ġy bāġ-ı nübüvvetde biten sünbül-i raʿnā 

 Gülzār-ı risāletde öten bülbül-i gūyā 

 

2 Vey nāṭıḳ-ı güftār u süḫan vaḥy-ı Ġlâhī 

 Ol Ģehr-i ledün içre olan ṭūṭi Ģeker-ḫā 

 

3 Her bār selām ola ki bu çarḫ-ı zeberced  

 Devr eyledigünce saña ey ḫˇāce-i eĢyā 

 

4 Dīvāne durur saña göñül ḳılmasa meyli 

 Mestāne durur ḳadrüñi kim bilmese aʿlā 

 

5 Feyż ola ki her lemʿada envār-ı ḥaḳāyıḳ  

 Fetḥ ola çü her laḥẓada ebvāb-ı muʿammā 

 

6 Eyledi seni ḥażretine daʿvet ol Allâh 

 Ġy yañaġı gül saçı semen ḳaĢları ṭuġrā 

 

7 Ġy zühre-cebīn oldı ki ruḫsāruña kākül   

 Ve‘l-leyli 445
 biri ol birisi leyletü‘l-isrā  

 

8 Vey Ģāh-ı rüsül taḫt-ı nübüvvetde nedīmüñ 

 Her bār kim o ḥażret-i Cibrīl idi yektā 

 

9 Ol ḥażret-i Ḥaḳ saña ḫiṭāb ėtdi ʿale‘l-ʿarĢ446
 

 Yazıldı żamīrüñde çün ol nükte-i ġarrā 

                                                           
445

 Leyl, 92/1. 
446

 Tâhâ, 20/5. 



279 
 

 

10 Hep senüñ içün yaradılup bu yedi eflāk 

 Hep senüñ içün milk-i cihān oldı hüveydā 

4ᵃ 

11 Ervāḥ-ı resūlāna çün eyledüñ imāmet 

 ġol demde senüñ cāyuñ idi Mescid-i Aḳṣā 

 

12 Hep uydı saña anda Ģu ervāḥ-ı muḳaddes  

 Hem olmıĢ idi ṭapuña miḥrāb-ı ev-ednā 
447

 

 

13 Deryā-yı maʿānīde ledün baḥrine ġavvāṣ 

 Kim olmıĢ idüñ anda sen iy kāĢif ü dānā  

 

14 Ṣaḥrā-yı ḳıyāmetde senüñ elüñe vėrdi 

 ġol ṭūġ-ı Ģefāʿat ʿalemin ḥażret-i Mevlā  

 

15 Bezmüñde senüñ ʿāĢıḳ-ı mestāneler oldı 

 Destüñde senüñ nūĢ ėde ger lāle-i ḥamrā 

 

16 Ġy sāḳi-i Kevŝer bugün iḥsānuñ umarlar 

 Hep bāy u gedā ümmet olan zīr ile bālā 

 

17 Tārāc ėdeli vārumı Ģol leĢker-i ʿaĢḳuñ 

 Her mā-meleküm oldı bugün ḳaṣd ile yaġmā 

 

18 Her dilber-i raʿnā olanuñ bunda kuyı var 

 Pes oldı senüñ ḫāk-i derüñ Kaʿbe-i ʿulyā 

 

19 ʿĀĢıḳlar anı çeĢmine çün sürme ḳılurlar 

 Ger gözlerine görine ol vādi-i Baṭḥā   

                                                           
447

 Necm, 53/9. 
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20 Ġḳlīmüñe Ḳuloġlı yine ʿazm ėder olsa 

 ġol vuṣlatuñuñ bezmine hiç ėre mi tenhā  

 

5 

Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün 

1 Yā Resūlu‘llâh ṣalāt ile selām olsun saña 

 Dem-be-dem çün raḥmet-i Ḥaḳ ber-devām olsun saña 

 

2 Ḫˇāce-i ʿālem çü sensin ṣadr-ı bedr-i kāʾināt  

 Cennet-i Firdevs-i aʿlāda maḳām olsun saña 

 

3 On sekiz biñ ʿālem oldı ḥürmetüñe yā Resūl   

 Çün nebīsin ḥażret-i Ḥaḳdan peyām olsun saña 

 

4 Oldı çün bāġ-ı nübüvvetde vücūduñ bir nihāl  

 Ḳaddüñe yüz biñ fidā serv-i ḫırām olsun saña 

 

5 Kāʾinātuñ mebdeʾisin hem Ģefīʿ-i mümkināt  

 Vuṣlat-ı Cebbār-ı ʿālem iḥtirām olsun saña 

4ᵇ 

6 Bülbül-i raʿnāsın ol ʿilm-i ledün gülzārına 

 Āb-ı luṭf-ı ḳudretinden feyż-i ʿām olsun saña 

 

7 Ey ki sübḥāne‘lleẕī esrā 
448

 senüñ Ģānuñdadur  

 Luṭf-ı iḥsān-ı Ḫudā fażl-ı tamām olsun saña 

 

8 Taḫt-ı refref taḫtgāhuñdur ve sidre āĢiyān 

 Cām-ı vuṣlat bezmgāhuñda müdām olsun saña 

9 Her dem ol Bārī Ḫudādan ėre enfās-ı nesīm 

 Misk-i ʿamber zülfüñ üzre iĢtimām olsun saña 

                                                           
448

 İsrâ, 17/1. 
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10 Enbiyā vü evliyā taḫt-ı livāñ altında hep 

 Laʿl ü incü vü zebercedden ḫıyām olsun saña 

 

11 Eyledi Nāmūs-ı ekber ḫidmetüñde cüst ü cū 

 Zümre-i kerrūbiyān fi‘l-cümle rām olsun saña 

 

12 Bu fenādan geçmeyen bulmaz viṣālüñden ḫaber 

 Ṣad-hezārān ʿizzet ile iltiyām olsun saña  

 

13 Ol Ebū-bekir ʿÖmer ʿOŝmān ʿAliyyü‘l-murtażā  

 Çār yārüñ çār-erkānı niẓām olsun saña 

 

14 Ālü Ṭāhā nūr-ı dīdeñ ol Ḥasan ile Ḥüseyn   

 Meclisüñde gėce gündüz Ģād-kām olsun saña 

 

15 ʿAmm-ı pāküñ Ḥamza vü ʿAbbās ḫayrü‘n-nās olup  

 Cümle bunlar āl ü aṣḥāb-ı kirām olsun saña 

 

16 Hem muhācirīn u enṣār ravża-i gülzāruña 

 Kimi serv kimi bir naḫl-i benām olsun saña 

 

17 Ġḥtiyācuñ yoḳ senüñ medḥ ü ŝenāya yā Resūl 

 Dāsitānumla cihān içinde nām olsun saña 

 

18 Ālüñe aṣḥābuña evlāduña ezvācuña 

 Evvel āḫir raḥmet-i Rabbü‘l-enām olsun saña 

 

19 Pençe-i hicrān hücūmından melūlem yā Ḥabīb 

 Luṭf ėdüp göster cemālüñ bir kelām olsun saña  

 

20 Bu Ḳuloġlı ḥażret-i Mevlāya dāyim yalvarur  

 Cennet-i Firdevs ile Dārü‘s-selām olsun saña 
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6 

Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün 

Der Naʿt-i Sulṭān Murād Ḫān Ġbni Sulṭān Aḥmed Ḫān Edāma‘llâhu ʿUmrahû ve 

Ebbede-Salṭanatuhû 

5ᵃ 

1 Bi-ḥamdi‘llâh ṭulūʿ ėtdi yine bir māhveĢ-i ġarrā 

 Açıldı gün gibi burc-ı saʿādetden olup peydā 

 

2 Meh-i enver gibi vechi münevver Ģems-i aḍḥādan   

 Ṭoġup evc-i ḫilāfetden o ḫurĢīd-i cihān-ārā 

 

3 Hümā-veĢ perr-i ẓıllında benī ādem ḥużūr ėtdi  

 Bulut gibi ṭaġıldı gitdi cümle zümre-i eĢḳā  

 

4 Ṣanasın Mehdi-i ʿālem yeñi geldi ẓuhūrında  

 Ḳoyunlar ḳurdlarile yürümege baĢladı tenhā 

 

5 Ḥuṣūṣā refʿ-i bidʿatde ne deñlü ihtimām ḳıldı 

 Duḫān u ḳahve refʿ oldı bu iki bidʿat-i ʿuẓmā 

 

6 Müyesser olmadı bir pādiĢāha devr-i ʿĀdemden  

 Bunuñ devrinde yapıldı mücedded Kaʿbe-i ʿulyā  

 

7 Murād ġonçesin bu bāġ-ı ʿOŝmāniyyenüñ yā Rab 

 Ṣaḳın ṣaḳla ecel yėli benā-geh ėtmesün ifnā 

 

8 Bugün Sulṭān Murāduñ ḥükmin ėrgür Ģarḳıla ġarba 

 Senüñ ẓıll-ı kerīmüñdür çü sensin Ḳādir ü Dānā 

 

9 Ezelden pādiĢāh oġlı yine hem pādiĢāh eyle 

 Yemen milkinle Baġdādı müsellem ḳıl gėrü aña  
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10 Yüzi āyīnesin yā Rabb bāzār-ı cihān içre 

 Ṣaḳın seng-i ḳażā ile Ģikest ėrgürmegil aṣlā 

 

11 Vücūdı bir gül-i raʿnā durur bu bāġ-ı ʿālemde 

 Ġlâhī ḥıfẓ ėdüp anı fenā ėrgürme sen ḳaṭʿā   

 

12 Cemāl-i bāġınuñ Ḫüsrevler olsun lālesi dāyim  

 Leb-i Ģīrīnine sen kūhkenler eylegil Ģeydā 

 

13 Anuñ dest-i Ģerīfine felek ṭopın musaḫḫar ḳıl  

 Ve hem çevgān-ı ʿadlinde yuvalansun ser-i aʿlā  

 

14 Ridā-yı salṭanat dūr olmasun dūĢ-ı Ģerīfinden  

 Irılmasun ki farḳından muʿazzez efser-i aʿlā 

 

15 Serīr-i salṭanatda her güni günden füzūn olsun 

 Görünsün ehl-i ʿālem gözine Ģol gün gibi yektā 

 

16 Daḫı ābā vü ecdādını merḥūm eyle maġfūr ėt 

 Muʿayyen yerlerin eyle olaruñ cennet-i ṭūbā  

5ᵇ 

17 Sezāvār eyle bu cümle cihānuñ milkini aña  

 Yazup levḥ-i muʿallāda anuñ menĢūrına ṭuġrā  

 

18 Resūl-i kāʾinātuñ dest-i pākiyle icāzet vėr 

 Bütün dünyāya ḥükmi cārī olsun eylesün iḥyā 

 

19 Bu bir ḫünkār-ı aʿẓamdur żamīr-i pākine yā Rab 

 Fesād-ı ẓulmı hem anuñ ebed sen eyleme ilḳā 

 

 



284 
 

20 Ḳuloġlı bendenüñ dāyim duʿā ile temennāsı 

 Dıraḫt-ı ḳaddi ḫünkāruñ ola bir ṭūġ-ı bī-hemtā 

 

7 

Müstefʿilün Müstefʿilün Müstefʿilün Müstefʿilün  

1 Bir derdmendem yā Ġlâh geldüm ḳapuña ben gedā 

 Dāyim baña sensin penāh düĢürme rāhuñdan cüdā 

 

2 Geldüm ḳapuña bir faḳīr nefsüm elindeyim esīr 

 Dergāhuña ol destgīr aldı bizi ḥırṣ u hevā 

 

3 GūĢ ėt seḥerler zārumı tārāc ėderler varumı 

 Fetḥ eylegil gülzārumı çünkim baña ėtdüñ ṣalā 

  

4 Emrüñle geldüm bu ile eylemezem senden gile  

 Ne ola ḥālüm kim bile āḫir benüm yā Rabbenā   

 

5 Baṣdum bu yola çün ḳadem bilmem ʿaceb ḳanda gidem 

 Ṭutsam gerek rāh-ı ʿadem ḳıl menzilümi dilgüĢā 

 

6 Daʿvāya ṣalma sen beni ġavġāya ṣalma sen beni 

 Ferdāya ṣalma sen beni luṭf ėdüp ey Bārī-Ḫudā 

 

7 Ḳul olmıĢam güftāruña hem gelmiĢem iḳrāruña 

 Yandurma yarın nāruña cennetleri ėdüp sezā 

 

8 KeĢf ėt cenābuñdan ḥicāb refʿ ėt cemālüñden niḳāb 

 Sensin Kerīm ü müsteṭāb ḳılġıl tecellī dāyimā  

 

9 Her dem-be-dem iĢüm tebāh bu ḥālüme sensin güvāh   

 Eyle resūlüñi penāh ḳılma emeklerüm hebā 
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10 Bārī nedür ṭūl-ı emel Ģūr-ı hevā zeyġ ü zelel 

 Bir gün esüp bād-ı ecel bu varlıġum bulur fenā 

 

11 Bu ḫırmen-i varum benüm berḳ-ı ecel iḥrāḳ ėder 

 Ne dāne ḳala ne giyāh süpüre ferrāĢ-ı ṣabā 

6ᵃ 

12 N‘ėder kiĢi çeküp emek dünyādan ʿuḳbā yigirek  

 Bir gün kefen giysem gerek yetmez mi Ģimdi bir ʿabā 

 

13 ʿĀḳil çün ʿunvānı n‘ėder bu ṭāḳ-ı keyvānı n‘ėder  

 Hem yüce eyvānı n‘ėder āḫir ola maḳbere cā  

 

14 Geç dünyeden ʿār eyleme ehliyle bāzār eyleme   

 Emmāre-i yār eyleme olmaz hīç aña ilticā 

 

15 Ḳaçma ölümden ṭur hemān hīç vėrmeyiserler amān 

 Cellād-ı mevt ėre nihān bir gün diye saña kücā 

 

16 Ẕikr ėdüñ anı dėr Nebī kim hādimü‘l-leẕẕāt odur 

 Hem ḳāṭıʿu‘Ģ-Ģehvāt odur bulmaz kiĢi andan rehā   

 

17 Ṣal varlıġuñ deryāya sen gel tevḥīd ü Mevlāya sen 

 Baḳma ṣaḳın ferdāya sen ḳıl Ḥaḳḳa ẕikr ile ŝenā 

 

18 Geldi ḳamu pervāneler bezminde Ģemʿe yaneler 

 Fehm eylemez bīgāneler olmaz anuñla āĢinā 

 

19 Gelse cefāsından elem ėrse vefāsından himem  

 Hīç kimseye dėme n‘ėdem ḳılma Ģikāyetden kilā  
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20 Ol kim senüñ Ģānuñdadur yaḳın uzaḳ yanuñdadur  

 Ḳuloġlı fermānuñdadur yā men ʿale‘l-ʿarĢi‘stivā 
449

 

 

8 

Feʿilātün Feʿilātün Feʿilātün Feʿilün 

1 Reh-i gülzār-ı hüviyyetde göñül ḳoyalı pā 

 Murġ-ı ḳudsī aña uçmaġa heves-vār ammā  

 

2 ĀĢiyān-ı cesedüm māniʿ olur her bārı  

 O diñelmise ėrer miydi baña bād-ı ṣabā 

 

3 Heves ėtdüm ki senüñ vuṣlatuñuñ Kaʿbesine 

 Geydüm iḥrām-ı fenā yalın ayaḳ baĢı ḳaba  

 

4 Ṭutuban rāh-ı maḥabbetde bugün ṣaḥrāyı 

 Menzil-i vaṣluña aḫĢam ėriĢem mi ʿacabā 

 

5 Gerd-i rāh ile yüzüm oldı günāh içre siyāh 

 Anı aġartmaḳ içün çāre ḳılur mu üdebā  

 

6 ʿUlemā oldı çü vāriŝ-i ʿulūm-ı Nebevī 

 Nice ḳābil olara olma  ben ʿaṣabā  

6ᵇ 

7 Kaʿbe-i rāh-ı ḥaḳīḳatde bu dil maḥrem olup 

 SerziniĢhā-yı muġaylāndan ėder mi hiç ibā  

 

8 Ėre mi Merve-i maḳṣūda göñül ṭutdı ümīd 

 Ḥasret-i ʿumre ile eylemeden saʿy-ı Ṣafā 

 

 
                                                           
449

 Tâhâ, 20/5. 
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9 Göñül iḥrām-ı kefen giymege meyl ėtse n‘ola 

 Rāh-ı iḳlīm-i ʿademde ola endāmı hebā 

 

10 Baḥr u deryā-yı maʿānīde bu dil ġavvāṣı 

 Bula mı cevher-i vaṣluñdan ʿaceb neĢv ü nemā 

 

11 KeĢti-i dil ṣalalı baḥr-i maʿānīye vücūd 

 Menzil-i ʿilm-i ledünniye ėriĢür o ḥafā  

 

12 ġebnem-i çeĢmüm ile verd-i rıżā-yı vechüñ 

 Ter olursa ne ʿaceb dürr-i ḥaḳāyıḳ dė aña 

 

13 Ben kim olam kim ėrem vuṣlatunuñ Kaʿbesine 

 Anı tenhāca ṭavāf eyleyem olup nuḳabā 

 

14 Çü hevāñ ile hevālardan ėdem taḥrīm ben 

 Bulup elṭāf-ı civāruñda senüñ vech-i rıẓā 

 

15 Ḫırmen-i ʿömrimüñ āḫir ėriĢüp pāyānı 

 Nā-geh-ān bir gün ola görine maḥṣūl-ı beḳā 

 

16 Sefer eylerse vücūdum o fenā milketine 

 Umaram fażlını rehber ḳıla ol Bārī-Ḫudā 

 

17 Çekilüp gitdi yola bu dil ü cān rāḥilesi 

 Vėre tevfīḳini Ḥaḳ bedreḳa budur ki recā  

 

18 Vėrmeyen cānını cānānı bulur mı dėdi Ḥaḳ  

 Müttefiḳdür bu söze zümre-i cümle ʿulemā 

 

19 Ne ʿaceb vėrmeyesin Ḫālıḳ u Yezdāna göñül 

 ʿĀḳıbet merciʿ ü meʾvā odurur bil ki saña 
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20 Ṭut Ḳuloġlı bu livāsını bu gün tevḥīdüñ 

 ĠĢbu meydāna gelüp gitdi gürūh-ı ḫulefā 

 

9 

Müstefʿilün Müstefʿilün Müstefʿilün Müstefʿilün 

1 Dost senüñ maḥabbetüñ ʿālemi ṭutdı cā-be-cā  

 Yandı bu ḫırmen-i cihān bulmadı kimse hīç rehā 

7ᵃ 

2 Ṣaḥn-ı göñülde dikilür ṭūġ-ı maḥabbetüñ senüñ 

 LeĢker-i ḫayl-i fikretüñ ṭutdı dil iḳlīmin Ģehā  

 

3 ġu ki bu meydān-ı fenā içre baĢını ḳor bugün 

 Ḳapdı livā-yı vuṣlatuñ buldı fenādan ol beḳā 

 

4 Bāġ-ı rıżā-yı ṭalʿatüñ içre bugün bülbül olan 

 Ḳıldı sürūd-ı āh ile iki cihān içre ṣadā   

 

5 Būy-ı viṣāl-i zülfüñe Ģol ki ṭamaʿ-ı ḫām ėder 

 Göremeyen cefāsını göre mi ibtidā ṣafā  

 

6 Perr-i hümā gibi senüñ sāye-i zülfüñde göñül 

 Devlet-i nānuña ėrüp görmedi renc ü ʿanā  

 

7 Ḫam ėtdi ḳaddimi bugün caʿd-ı tatār-ı müĢginüñ  

 Benüm iki bükdi bėlüm nā-geh o tār-ı pür-cefā  

 

8 Bezm-gehüñ Ģemʿasına oldı çü pervāne göñül 

 Encümen-i rüʾyetüñe sen beni ḳılduñ āĢinā 

 

9 Kim ola bāġ-ı vuṣlatuñ ḳapusı bir gün açıla 

 CūĢ ėdüp merḥametüñ gel diyesin ṣalā ṣalā 
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10 Vaḳt ola cemālüñi ṭālib-i Ḥaḳ göre senüñ 

 Görmeye ġayr-ı ʿālemi cümle cihān hebā hebā  

 

11 Ḳalmaya dünyede hemān anca senüñ bu varlıġuñ 

 Cümlesi maḥv ola gide bir gün olup fenā fenā 

 

12 Bād-ı ṣabā-yı vuṣlatuñ milk-i vücūdumda esse 

 Ḳalmaya ġayrıya heves refʿ ola hevā hevā 

 

13 Dār-ı diyār-ı ḳurbuña çün kim ėriĢmiĢem ġarīb 

 Baña cenābuñdan ʿaceb ėriĢe mi ʿaṭā ʿaṭā 

 

14 Zār-ı figenden olmıĢam teraḥḥum eyleseñ bu gün 

 Rāh-ı belā-yı miḥnete düĢdi göñül cüdā cüdā 

 

15 ʿAzm ėdeli bu dil senüñ bunda dih-i viṣālüñe 

 Bulmadı iĢāreti hiç dėmedüñ biyā biyā  

 

16 Derd-i firāḳ u ḥasretüñ ḳıldı beni ḫaste yine 

 Vaṣılıñuñ Ģerbetini eyle aña devā devā  

 

17 Āh u fiġān-ı zār ile ʿömrüm ėriĢdi āḫire 

 Yād ėdüp bu ḫasteñi ṣorsañ eger n‘ola n‘ola  

7ᵇ 

18 Baḥr-i keremden ey ʿaceb ḳaṭre ḳadar ʿināyetüñ 

 Ėrse ne var bu bendeñe feyż olup hüdā hüdā  

 

19 Derdüme vėr devāñı sen cānuma vėr hüdāñı sen 

 Göñlüme vėr ġınāñı sen dėme baña çerā çerā  
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20 Ḳuloġlı mübtelā umar dergehüñüñ ʿaṭāsını 

 Cān u göñülden eyleyüp ḥażretüñe duʿā duʿā 

 

10 

Feʿūlün Feʿūlün Feʿūlün Feʿūlün Feʿūl  

1 Göñül gel cihān milkini terk ėdelüm fenā 

 Bunuñ ḥāṣılın ʿāḳıbet hep götürür ṣabā 

 

2 Buña sen göñül vėrme bīgānedür bil hemān 

 Ḳaç anuñ yanından anuñla hīç olma āĢinā 

 

3 Miŝāli bunuñ māra beñzer görüp naḳĢını 

 Ṣaḳın aldanup eyleme sen taḳarrüb aña 

 

4 Ṣabī-veĢ anuñ zīverine firīb olmaġıl 

 Seni ol ṣoḳup öldürür vėrmeyüp mehil hā  

 

5 Bu gün genc içinde o gizlü ṭutar mārını 

 Meded ġaflet ile aña eylemeyüsen ilticā
450

 

 

6 Aña yaḳın olmaz bu gün isteyen āḫiret 

 Aña ḳarĢu varmaz bu gün cehd ile dileyen beḳā
451

 

 

7 Bunuñ lālezārına bir gün ėriĢür ḥazān 

 Bunuñ gül-ʿıẕārın ḳılur tārumār Ģu ḳıĢ-ı cefā
452

  

 

8 Bunuñ varlıġına ḫˇocam sen niçün ġarresin  

 Bozılur bu ḫayme ṣoyılur tenüñden ḳabā 

 

                                                           
450

 Mısraın vezni bozuk. 
451

 Mısraın vezni bozuk. 
452

 Mısraın vezni bozuk. 
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9 Ḳanı ṭāḳ-ı Kisrā zemīne berāber olup 

 Ḳanı tāc-ı ḳayṣer yėr içinde buldı fenā  

 

10 Ḳanı cām u Cem meclisi hep ṭaġıldı gidüp 

 Ḳanı Ģevketi kim Sikender ṭutardı livā 

 

11 Ḳanı Ģol cihān milkine ṣıġmayanlar bu gün 

 Ḳanı Ģol Süleymān nebī kim uçar yer semā 

 

12 Bu bāġuñ bahārına ėrer āḫir ḥazān 

 Bu servüñ bükilüp olur ḳaddi çün dü-tā  

8ᵃ 

13 Bu ġonce gülüñ ruḫları zaʿferāna dönüp 

 Bu sünbüllerüñ kāküli yerlere iltiḳā 

 

14 Bu bāġuñ bozılur gider heyʾeti bir zamān 

 Ki bülbül yerine ṭolar zāġ içi cā-be-cā 

 

15 Vücūduñ miŝāli senüñ bōstān gibidür  

 Biter yetiĢür hem bozılur gider dāyimā 

 

16 Pes imdi bunuñ varlıġına göñül vėrmeyüp 

 Hemān āḫiret milki içün sen ėt ittiḳā 

 

17 Yatacak yerüñi bu gün sen tedārük ėdüp 

 Ḥaḳuñ ḥażretüñ ẕikr ėdüp iste dāyim rıżā 

 

18 Belāsına ṣabr ėt ki fermānına ṭut boyun  

 Ger aña taḳarrüb dilerseñ ve ṣubḥ u mesā 

 

 



292 
 

19 Fenāyı beḳāya mübeddel ḳıl imdi yine 

 Beḳāyı beḳādan dilerseñ ki sen muṭlaḳā 

 

20 Ḳuloġlı hemān Ḥaḳ durur ʿālemüñ varlıġı 

 BehiĢt ile dūzaḫ görürsin ḳamu māsivā 

 

11 

Müstefʿilün Müstefʿilün Müstefʿilün Müstefʿilün  

1 ʿIyd-ı viṣālinde ṭoġar ol bir meh-i enver saña 

 Bezm-i cemālinde ṣunar bir cürʿa-i sāġar saña 

 

2 Hem bezmine mestāne ol hem Ģemʿine pervāne ol 

 Zencīrine dīvāne ol ancaḳ deli dėrler saña 

 

3 Vuṣlat güli cānda biter cān bülbüli anda öter 

 Bir kez naẓar ḳılsa yėter luṭfından ol dilber saña 

 

4 Ḳılsa tecellī ger nihān ėtse cemālini ʿayān 

 Kimyā-yı ekberdür hemān ṣunarsa ḫākister saña 

 

5 Deryāya ṣal vāruñ ḳamu terk eyle aġyāruñ ḳamu 

 Anuñla bāzāruñ ḳamu sen eyle ol yeter saña 

 

6 Ol bī-naẓīr ü bī-miŝāl terk ėt anuñçün ḳīl ü ḳāl  

 Evrāḳ-ı veche Lā-yezāl çün ol ola ezber saña  

 

7 Sen gėce gündüz aġlasañ ʿıĢḳa yüregiñ ṭaġlasañ 

 Ḳuloġlına bėl baġlasañ bende olur ḫāver saña  

8ᵇ 

8 Olsañ dü-ʿālemden cüdā ėtsen aña andan nidā 

 Kendüñi ṣaysañ bir gedā Ģehler ola çāker saña 
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9 ʿÖmrüñi ḳılmasañ hebā dünyādan eyleseñ ibā 

  Būyından iltiser ṣabā Ģol misk ile ezfer saña  

 

10 Bıraḳ ḳaranı aḳını eyvānı ile ṭāḳını 

 Oḳı yüzi evrāḳını yetmez mi bu defter saña 

 

11 Her dem-be-dem cezm ėt aña ḳo varuñı ʿazm ėt aña  

 Gir rāhına bezm ėt aña tevfīḳidür rehber saña 

 

12 Ḳılma bu diḳḳatde kesel aç gözüñi eyle ʿamel 

 Nā-geh Ģu Beḥrām-ı ecel ėrgürmeden ḫancer saña  

 

13 Çarh-ı felek dāyim gezer devrinde ʿaḳluñ ne sezer 

 Altun ḥamāyiller düzer baḳ bu iki zerger saña 

 

14 Aldanma yiyüp içmege ḳaṣd eyle göçüp gitmege  

 Ḫavf u recādur uçmaga bu iki bāl ü per saña 

 

15 ʿAzm ėt beḳānuñ yolına tā kim murāduñ bulına  

 ġāh ol vücūduñ iline ẕikr-i Ḫudā leĢker saña  

 

16 Olġıl bu gün deryā-ṣıfat Ḥaḳdan ėriĢe maġfiret 

 Bul kīmyā-yı maʿrifet reĢk eyleye ėller saña  

 

17 KeĢf ėt derūn-ı cān oḳı gel nāme-i sulṭān oḳı 

 Bülbül gibi destān oḳı müĢtāḳ ola güller saña 

 

18 Gel ayaġ ol sen baĢlara ḫidmet ḳılup dervīĢlere 

 Yan ʿūd-veĢ āteĢlere sevdā-yı Ḥaḳ micmer saña 

 

19 Çün bu sözüñ imkānı yoḳ dost vaṣlınuñ pāyānı yoḳ 

 Bu derdlerüñ dermānı yoḳ dėme küser server saña 
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20 Bu sözlerüm güftār ola Ḳuloġlı kime yār ola 

 ġāyed ki ḫidmetkār ola bu bende-i kemter saña 

 

12 

Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün 

1 ʿĀḳil iseñ ey göñül ölmek yėter ʿibret saña 

 Ne durur çün gėce gündüz bāri bu ġaflet saña   

 

2 Rūz u Ģeb renc ü ʿanāsın dünyenüñ çekmek neden 

 Çün kim anı terk ėdersin yā ne bu zaḥmet saña 

9ᵃ 

3 Ḳıl muḳaddem terkini ʿār eyleme fi‘l-cümle sen 

 Eyle ol ile teveccüh ol yeter ḫidmet saña 

 

4 Sen eger ferdāyı imrūza ṣatarsañ bilmiĢ ol 

 Yaʿni ʿuḳbāyı bu dünyāya ḳoyup diḳḳat saña 

  

5 Çāk-sersin key ḳatı anda nedāmet ḥasretin 

 Kūh-ı endūh içre yarın olısar ḥasret saña 

 

6 Ḳo cihānı ḥażret-i Mevlāya ʿazm ėt rūz u Ģeb 

 Zīra daʿvet eylemiĢdür tā kim ol ḥażret saña 

 

7 Bir gün ola diye kim sen ḳanda idüñ baḳalum 

 Hīç nebīler ḳılmadu mı gönderüp daʿvet saña 

 

8 Neden uyduñ nefsüñe ṭutduñ ʿAzāzīl sözini 

 Yā niçün Ḳurʾānı ṭutup ḳılmaduñ ḥüccet saña 

 

9 Emrümi ḳoyup giderdüñ kendi nefsüñ emrine 

 Ṭutmaz idüñ emr-i nehyim nār ola ücret saña  
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10 Dār-ı dünyāda ḳılurduñ kendi zuʿmuñca ṣafā 

 Dār-ı ʿuḳbāda cefāyı gör budur leẕẕet saña 

 

11 Deyüben ḫıĢm eyleye cāyiz ki ol Rabbü‘l-ʿibād  

 Emr ėde vėre zebānīler o dem dehĢet saña 

 

12 ġimdi furṣat elde iken ṭut anuñ sen ḫidmetin 

 Vaḳt ola kim pīr olasın ėriĢe ʿusret saña  

 

13 Ya budur ėre ecel ėde bu varuñ tārumār  

 Vėrmeye bir ān ve bir sāʿat o hīç mühlet saña 

 

14 Bir gün ola kārbāruñ gide cümle yellere 

 Ne ṭurursın vėrmiĢ iken Bārı Ḥaḳ furṣat saña 

 

15 ġimdi maḳbūl olduġı cān tende ikendür hemān   

 Ḫidmetüñ maḳbūle geçmez ṣoñra ne minnet saña 

 

16 Vėr metāʿ-ı varuñı al āḫiret dīnārını 

 Yoḳdurur hīç bundan özge dünyeden devlet saña 

 

17 Geç fenādan fāriġ ol ger Ḥaḳḳı ḳılursañ murād 

 Ẕikr-i tevḥīd ile yėter gūĢe-i ʿuzlet saña 

 

18 Sen beḳāyı fāni dünyādan çü tercīh eyleme 

 Ḳıl tevekkül Ḥaḳḳa dāyim ėriĢür ḳısmet saña 

9ᵇ 

19 Söyleme dünyā kelāmın dilüñi Ḥaḳḳa çevir 

 Āḥiret güftārını dė vėrile ḥikmet saña 
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20 Kimseyi incitme ḳādir olduġunca dünyede 

 Diyeler Ḳuloġlı bir gün ėde Ḥaḳ raḥmet saña 

 

13 

Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün 

1 Semā-yı evc-i ḫāṭırda olupdur bu hümā peydā 

 Ḳanı bu kiĢver-i dilde ola bir āĢinā peydā 

 

2 Ṭaġıldı leĢkeri hicrüñle bu dil milkinüñ Ģehri 

 Olupdur bu derūnum içre bir ṭūġ-ı fenā peydā 

 

3 Fenā-fi‘llâh olup geçdüm cihānuñ māsivāsından 

 Murādum budurur ola ki ḥaḳḳānī hevā peydā 

 

4 Ġçüp yāḳūt-ı aḥmer cām-ı ḥamrāsını maḥbūbuñ 

 Ki bu bezm-i vücūdumda olaydı pür-ṣafā peydā 

 

5 Teʿalā vechüñüñ nūrı tecellī eylese bir kez 

 Derūnumda benāha 
453

 olsadı ol bir żiyā peydā  

 

6 Ṣaçuñ tātār-ı müĢgīni meĢāmm-ı cāna ėriĢdi 

 Seḥer içre nesīminde olup bād-ı ṣabā peydā  

 

7 Senüñ zencīr-i ʿıĢḳuña giriftār olalı cānum 

 Ki hergiz olmadı ʿömrüm geçüp andan rehā peydā 

 

8 Ġamuñ bīmārıyam hergiz ki dermān isterem senden 

 Olur mı derdüme bilsem ʿaceb neden devā peydā 

 

 

                                                           
453

 Şems, 91/5. 
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9 Fiġān kim bāġ-ı ḥasret içre cānum ʿandelīb oldı  

 Hemān kim nā-gehān oldı çün ol verd-i belā peydā 

 

10 Viṣālüñ ḥaccınuñ ḳaldum beriyye-i firāḳında 

 Olaydı bāri güm-rāham baña bir reh-nümā peydā 

 

11 Geçen ḥasret firāĢında yaturken Ģöyle ḫˇāb-ālūd 

 Derūnum semʿine oldı be-nāgeh bir nidā peydā 

 

12 Ṣafā vėrdi derūnum ʿālemine ṭutdı her cāyı 

 Serāy-ı ḳaṣr-ı vaḥdetden olup ol dilrübā peydā 

 

13 Anuñ bezm-i ḫayālinde dem-ā-dem mest-i medhūĢem 

 Pes iḥsānından ol yāruñ olalı merḥabā peydā
454

 

10ᵃ 

 

14 

Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün 

1 …  

 Ḳalem nāmında idi … 

 

2 ... 

 Semāvāt ile bu yerler pes oldılar hemān peydā 

 

3 … 

 Bu varlıḳ ḫilʿatin giydi velī oldı nihān peydā 

 

4 … 

 Ki bir ṣaḥrāda bir ḫalḳa olur kevn ü mekān peydā 

 

                                                           
454

 Burada bir yaprağın koptuğu anlaşılmakta, dolayısıyla şiir yarım kalmaktadır.  
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5 … 

 Anuñ bir ẕerre nūrından olur heĢt-cinān peydā   

 

6 … 

 Ṣan oldı bir dıraḫt-ı müntehāda āĢiyān peydā 

 

7 … 

 Vücūduñ ḳaplamıĢ ʿarĢuñ çün olmuĢ bir yılan peydā 

 

8 … 

 Celāl-i kibriyādan aña emr-i kün fekān peydā
455

 

 

9 … 

 Ne yüzden ėdesin ḫōd-bīnligi ey nā-tüvān peydā 

 

10 … 

 Gözüñ yaĢından olsun dem-be-dem āb-ı revān peydā 

 

11 … 

 Dıraḫt-ı ḳaddüñi iki büker bād-ı ḥazān peydā 

 

12 … 

 Ṣatar seni ecel dėrler olur bir kāmrān peydā 

 

13 Pes anda menzilüñ budur ki yā bir ḳıṭʿa nār ola  

 … ola bir bōstān peydā
456

 

 

14 Niçe yıllardurur kim bir ḳapu daḳḳākısın bunda 

 Ya ḫıĢm ile açalar yāḫud ola Ģādmān peydā 

                                                           
455

 Bakara, 2/117; Nahl 16/40; Âl-i İmrân, 3/47, 59; En‟âm, 6/73; Meryem, 19/35; Yâsîn, 36/82; 

Mü‟min, 40/68. 
456

 Yaprağın bir bölümü kopmuş, şiir yarım kalmıştır. 
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15 (Bi)lür
457

 misin senüñ ne vechiledür ser-nüviĢtüñ hiç 

 Niçün kim bu gözüñ yaĢından olmaz Ģimdi ḳan peydā 

 

16 Ḳuloġlı dest-i devrānuñ elinden sāġar-ı hicri 

 Eger nūĢ eyledüñse ḳıl bu gün āh u fiġān peydā 

10ᵇ 

 

15 

Mefʿūlü Mefāʿīlü Mefāʿīlü Feʿūlün 

1 Aldanma … ile efsere cānā 

 … 

 

2 Göz göre bu gün milk-i cihān kimseye ḳalmaz 

 … 

 

3 ĠĢledüğiñi senüñ ṣanma görmeye kimse  

 Hep anı … 

 

4 Yolını eger āḫiretüñ bilmez iseñ sen 

 Ṣıdḳ ile … 

 

5 Cān ile düriĢ dergeh-i aʿlāsına Ḥaḳḳuñ 

 Gel yaḳın … 

 

6 Ser-māye-i ʿömrüñi ṣaḳın elde çürütme 

 Cemʿ oluben … 

 

7 Tārāc ėde Ģol bād-ı ḥazān bāġ-ı vücūduñ 

 Mühlet mi vėrür … 

 

                                                           
457

 Parantez içi tarafımızca eklenmiştir. 
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8 Yaġmā ėdeler cismüñ evin leĢker-i mevtüñ  

 Tuʿme ėdeler … 

 

9 Pes Ģād oluben gülme ḳatı iĢbu cihānda 

 Uġra… 

 

10 Āhen gibi sen serd oluben saḫt-dil olma 

 … 

 

11 Saña bu sözüñ fāyidesi ṣanma ki yoḳdur 

 Ḳıymet mi … 

 

12 Oḳı ṭuta gör Ģöyle saña lāyıḳ olandan 

 Yazıldı … 

 

13 Dostuñ ġamını ʿālem-i Ģādīye degiĢme  

 Her …
458

 

 

14 Sen bunda fürū-māye olup eyle tevāżuʿ 

 ʿUḳbāda yarın çıḳmaḳ içün menbere cānā 

 

15 Köhne geyüben bunda yüri Ģöyle perīĢān  

 Ol gün ki yüzüñ döne meh-i envere cānā 

 

16 Bu çarḫ-ı müĢʿabid seni bir gün ṣaḳın aldar  

 Meyl ėtme ḳatı ārayiĢ ü zīvere cānā 

11ᵃ 

17 Tīri ecelüñ çünki tenüñden güẕer eyler 

 Ṭayanma bu gün cevĢen ile miġfere cānā 

 

                                                           
458

 Yaprağın bir bölümü kopmuştur. 
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18 ʿĀḳiller ile eyle göñül ṣoḥbeti dāyim 

 Olma yaḳın olmayasın ki ebtere cānā  

 

19 BaĢ ḳo yolına cān ile ol faḫr-ı cihānuñ 

 Yüri ėresin ṣıdḳıle Ģol ḥaydara cānā 

 

20 Ḳuloġlı eger ister iseñ yār-ı ḳadīmi 

 Vėr göñlüni sen bunda hem ol dilbere cānā 

 

16 

Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün 

1 Be-zinhār aldanup resm-i nuḳūĢ-ı ẓāhire cānā 

 Ṣaḳın maġlūb olup uyma Ģu nefs-i kāfire cānā 

 

2 Niçün dünyāya meyl ėdüp göñül vėrdüñ rüsūmına  

 Neden bilmezlik ile uyduñ ʿaḳl-ı ḳāṣıra cānā 

 

3 Seni ṣayd eyledi dām-ı ḫayāl-i miḥnet-i eĢyā 

 Hücūm eyleyüben düĢdüñ bu ḥulv-ı ḥāżıra cānā 

 

4 Siyāh-ı āline anuñ ʿaceb meyl eyledi göñlüñ 

 Seni meftūn ėdüp yaḳdı neden bu sāḥire cānā 

 

5 Metāʿını elüñden ḳo cihānuñ ḥīlelüdür hep 

 ḲumāĢ-ı āḫiret lāzımdurur her tācire cānā 

 

6 Beḳā-bi‘llâh olam dėrseñ fenānuñ milkine ʿazm ėt 

 Bilürsin ėriĢür ʿömrüñ senüñ de āḫire cānā 

 

7 Ṣalıvėrme elüñden hiç bugün ḥablü‘l-metīni sen 

 Kim aldanup zer-i ḫilʿatle tāc-ı fāḫire cānā 
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8 Ziyān eylemegil ser-māye-i ʿömri ėdüp żāyiʿ 

 Bu bāzār içre ruḫṣat yoḳ durur her ḥāsire cānā 

 

9 Belāya ṣabr ėdüp Ģükr ėt ʿaṭiyyātına ol Ḥaḳḳuñ 

 Ne iḥsān eyledi görseñ Ģu ʿabd-i ṣābire cānā 

 

10 Derūnī eyleseñ Ḥaḳ ḥażretine sen temennāyı 

 Teveccüh eyleyüp her rūz u Ģeb ol Ḳādire cānā 

 

11 Ḳoyup Mevlāyı niçün ġayre hergiz göñlüñi vėrdüñ 

 Neden düĢdi saña bu nā-müyesser ḫāṭıra cānā 

11ᵇ 

12 Ṣalāḥ ehlinden iste ḫayrı umgıl himmet anlardan 

 Murāduñçün temennā eyleme her fācire cānā 

 

13 Göñül maḳṣūdını her dāyim Allâhdan ṭaleb eyle 

 Ḳamu aḥvālüñi ʿarż eyle sen ol Fātıra cānā 

 

14 Cevāhirdür sözüm her birini sen gūĢvār eyle 

 Bulunmaz böyle gevher çün vücūd-ı nādire cānā 

 

15 Bu ẓulmethā-yı cismāniyyeden hergiz yüzüñ dönder 

 Maḳām-ı ʿāliye ile o nūr-ı bāhire cānā 

 

16 Rumūz ile nükātuñ bunda sen mümtāzını gözle 

 Muḫadderāt-ı naẓmumdan bunı bil bākire cānā 

 

17 Bu gün kāĢāne-i ʿālemde Ģol meĢĢāṭa-i ʿaḳlum 

 Libās-ı zerkeĢin pūĢīde ḳılmıĢ sāṭire cānā 
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18 Bilem dėrseñ eger bunda rumūz-ı ʿilm ü eĢyāyı 

 Ḳulaġuñ ṭut ḫaber al sen de muḫbir nāẓıra cānā 

 

19 Eger fehmüñde noḳṣānuñ varise ḳıl riyāzātı  

 Vėre Ģol ʿālem-i ḥikmet saña çoḳ bāṣıra cānā 

 

20 Ḳuloġlı ʿilm ü bāṭından ḫaberdār olmaġa ḳaṣd ėt 

 Mebādā aldanup ḳalma ṣuver-i ẓāhire cānā  

 

17 

Müstefʿilün Müstefʿilün Müstefʿilün Müstefʿilün 

1 Bezm-i fenāda içilen cām-ı ṣafāya merḥabā 

 Dil-ḫˇāh oluben içilen ol dilrübāya merḥabā 

 

2 Her dem taḥammül eyleyüp anuñ cefā vü cevrine 

 Ṣabr eyleyen ʿāĢıḳlara dürlü belāya merḥabā 

 

3 Būy-ı ṣafā-yı zülf çün cānum meĢāmına ėre    

 Dostdan ḫaber vėren bize bād-ı ṣabāya merḥabā 

 

4 Ol bāġ-ı vaḥdet güllerin dėrmek diler göñlüm yine 

 Rūz-ı seḥerde açılur verd-i rıżāya merḥabā 

 

5 Ṭūr-ı temennāya yine ėrdi göñül Mūsā-veĢ  

 Geldi ḫiṭāb-ı Lem-yezel ʿālī-ṣadāya merḥabā 

 

6 Murġ-ı göñül pervāz ėder evc-i hüviyyetden hemān 

 Cümle hevālardan seni ilten hevāya merḥabā 

12ᵃ 

7 Sidre-niĢīn olan göñül düĢmiĢ bu dām-ı keŝsete 

 Uçmaḳ diler menziline per-i hümāya merḥabā 
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8 Tenezzülāt-ı ʿālemüñ ālāyiĢine sen ilet 

 Yā Rab Refīḳ aʿlā ile evc-i semāya merḥabā  

 

9 Vėrgil dile tevfīḳüñi ḳılsun semāvāta ʿurūc 

 Bulsun ḥużūr-ı ʿizzetüñ vaṣl-ı Ḫudāya merḥabā 

 

10 Kāmil ḳılanlar kendüzin ırmaz tevāżuʿdan yüzin 

 Nerm eyleyüp ġāyet sözin ol ḫūb-edāya merḥabā 

 

11 Ḥaḳḳāni söylerler kelām dünyāyı añlarlar menām  

 Rūḥāniler vėrür ṭaʿām ṭatlu ġıdāya merḥabā  

 

12 Ṣıdḳ u ṣafādur sözleri ʿahd-i vefādur özleri 

 Görmez cihānı gözleri ol āĢināya merḥabā 

 

13 Nūrāni olmıĢlar ʿayān rūḥāniler genc-i nihān 

 ḲılmıĢlar anda çoḳ zamān Ģol mācerāya merḥabā 

 

14 Bulsañ ledünnīden güher alsañ ḥaḳīḳatden ḫaber 

 Olsañ fenā-fi‘llâh eger dėrler gedāya merḥabā 

 

15 Derd-i derūnı aġlayup ʿıĢḳa yüregüñ ṭaġlayup 

 Ḳulluġına bėl baġlayup dė ol ṣalāya merḥabā 

 

16 Bu bir bilinmez rāh imiĢ ādem ḳamu güm-rāh imiĢ 

 Yol gösteren Allâh imiĢ ol reh-nümāya merḥabā 

 

17 Ol derdlerüñ dermānıdur ol cānlaruñ cānānıdur 

 Ol ʿālemüñ sulṭānıdur ʿizz ü ʿalāya merḥabā 

 

18 Her ḳanda iseñ ol görür ḳulına maḳṣūdın vėrür 

 Her yerde ol ḥāżırdurur cūd u seḫāya merḥabā 
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19 Hem bizi insān eyledi kim bize iḥsān eyledi 

 Çün ʿahd ü peymān eyledi ḳālu-belāya
459

 merḥabā 

 

20 Ḳuloġlı gir iḥrāmına ėr vuṣlatı bayrāmına 

 Saʿy ėt viṣāl eyyāmına ʿömren ṣafāya merḥabā  

 

18 

Mefâʿîlün Mefâʿîlün Mefâʿîlün Mefâʿîlün 

     

يعاٍ ؿيةالزًط ٖٓ تطؼٔا تيْ٘ ؼطٝؾ  1  

تپطؼْ حاٍ ظيفاٗطا ًصا ضكث اظ ضشاٍ ؿية 
460

 

12ᵇ    

 چٕٞ إ ذيطإ ٓؽحْ ٖٓ تيي زاز اظ هسض ؼاه٠ 2

ضؼيس اظ ًٞـۀ چفْٔ ٛٔاٗا إ شٔاٍ ؿية 
461

 

 

 ٖٓ إٓ كطٓاٗثطّ آط ذساٝٗسّ ًٚ كطٓاي٘س 3

ضؼاٗس ٛاجق هسؼ٠ ٗساٟ شٝاُصالٍ ؿية 
462

 

 

 ًٚ ذٞاْٛ ًِؼصاض ؿ٘چٜا ضا زٝؼث تط چيْ٘ 4

ٝ تؽحإ ٝشٞز ٓطاٛٞيسا ـس ٜٗاٍ ؿية 
463

 

 

 اًط ػيس ٝلاٍ ًؼثٚ ضا زض ٖٓ ضؼيسّ ًط 5

تط اٝز آؼٔإ زيسيْ ت٘اًٚ يي ٛالٍ ؿية 
464

 

 

 

 

                                                           
459

 A‟râf, 7/172. 
460

 “Ben artık gökyüzünde gaybın zevalsiz meleğini görüyorum. Ondan gayb ricalinin nereye gittiğini 

soruyorum.” 
461

 “Sarhoş ve sersem olan bana sâkî bir kadeh verdi. Göz ucumdan sanki o gayb güzelliği erişti.” 
462

 “Ben o itaatkâr kulum ki Cenab-ı Hakk‟ın buyurduğu emirleri yerine getiririm. Mukaddes bir 

seslenici gaipten Zülcelâl olan Allah‟a mahsus bir nida ulaştırdı.” 
463

 “Goncaların gül yanaklarını toplamak isterim. Vücut bostanımın gayb fidanı ortaya çıktı.” 
464

 “Eğer Ka„be‟ye kavuşma bayramına ulaşırsam, gökyüzünün en üst noktasında ansızın bir gayb 

hilali göreceğim.” 
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 ٖٓ ايٖ ٛإٓٞ كطهث ضا زٝيسّ پا تطٛ٘ٚ چٕٞ 6

تٜط شا جف٘ٚ ُة ًفحْ ٌٓط آب ظالٍ ؿية 
465

 

 

 ٓطا كطياز ضؼح٠ ـس ت٘ٞـْ ظٗسٙ زٍ ًطزّ 7

ًٚ زؼحٞضؾ ت٘عزيي ذساضا اححٔاٍ ؿية 
466

 

 

 زضيٖ تحراٗۀ ظاٛس كطية چطخ ٓي٘اي٠ 8

 
467

 ؿطية ٝ ت٠ ًػ اكحازّ چٚ ٓيؽٞظ ٓالٍ ؿية

 

 ٗٚ تاؿؽحاٗطا ٖٓ ٓيَ ًطزّ ٗٚ ًَ حٔطا 9

 
468

يب اي غ ر َ ب ه پ ىم اي رَازِ و ً پ  مه آن مرغم و

 

 يويٖ زاْٗ ًٚ كطزا ٓيطؼس تطٓا كـإ ٝ آٙ 10

 
469

 بىفتا وػف عه ضاٍق عيان ورد از جالي غيب

 

يث ذٞاتْ 11 ٔٝ  شٔاٍ ـاٛس هسؼ٠ ٓؼيٖ ض

زض آؿٞـ٠ ًْ٘ إٓ زّ ٝشٞز اٝ ٓراٍ ؿية 
470

 

 

 چٚ ؿْ زضٝيؿ زُطيفْ شٜإ ًط ٛؽث ٝ ًط ٗيؽث اؼث 12

ًٚ تطٓا ػطن زاض اظ ياض اٝ ٓٚ ضٟٝ ٝلاٍ ؿية 
471

 

 

 

 

 

                                                           
465

 “Ben bu ayrılık çölünü yalınayak koştum ve gaybın tatlı ve berrak suyu dışında her yerinde susuz 

dolaştım. 
466

 “Bana feryad bir azık oldu, onu yiyerek gönlüm hayat buldu. Zira onun kaidesi Allah‟a yakınlığın 

gaybî ihtimalidir.” 
467

 “Bu zahit aldatan dünya puthanesinde garip ve kimsesiz kaldım. Gayb hüznü nasıl da canımı 

yakıyor. 
468

 “Ne bahçeye ne de kırmızı güle meylettim. Ben gayb kanadıyla uçan kuşum.” 
469

 “İyi biliyorum ki yarın bize ah ve figan ulaşacak. Dedi ki, gaybın azametinden paçaların 

sıvanacağı/kıyametin kopacağı günü ortaya çıkarttı.” 
470

 “Mukaddes sevgilinin yüzünü devamlı rüyamda görüyor ve o zaman onun vücudunu gayb misali 

kucaklıyorum.” 
471

 “Gönlü yaralı bir dervişim, dünya varmış yokmuş, ne gam. Gayb visalinin ay yüzlüsü bize 

sevgiliden haber getirir.” 
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 ٖٓ إٓ پفث زٝجا هسّ ًٚ تاض ٓح٘ث زٝضإ 13

 
472

 ًفْ تؽياض ٓسجطا آيسٝاضّ ٓصاٍ ؿية

 

 ٗساضّ ِٓي ٓاٍ آٞاٍ ك٘ا ك٠ هللا زضٝيفْ 14

تٔا زاز اٟ كِي ياضّ ٗفإ ظُق ذاٍ ؿية 
473

 

 

 زضيٖ زضياٟ ٛصطإ ؼاح٠ِ ْٛ ًفحىثاٗيْ 15

ٓسز ًٖ حىطٝؾ جٞكين جٞ اٟ ت٠ ظٝاٍ ؿية 
474

 

 

 اظيٖ تؽحإ ػأُطا ٝشٞزّ آ ب ؿْ پطٝض 16

زٍ ٝ شاْٗ هطٗليَ ـس ضشا ًطز اظ ؼلاٍ ؿية 
475

 

 

 تفٞيْ آب زيسٓطا ت٘وؿ ٓاؼٞا ٠ًِ 17

 
476

 ٝضهٜايؿ لثا زازيْ چٚ ؿْ اظ هيَ ٝ هاٍ ؿية

13ᵃ 

ه 18 ذام ت تارم ب رف يم و ض ذ  چُن آن طاَش ل

ًٚ ٛط ضٝظٟ ذساٝٗسّ ضؼيس اظ ٖٓ ٗٞاٍ ؿية 
477

 

 

 تطيۀ كطاهث پا تطٛ٘ٚ ٖٓ ٜٗازّ پاٟ  19

 
478

يب غاي غ ىم ز ي غ ُ مت َ پ ي ُف ذي احرام ت  ب

 

 

 

                                                           
472

 “Ben o boyu iki büklüm olmuş kimseyim ki devrin mihnet yükünü uzun müddettir çekerim. Ancak 

gaybın güç ve kuvvetinden ümitliyim.” 
473

 “Malım mülküm param pulum yok, kendini Allah yoluna vakfetmiş dervişim. Ey felek, sevgilim 

bana gaybın zülfünden ve beninden nişan verdi.” 
474

 “Bu hicran denizinde hem bir sahilim hem de gemiciyim. Ey zevali olmayan gayb, tevfikinle Hızır 

gibi yetiş.” 
475

 “Bu dünya bostanında vücudum keder artıran bir su oldu. Gönlüm de karanfil olup onu gayb 

çanağından rica etti.” 
476

 “Gözyaşımı mâsivâ nakşıyla tamamen yıkayıp varaklarını yele verdim, gaybın dedikodusundan ne 

gam.” 
477

 “Ten tuzağına yakalanmış mukaddes tavus kuşuyum. Ey efendim, benden her gün gayb azığı 

erişmektedir.” 
478

 “Ben senin ayrılığının çölüne yalın ayak adım attım. Tevfikinin giysisini ver de gayb şalından 

örtüneyim.” 
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 هٍٞ اٝؿ٠ِ هثط ٓح٘حطا ًٚ تط ظاٟٗٞ ت٘فيْ٘ 20

 
479

اي غيب ُُ  چً ميىُوً ضخه دادم خذا برمه ض

 

19 

Müstefʿilün Müstefʿilün Müstefʿilün Müstefʿilün 

1 Cān ile eyle ey göñül sen de o cānānı ṭaleb 

 Derde giriftār ol yine hem eyle dermānı ṭaleb 

 

2 Deryā-yı vaḥdetden bu gün bir ḳaṭre idüñ bunda sen 

 Ḳalma bu güller içre tā ḳıla gör ʿummānı ṭaleb 

 

3 Seng-i siyāha aldanup vėrme ʿömür ser-māyesin  

 Bulġıl ḥaḳīḳat cevherin laʿl-i BedaḫĢānı ṭaleb  

 

4 Ḳulzüm-i baḥr-i vaḥdete sür keĢti-i himmetüñi   

 Ḳıl rāh-ı ʿuḳbāya sefer ėt dürr-i mercānı ṭaleb 

 

5 Bu dehr-i dūnı terk ėdüp milk-i beḳāya ʿazm ḳıl 

 Zīr ü zemīne baḳmayup ḳıl yüce eyvānı ṭaleb 

 

6 Merdān-ı rāh-ı Ḥaḳ olan aġyāra vėrmez göñlüni 

 Dāyim Ḫudāyı isteyüp eyler o Sulṭānı ṭaleb 

 

7 Özler Ḥaḳuñ dīdārını cümle cihāndan göz yumup 

 Bulır liḳā-yı ḥażreti ḳılan cihānbānı ṭaleb 

 

8 Faḳr u fenā kārı olup ėder çün ʿuzlet iḫtiyār 

 Dünyāda ḳılmaz cemʿ ėdüp māl-ı firāvānı ṭaleb 

 

                                                           
479

 “Ey Kuloğlu, mihnet kabrine dizlerimin üzerinde otururum. Ne çeşit bir söz söyledim ki, Allah 

gayb sualiyle benden soracak.” 
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9 Tā kim cenāb-ı ḥażrete ėder tevekkül rūz u Ģeb  

 Dergāh-ı Ḥaḳḳı bekleyüp ėder çün iḥsānı ṭaleb 

 

10 ġiddet rehā yeksān olup anuñ ḳatında dāyimā  

 Mevlāya ṭutar yüzini eyler o Sübḥānı ṭaleb 

   

11 ʿIĢḳ āteĢi iḥrāḳ ėder dil ḫırmenini ʿāĢıḳuñ 

 Ėder gėce gündüz hemān ol nūr-ı Yezdānı ṭaleb 

 

12 Bād-ı muḥabbet kim eser milk-i derūnında anuñ 

 ġol bāġ-ı ḥüsn içre ḳılur serv-i ḫırāmānı ṭaleb 

13ᵇ 

13 RaḫĢ-ı semend-i himmeti devende olur dem-be-dem 

 DüĢer beḳā hāmūnına ėder o meydānı ṭaleb 

 

14 Sālār-ı miḥnet leĢkeri çeğner vücūdı milkini 

 Her cā-be-cā yaġmā ḳılur eylemez imkānı ṭaleb 

 

15 Peymāne-i ʿıĢḳı eger nūĢ eyledüñse ber-devām 

 Ḳo ʿālemüñ naḳĢın ḳamu eyle o peymānı ṭaleb 

  

16 Hercāyi olma ey göñül ṭur ʿahd ile peymānuña 

 Ḳālū-belāda
480

 eylegil iḳrār-ı īmānı ṭaleb  

 

17 Nā-gāh gelüp bir gün saña vėrdügi rehni isteye 

 Yaʿnī ecel ėriĢüben eyleye bu cānı ṭaleb 

 

18 Ḳıl ḫidmeti Ģām u seḥer ẕikr-i Ḫudāyı pīĢe ḳıl 

 Vird ü duʿāya el açup ḳıl sırr-ı Ḳurʾānı ṭaleb 

 

                                                           
480

 A‟râf, 7/172. 
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19 Cānuñ bedenden gitmeden ṭutġıl ṭarīḳ-i Ḥaḳḳa yüz 

 Eyle göñülden ṭurmayup ol ẕāt-ı pinhānı ṭaleb 

 

20 Ḳuloġlı rāh-ı Aḥmede eger ayaḳ baṣduñ ise 

 Rehber dilerseñ yolına ḳıl Ģāh-ı merdānı ṭaleb 

 

20 

Müstefʿilün Müstefʿilün Müstefʿilün Müstefʿilün  

1 Ey pādiĢāh-ı Lem-yezel ey ḥażret-i ʿālī-cenāb 

 Vėrgil baña luṭf-ı ezel ḳaldur cemālüñden niḳāb 

 

2 Yandurma hicrüñ nārına sen bizi nā-kām eyleyüp 

 Göster cemālüñ yüzini refʿ eyleyüp yüzden ḥicāb 

 

3 Nūr-ı hidāyet pertevi kim ayla iĢrāḳ eylese 

 Maḥv ola ẓulmānī vücūd ḫurĢīdi örtmeye seḥāb 

 

4 Ṣalma bizi ferdāya sen vėrgil bu gün maḳṣūdımuz 

 Der-hā güĢāde eyleyen sen bize eyle fetḥ-i bāb  

 

5 Hiç luṭfıñuñ pāyānı yoḳ sevmez seni kim cānı yoḳ 

 Ben ḫastenüñ dermānı yoḳ ėtme celālüñle ʿitāb  

 

6 Bu derd ile eylerem āh geçdi nice sāl ile māh 

 Bu ḥālüme sensin güvāh hicrüñden urma ıżṭırāb 

 

7 Ey kūy-ı mehtābı süren çevgān-ı ʿamber-sā ile 

 Bu ḥālümi döndürmegil aḥvāl-i ġayre inḳılāb 

14ᵃ 

8 Bir teĢneyüm iḥsānuña geldüm senüñ ben yā Ġlâh  

 Deryā-yı raḥmetden baña ṣunsañ n‘ola bir ḳaṭre āb 
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9 Ġḳlīm-i hicrüñde olam senden Ģikāyetler ḳılam 

 Elde ṭutulmaya ḳalem vaṣfuñla yazarsam kitāb 

 

10 Sen de göñül dildāde ol bāġında serv-āzāde ol 

 Dergāhına āmāde ol gūĢ eyleyüp andan ḫiṭāb 

 

11 Gitme ṣaḳın bu rāha sen dünyāda māl ü cāha sen 

 ġol himmet-i kūtāha sen ėrmegiçün ḳılma Ģitāb 

 

12 Ten-perver olup rūz u Ģeb nefsüñe vėrme ruḫṣatı 

 Bu dünye bir cīfe imiĢ ehli durur anuñ kilāb 

 

13 Sen göñlüñi Mevlāya vėr her vāruñı yaġmāya vėr 

 Her kāruñı ʿuḳbāya vėr andadurur ḥüsn-i meʾāb 

 

14 Nefsüñ hevāsına ėrer derdüñ devāsına ėrer 

 ʿÖmrüñ fenāsına ėrer zīrā felek bir āsiyāb 

 

15 Bunda çekerseñ zaḥmeti anda bulasın raḥmeti 

 Bī-ḥadd göresin niʿmeti iĢlediseñ ecr ü ŝevāb 

 

16 Ėrüp devām-ı devlete nā-gāh viṣāl-i ḥażrete 

 Anda ḥużūr-ı ʿizzete yol bulmaġa ḳıl iktisāb 

 

17 Dünyāya vėrme göñlüñi ednāya vėrme göñlüñi 

 Ġavġāya vėrme göñlüñi eylerler anda çoḳ ḥisāb 

 

18 Bu rehzen-i dünyā seni aldar ki zinhārında ol 

 Evvel görinür ṣu gibi ṣoñunda görinür serāb 

 

19 Bād-ı belādur nefs-i Ģūm gel ḳaydın ıṭlāḳ eylegil 

 Bād-ı hevādur dünyede ālāyiĢidür pür-ġaẕāb 
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20 Ḳuloġlı ʿuzlet gūĢesin bunda sen eyle iḫtiyār 

 Olmaḳ dilerseñ fāriġ ol anda ʿazīz ü kām-yāb 

 

21 

Müstefʿilün Müstefʿilün Müstefʿilün Müstefʿilün 

1 Bu ʿandelīb-i dil yine eyler o gülzāra ṭaleb 

 Ėder fiġān- ı zār ile gül yüzlü dildāra ṭaleb 

 

2 Bir ẕerredür göñlüm yine āmiḫte olmıĢ perteve 

 Evc-i hüviyyetde ḳılur gün gibi ruḫsāra ṭaleb 

14ᵇ 

3 ḲomıĢ sevād-ı ʿālemi yėler hevāda yėl miŝāl 

 Ḳurb-ı viṣālinden ėder zülf-i siyehkāra ṭaleb 

 

4 Bu māsivānuñ naḳĢını ėtmiĢ ferāmuĢ dünyede 

 Oḳuyup anuñ ismini ḳılmıĢ çü dīdāra ṭaleb 

 

5 Aġyārı ʿömren istemez ḳor bu cihān esbābını 

 Vėrüp dü-ʿālem naḳdini ėder o bāzāra ṭaleb 

 

6 Ġki cihān sermāyesin vėrdi elüñe Ḥaḳ senüñ 

 Sen anı żāyiʿ eyleme ḳıl müĢg-i tātāra ṭaleb 

 

7 Evvel vücūd-ı kāyināt cümle ʿadem milkindedi  

 Gelmek dileyüp ʿāleme ḳıldılar iẓhāra ṭaleb 

 

8 Ġmdi Ḥaḳuñ ʿaṭıyyesin kim saña vaʿde ḳılduġı 

 Sen de anı dile hemān eyle Mededkāra ṭaleb 

 

9 Kim seni Ḥaḳdan dūr ėder bu nefs-i Ģūmuñ bilmiĢ ol 

 Ėder çün ʿiṣyān ėtmege bu nefs-i emmāre ṭaleb  
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10 Sür māsivānuñ ʿaskerin milk-i derūnuñdan çıḳar 

 Ḳıl ḫāli sulṭānuñ evin hīç ėtme aġyāra ṭaleb 

 

11 Ġste anuñ ḳurbiyyetin aldanma naḳĢ-ı dehre hīç 

 Cām-ı viṣāl-i dilberi eyle i bī-çāre ṭaleb  

 

12 Bāġ-ı ṭarīḳat içre sen ger dāḫil olursañ bu gün 

 Saʿy ėt gülini dėrmege eyleme gel ḫāra ṭaleb 

 

13 Bu çarḫ-ı ġaddār iy göñül seni firīb eyler meded 

 Sevdükçe yüzin dönderür ėtme cefākāra ṭaleb 

 

14 Sevdükçe saña nāz ėder mihr ü vefāsın az ėder 

 Ėtme seni enbāz ėder ol merdüm-āzāra ṭaleb 

 

15 Dāmına düĢmiĢdür özüñ ḳaydı giriftār eylemiĢ 

 Eyle sen andan iy göñül ḳurtulmaġa çāre ṭaleb  

 

16 Naḫl-i cefādur kim senüñ iĢbu vücūduñ iy göñül 

 Mīvesi renc olur anūn ėtmegil evzāra ṭaleb  

  

17 Efġān iĢi nev-restenüñ Ḥaḳḳa derūnu bestenüñ 

 EndīĢesi her ḫastenüñ olmaz mı tīmāra ṭaleb 

 

18 Tīr-i belāya ol hedef bulmaḳ diler iseñ Ģeref 

 Nīsānda ėtmez mi ṣadef bir ḳatre emṭāra ṭaleb 

15ᵃ 

19 Manṣūr-veĢ gel dārı ḳo Yūsuf gibi bāzārı ḳo 

 Ḳuloġlı sen efkārı ḳo eyle bu güftāra ṭal 

 

20 Gel nāme-i aḥvālüñi ʿarż eylemek içün hemān 

 Dārinde-i fermān olup ḳıl emr-i Ḫūnkāra ṭaleb 
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22 

Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün 

1 Bī-nihāyet cürmüñ oldı bunca iḥsāna sebeb 

 Raḥmeten li‘l-ʿālemīndür
481

 cümle insāna sebeb   

 

2 Musṭafādur nūr-ı eĢyā pertev-i raḫĢendedür 

 Pes anuñ oldı vücūdı iĢbu aʿyāna sebeb 

 

3 Saʿy ėder Nāmūs-ı ekber Sidreden inüp yere 

 Faḫr-ı ʿālem ḥażretidür vaḥy-i Ḳurʾāna sebeb 

 

4 Müntehā ḳaddi durur ṭūbāya anuñ müĢtemil 

 Nūr-ı vechidür münevver ḥūr-ı Rıḍvāna sebeb 

 

5 Vech-i nūrından mücellā küfr-i ẓulmet defʿ olur 

 Ādemī-zād ʿāĢıḳ olur budur īmāna sebeb 

 

6 Muḳtedā-yı ʿālem oldı nefsine żabṭ eyleyüp 

 ʿĀḳil u kāmil olupdur buldı iẕʿāna sebeb 

 

7 ḲāĢif-i ġayb istese cümle cihāna feyż ėder 

 Bāriye vācib degildür ola her āna sebeb  

 

8  Bār-ı hicr ü ḥasreti  ḳaddüm dü-tā ḳıldı benüm 

 ʿAḳl-ı bī-hūĢum durur tār-ı perīĢāna sebeb 

 

9 Fażl-ı ʿām ile bu gün iḥsān u cūduñdur senüñ 

 Seng-i Hindistān ola laʿl-i BedaḫĢāna sebeb 

 

 

                                                           
481

 Enbiyâ, 21/107. 
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10 MürĢid-i ʿaĢḳı gözet sen ḫānkāh-ı dehrde 

 Devr-i Ģems ü māh ile eyleyen erkāna sebeb 

 

11 Pāydār olmaz cihān milki bu gün her ṭālibe 

 Çün ʿademdür āḫiri bārī ne eyvāna sebeb 

 

12 Sālikān-ı rāh-ı Ḥaḳ olan sebük-bār olsa ne 

 Terk-i dünyādur muḥaṣṣal ḳurb-ı Raḥmāna sebeb 

 

13 Fülk-i dildür ʿāĢıḳı deryā-yı hicrāna ṣalan 

 Baḥr-i ʿıĢḳuñ ḳaṭresidür mevc-i ʿummāna sebeb 

15ᵇ 

14 Girye-i āh-ı siriĢkümdür bu ġurbetde benüm 

 ÇeĢme-i çeĢmümden eyā dürr-i mercāna sebeb 

 

15 ʿIĢḳ-ı ʿāĢıḳ-ārada ancaḳ maḥabbetdür hemān 

 Ḫidmet-i Ḥaḳdur muḥaṣṣal ʿilm ü ʿirfāna sebeb 

 

16 Diyüvėrdi ḫalḳ-ı ʿālem hep musaḫḫar olduġı 

 Nām-ı Ḥaḳdur arada mühr-i Süleymāna sebeb 

 

17 KeĢti-i devrān elinden bulmaḳ isterseñ rehā 

 Āh-ı maẓlūm oldı ʿālem içre ṭūfāna sebeb 

 

18 Görmesem ʿālemde vechüñ Ģöyle ser-gerdān-veĢ  

 Ḥasretüñdür hep senüñ bu naḳĢ-ı dīvāna sebeb 

 

19 Cemʿ olur ʿāĢıḳlaruñ ḳatuñda medhūĢ olmaġa 

 Meclis-i ʿıĢḳuñda devre oldı peymāne sebeb 
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20 Bu Ḳuloġlı Kaʿbe-i dīdāruñuñ müĢtāḳıdur 

 ʿIyd-ı vaṣluñda ola mı bāri ḳurbāna sebeb 

 

23 

Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün 

1 Ey cemāl-i ṭalʿatüñde iki ʿālem bir seḥāb 

 Vey kemāl-i ḳudretüñde cümleyedür fetḥ-i bāb 

 

2 Kim durur bunda dilemez devlet-i ruḫsāruñı 

 ġems-i ʿālem ẕerre ḳalmaz yüzden açarsañ niḳāb 

 

3 Her kime luṭfuñdan ebvāb-ı ḫazāʾin fetḥ ėdüp 

 Bir naẓar ḳılsañ olur bunda ʿazīz ü kāmyāb  

 

4 Bād-ı luṭfuñ bāġ-ı ʿömrümden güẕer ḳılsa eger 

 Bu vücūdum bir dıraḫt-āsā olur ʿālī-cenāb 

 

5 Bir naẓarda ḳara ṭopraġı sen insān eyledüñ 

 Nuṭḳa geldi söyleyüp ėtdüñ ana remz-i ḫiṭāb 

 

6 Bir naẓarda ḳara ṭaĢı laʿl ü mercān eyledüñ 

 ġöyle kim ẕī-ḳıymet oldı gören ėtmez rū-metāb  

 

7 Bāġ-ı dil içre bu gün enhār-ı ʿıĢḳuñ cūĢ ėdüp 

 Bite envāʿ-ı Ģükūfāt-ı maʿārif yā Meʾāb  

 

8 Remz ėder her bir Ģükūfe vaḥdetüñ āŝārınuñ  

 Her Ģükūfe oldı bīdārān öñinde bir kitāb 

16ᵃ 

9 Varlıġuñdan ol lisān-ı ḥāl ile vėrür ḫaber 

 Rind-i ʿāḳil fehm ėdüp aġzından alurlar cevāb 
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10 Derd-i ʿıĢḳuñ āteĢine yanmayan pervāne-vār 

 Ḥasret ile nār-ı ẓulmetde olur baġrı kebāb 

 

11 Bezm-i ḥayretde bu gün maḫmūr olan mestāneler 

 GūĢ ėderler ʿālem-i ḳudsīde sāz ile rebāb 

 

12 Girüp ʿıĢḳ ḥammāmına çıḳar cihān esbābını 

 ġöyle kim dil ḳubbesinde Ģems-i ẕātı vėre tāb 

 

13 Nūr-ı vech-i kibriyā lemʿān u iĢrāḳ ėdiser 

 Farḳuñ üzre nūr-ı Ḥaḳ ḫayme ḳura çün bī-ṭınāb 

 

14 Ġç bu māʾ-i zindigānīdür ki tevḥīd nehridür 

 Ṣoñra rāhuñ berr-i bāyābāne ėrer yoḳdur āb 

 

15 Bī-nihāyet kūh u hāmūndur ʿadem iḳlīmi kim  

 Ḥasret ile gėce gündüz ḳurur aġzuñda luʿāb 

 

16 ġöyle telvīŝātı anuñ pāy-bend olur saña 

 Sükker-i dünyāya dāyim niçün olursın zübāb 

 

17 Gül cemālüñ terlese Ģerminden ol sulṭānuñuñ 

 Ṣaçıla ʿilm-i ledünnī ḫāṭıra miŝl-i gül-āb 

 

18 Geç feżā-yı dü-cihānuñ māverāsından bu gün  

 Sāyebān ola baĢuñ üzre nice zerrin ḳıbāb 

 

19 Ḳıṣṣa-i ʿıĢḳuñ beyānı çün muṭavveldür hemān 

 Söylemekden bāri ne ḳılalum anı intiḫāb 

 

20 Ġy Ḳuloġlı görmek isterseñ yüz gülzārını 

 ʿAndelīb-āsā seḥerlerde ėdegör defʿ-i ḫˇāb  
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24 

Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün 

1 Ḥasretüñle gėce gündüz aġlayan giryān olup 

 Tāb-ı ʿıĢḳuñla derūn u cigeri biryān olup 

 

2 Cevher-i vaṣluñ yitürmiĢdür gönül bulmaġiçün  

 Aradı Ģehr-i vücūdında biraz dükkān olup 

 

3 Refʿ ėderseñ luṭf ile bir kez cemālüñden niḳāb 

 Ġki ʿālem ḫalḳı cümle ḳalısar ḥayrān olup 

16ᵇ 

4 Ger perīĢān eylesem bir top ḳadar mecmūʿasın 

 Oḳusam evrāḳını ʿaḳlum çü ser-gerdān olup 

 

5 KeĢti-i ġamda göñül liman-ı vaṣluñ ārzular  

 Çün bu sevdādan gözüm yaĢı aḳar ʿummān olup 

 

6 Maʿden-i baḥr-i ḥaḳāyıḳsın bilürseñ sen seni 

 Sözlerüñ ʿilm-i ledündür laʿl ile mercān olup 

 

7 LeĢker-i ġam ḳıldı yaġmā bunda Ģehr-āĢūbını 

 Bu vücūdum ʿāleminde niçe biñ dükkān olup 

 

8 Tā meger saña ola dergāh-ı ʿizzetden naẓar 

 Bulasın rüĢd-i maʿādin kāmil insān olup 

 

9 Ẕerreye ḳılsañ naẓar per-tev ṣalar ʿālemlere 

 Ṭutar āfāḳı żiyāsı Ģemse-i tābān olup 

 

10 Yek naẓar ḳılsa çü fażlından Ḫüdāvend-i cihān 

 Laʿl ü yāḳūt ʿarż ėder bir ḳara ṭaĢa kān olup 



319 
 

11 Baḳuben bir ḳaṭreye ėtse kemālinden murād 

 CūĢa gelür Ģöyle kim ol baḥr-i bī-pāyān olup 

 

12 Bir gedānuñ āhına ger raḥm ėde ol bī-zevāl 

 Ġki ʿālem fülkini ġarḳ ėder ol ṭūfān olup 

 

13 Kiminüñ ḳılur vücūdın erre ile iki Ģaḳḳ 

 Kimisine vėrür efser ʿāleme sulṭān olup 

 

14 Ḳılsa ger nāra tecellī gül-ʿıẕār eyler bu gün 

 Bendesi ḳılur temettuʿ bāġ ile bostān olup 

 

15 Kiminüñ her dem firāĢını ḥarīr aṭlās ėder 

 Kimi bulmaz bir libāsı ṣoyınur ʿuryān olup 

 

16 Kimine tiryāk-i zehr ėder kime vėrür devā 

 Ėrgürür maḳṣūdına her derdine dermān olup 

 

17 Kimsenüñ rızḳını kesmez niʿmetidür ʿāmm anuñ  

 Ḳapusında gėce gündüz herkese iḥsān olup 

 

18 Berḳ-ı ʿıĢḳuñ Ģuʿlesi yaḳdı vücūdum ḫırmenin 

 Her Ģerārı kim anuñ bir āteĢ-i sūzān olup 

 

19 Yek iĢāret eyleseñ baña Ģeker-gūyāñ ile 

 Ḫidmetüñde dāl olurum emrüñe fermān olup 

17ᵃ 

20 SöylemiĢdür Ḫüsrevāne ḳıṣṣa-i ġīrīnüñi 

 Bu Ḳuloġlı ʿıĢḳuñ ile ʿāleme destān olup 
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25 

Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün 

1 ʿIĢḳ elinden gėce gündüz bu derūnum zār olup 

 Seyle döndi gözlerüm yaĢı aḳar enhār olup 

 

2 Kaʿbe-i maḳṣūda herkes ėrmege eyler murād 

 Līḳ taḳdīr-i muḫālif bir siyāh astār olup 

 

3 Murġ-ı cān uçmaḳ diler Ģol lāne-i ḳudsiyyeye 

 ġāhid-i ġaybuñ cemāli aña bir gülzār olup 

 

4 Her seḥer vėrür ṣabā Ģol būy-ı zülfinden ḫaber 

 Çīn ü Māçīn-i vefāda nāfe-i tātār olup 

 

5 Ḥizb-i ʿıĢḳuñ pāymāl ėtdi Ḥicāz-ı ḳalbümi  

 Ḳande varsa ġālib olur leĢker-i kerrār olup 

 

6 ĀĢiyān-ı vaḥdete ṭāvus-ı cānum cān atar 

 ʿĀlem-i ġaybuñ miŝāli bāġ ile ezhār olup 

 

7 GelmiĢem ben ḫāne-i dārü‘Ģ-Ģifāʾ-ı ḳurbuna 

 Dīde-i nergis-mizāc ile ḳatı bīmār olup 

 

8 Ḫaste-i ʿıĢḳuñ ṭabībā çün viṣālüñ Ģerbetin 

 NūĢ ėderse bula ṣıḥḥat aña bir tīmār olup 

 

9 Ḳāṣıd-ı hicrānuñam geldüm mesāfe ḳaṭʿ ėdüp 

 Vaṣl-ı ẕātuñdan ḫaber vėrseñ hele iḳrār olup 

 

10 ʿĀlem-i ḫˇāb içre bir kez vechüñ olsa āĢikār 

 Bu Ģeb-i ḥasret içinde ṭurmıĢam bīdār olup 
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11 Nā-tüvānem rāh-ı ṣaḥrā-yı cemālüñde senüñ  

 Kūh-ı hicrüñ ḳaddümi ḫam eyledi ġam-bār olup 

 

12 Eyledüm çarḫ-ı semāʿ-ı devr ėdüp ʿālemleri  

 Naʿre vü feryād-ı yā hūdan iĢüm eẕkār olup 

 

13 Ḫayli ġam aldı derūnum Ģehrinüñ dervāzesin 

 Cevher-i vaṣluñ aradılar ulu bāzār olup 

 

14 Baḥr-i ġamda rūzigār-ı ḥasretüñ cūĢ eyledi 

 Ṣalıvėrdüm bu ümīdüm zevraḳın nā-çār olup 

17ᵇ 

15 Dāmen-i vaṣluñ elümden aldı hicrānuñ yėli  

 Dāġ-ı ḥasret yaḳdı tā-ser-pā vücūdum nār olup 

 

16 Ḥüsn-i ẕātuñdur temennā ḳılduġum Ģām u seḥer 

 Ḳılmaġıl bu Ģebde zülfüñle anı ṭarrār olup 

 

17 Mācerā-yı kūy-ı hicrānuñdan ėdersem beyān 

 Hiç kitāb-ı vaṣfa ṣıġmaz Ģöyle çoḳ güftār olup 

 

18 ġeyʾi-li‘llâh ėderem çün gelmiĢem Ģeyyād-veĢ 

 Nān-ı vaṣluñ umaram dergāhuña cerrār olup  

 

19 Māsivā-yı dü-cihānuñ vechini terk eyledi 

 Bu Ḳuloġlınuñ temennāsı hemān dīdār olup 

 

26 

Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün 

1 Niçe bir cān Yūsufına cismi zindān eyleyüp 

 Ḳurtar āzād ėdüp anı ʿazm-i Kenʿān eyleyüp 
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2 Bezm-i ʿıĢḳda cūĢ ėderler zümre-i rūḥāniyān 

 GeĢt ėderler ʿālemi bir demde seyrān eyleyüp  

 

3 Olıgör sen de ḥırīdār-ı metāʿ-ı milk-i ʿıĢḳ  

 Ḳalma bu ʿaḳl ile kim bīhūde ḫüsrān eyleyüp 

 

4 Nergis-i bāġ-ı viṣālinden iĢāret istedüm 

 Göz süzüp vėrmez ḫaber çeçmini mestān eyleyüp 

 

5 ṬutmıĢam cān ile rāh-ı ʿıĢḳuñuñ beriyyesin  

 Kaʿbe-i vaṣlında anuñ bunca ḳurbān eyleyüp 

 

6 Sen beni dūr eyleme geldüm ḳapuña yā Ġanī 

 Naḳṣ ola mı baḥr-i fażluñ ḳaṭre iḥsān eyleyüp 

 

7 Nām-ı pāküñ naḳĢ olur bu ḫātem-i dilde hemān 

 KiĢver-i ʿıĢḳ içre beni sen Süleymān eyleyüp 

 

8 ġems-i ruḫsāruñ felek ṭopı gibi döndi yine 

 Zülfüñi ḳılduñ ḥavāle aña çevgān eyleyüp 

 

9 Bir dem olup āḫir olsaydı Ģeb-i hicrān yine 

 Ḫāver-i vechüñ anı çāk-i girībān eyleyüp 

 

10 Vaʿde ḳılmıĢduñ bu gün vėrmege dil maḳṣūdını 

 Bāʿiŝ oldı kim ʿaceb anı peĢīmān eyleyüp 

18ᵃ 

11 Ḫayli müddetdür ki fürḳat içre yandı cān u dil 

 Cān atarlar dergehüñde ʿazm-i cānān eyleyüp 

 

12 Dār-ı çarḫuñ ḳapusında sen de nān ėtme ṭaleb 

 ʿĀdetidür öldürür insānı mihmān eyleyüp 
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13 Ser-nüvüĢtüñde muḳarrerdür eger az ile çoḳ 

 ʿArża ḳılma kimseye maḳṣūdunı nān eyleyüp 

 

14 EĢk-i çeĢmim aḳdı enhār oldı deryālar gibi 

 Dūd-ı āhumı benüm ol yeñi ṭūfān eyleyüp 

 

15 Ḫˇābgāhum çün benüm āḫir olur zīr ü zemīn 

 Bāri ne ḥācet bu gün ḳaṣr ile eyvān eyleyüp 

 

16 Mār u mūr olur yarın laḥdüm içinde bī-ʿaded 

 Gör ne zaḫmet cemʿ ile māl-i firāvān eyleyüp 

 

17 Ben bugün Ģol bāġ-ı firdevs içre ḳılmıĢken ḳarār 

 Yā ne lāzım ʿazm-i ber-kūh-ı zemistān eyleyüp 

 

18 Tāziyān-ı ʿıĢḳuna rām oldı ṭosun-ı felek 

 Baġladuñ zencīr-i zülfüñle perīĢān eyleyüp 

 

19 Ġki dīdem ebr olup deryā-yı ġamdan nem döker 

 EĢk-i çeĢmüm ḳaṭresini laʿl ü mercān eyleyüp 

 

20 OlmıĢam mellāḥ-ı ʿaĢḳuñ hiç göñül bulmaz kenār 

 Ġarḳ ėdersin dü-cihānı Baḥr-i ʿUmmān eyleyüp 

 

21 Bu Ḳuloġlı bulmaḳ ister vuṣlatuñ gülzārını 

 ʿAndelīb-āsā seḥerde āh u efġān eyleyüp 

 

27 

Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün 

1 Ḥaḳ bizi milk-i vücūda çün getürdi var ėdüp 

 Bāġ-ı dehr içre dıraḫt-ı cismüñe tīmār ėdüp 
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2 Ümmet-i Muḫtār-ı ʿālem zümresinden eyleyüp 

 PīĢemizi ḳıldı dāyim ṭāʿat-i eẕkār ėdüp 

 

3 Sāye ḳıldı raḥmeten li‘l-ʿālemīni
482

 bize Ḥaḳ  

 Bizi müĢtāḳ ėtdi aña kendüsine yār ėdüp 

 

4 Fātiḥ-i ʿālem çün oldur diledügüni ḳılur  

 Kimini ber-murād ėder kimin nā-çār ėdüp 

18ᵇ 

5 Bāġ-ı ʿuḳbāda biter anuñ viṣāli gülleri 

 Bülbül-i ʿuĢĢāḳa vechin güldürür gülzār ėdüp 

 

6 Nā-gehānī kimine nūr-ı cemālin ʿarż ėder 

 Kimini ferdāya ṣalar ḫaste vü bīmār ėdüp 

 

7 Nūr-ı vech-i ṭalʿatinden kimini Ģādān ḳılur  

 Kimini dām-ı belāya düĢürür ol zār ėdüp 

 

8 Bende-i fermānberidür kim anuñ Ģems ü ḳamer 

 Pes dolandurur semāyı kevkeb-i seyyār ėdüp 

 

9 Her ne deñlü ẕikr ėderseñ rūḥuna oldur ġıdā 

 Saña cennetden yėdürür Ḥaḳ anı eŝmār ėdüp 

 

10 Yā bugün niçün ḳaçarsın ḫıdmetinden sen anuñ 

 Eylemedüñ mi Elestde ʿahdi sen iḳrār ėdüp 

 

11 Ḥikmetine ḳudretine ėrmez ʿaḳluñ bilmiĢ ol 

 Yaradur Ādemden ʿālem dāneden enbār ėdüp 

 

                                                           
482

 Enbiyâ, 21/107. 
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12 Ḥükmine maḥkūm olursañ aduñı ḳul yazalar 

 Emrine ʿāṣī olursañ süreler aġyār ėdüp 

 

13 Recʿat ėderseñ sözinden nāmuña Ģāḳī diye  

 Ṭutar isen emrin anuñ aduñı ebrār ėdüp 

 

14 Ḥaḳ sözine ḳāʾil ol nā-ḥaḳ iĢe meyl eyleme 

 Her seḥerlerde ʿibādet eyle istiġfār ėdüp 

 

15 Cān u dilden Ḥaḳ teʿālānuñ ḳapusın beklegil 

 Zühd ü taḳvāyı ridā ḳıl ḥubbını destār ėdüp 

 

16 Ḥażretine gel muḫālif vażʿı terk ėt ey göñül  

 Menzilüñ ḳılma cehennem maḳʿadüñ hem nār ėdüp 

 

17 Ḳalb eger ḫāliṣ ḳamu aʿmālüñ ortaya gele 

 Rūz-ı maḥĢerde Ḫudā yarın ulu bāzār ėdüp 

 

18 ĠĢleyen aʿżā ḫaber vėre saña söz ḳalmaya 

 Ḳurtulabilmezsin ʿömren ṣuçuñı inkār ėdüp 

 

19 Ey Ḳuloġlı iñle dāʾim müstemend olduñ ise 

 Hem ümīd-vār ol devāsına özüñ bīmār ėdüp 

 

28 

Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün 

19ᵃ 

1 Rıżāñuñ āsitānına ḳomıĢlar baĢların ʿuĢĢāḳ   

 Olara çekdürürsin ḥasretüñi intiẓār ėdüp 

 

2 Bu meydān-ı maḥabbetde vėrürler baĢ ile cānı 

 Olar nefsüñ ʿadūsından gėrü dönmezler ʿār ėdüp 



326 
 

3 Ġlâhī dest-gīr ol bize tevfīḳ ü ʿaṭā eyle  

 Ebed-fażluñ ile iḥsānuñı sen pāydār ėdüp 

 

4 Viṣālüñ bāġına destūr alup bir kerre ger girsem  

 Yüzüñ gülzārınuñ gül-bergin alsam yādigār ėdüp 

 

5 Bu dil murġını dām-ı zülfüñüñ ḳılduñ giriftārı 

 Semāda uçar iken pāy-bend ėtdüñ Ģikār ėdüp 

 

6 Ėderken pertev-i ʿıĢḳuñla dil göklerde cevlānı 

 Anı taḳlīb ėdersin yine sen bir dürli kār ėdüp 

 

7 Hevāda uçar iken bī-tekellüf iĢbu dil murġı 

 Ḳılursın müstemend anı ġamuñla dil-figār ėdüp 

 

8 Vücūdum ḫırmeni Ģol berḳ-ı ʿıĢḳuñla ḫarāb oldı 

 Yanupdur āteĢ-i sūzāna hem yeller ġubār ėdüp  

 

9 Ḳuloġlı vādi-i hicrāna düĢdi ʿāḳıbet rāhuñ 

 Ṭaġıtdı leĢker-i ḥasret bu varuñ tārumār ėdüp
483

 

 

29 

Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün 

1 ĠĢitdi bir ṣadā semʿüm kim olaydı nihān-ı ġayb 

 Dėdi her kim bizi sevse ḳıluruz imtihān-ı ġayb  

 

2 Yaġar bārān-veĢ gökden hemīn tīr ü belā aña 

 ĖriĢür gerdiĢ ü gerdūn ḳażā-yı kün fekān-ı484
 ġayb  

 

                                                           
483

 Bu şiirin başı 24ᵇ‟dadır. 
484

 Bakara, 2/117; Nahl, 16/40; Âl-i İmrân, 3/47, 59; En‟âm, 6/73; Meryem, 19/35; Yâsîn, 36/82; 

Mü‟min, 40/68 
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3 Eger ṣabr eyleyüp aña taḥammül ḳılsa ol sālik 

 Anı maḳṣūdına lā-büd ėriĢdürür resān-ı ġayb 

 

4 Belā-yı imtihānına bugün ṣabr ėtmese ḳullar  

 Ḳalur meʾyūs olur hergiz bulımaz ermaġān-ı ġayb 

 

5 Naṣībi kesilüp anuñ ḳalur ẕilletde her dāyim  

 Ṭutılur dām-ı ḥasretde vėrilmez aña nān-ı ġayb 

 

6 Cihān milkini bi‘l-külli ferāmūĢ eyledi göñlüm  

 ĖriĢdükde ḳulaġuma Ģu fiten kim lisān-ı ġayb 

19ᵇ 

7 Göñül murġ-ı hümā gibi serāy-ı Lā-yezālīden 

 Ḳılur cevlān-ı rūḥānī umar bir āĢiyān-ı ġayb 

 

8 Vücūdum maḥfilin çekdüm ṣalup rāh-ı ʿadem içre 

 Beni āvāre ḳılmıĢdur feżā-yı Lā-mekān-ı ġayb 

 

9 ġeb ü rūz ėderem ʿazmi ḥarīmüñ ḳurbına cānā 

 Velīkin gitdi hem-rāhān ḳanı ol kārbān-ı ġayb  

 

10 Cemālüñ Kaʿbesin görmek diler bu gözlerüm illā 

 Ṣafā-yı mürde-i ʿıĢḳuñ baña vėrmez imān-ı ġayb 

 

11 Bugün mehtāb-veĢ vechüñ ṣalar dil fülkine pertev 

 Hemān olmıĢdurur aña göñül bir āsumān-ı ġayb 

 

12 Göñül fülki çıḳup gitdi bugün deryā-yı tevḥīdde  

 Anı menzile iltmez mi meger ol bād-bān-ı ġayb 
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13 Fenā-fi‘llâh olan bildi yine maʿnā-yı taḥḳīḳi 

 Cenāb-ı Lā-yezālīden kim ögrendi zebān-ı ġayb 

 

14 Ki bir yāḳūt-ı ḥamrādur ledünn-i maʿrifet ʿilmi 

 Anuñ aṣlı nedür dėrseñ dediler Iṣfahān-ı ġayb 

 

15 Gürūh-ı zümre-i ʿuĢĢāḳ bugün bir yere cemʿ olmuĢ 

 Ġçerler bezm-i ḥayretde Ģarāb-ı erġavān-ı ġayb 

 

16 Bu bir bāġ-ı Ġlâhīdür ėriĢmez hiç fenā aña 

 Ki görmez serv-i ĢimĢādı anuñ bād-ı ḥazān-ı ġayb 

 

17 Sözüm dür-dānesin hergiz perīĢān olmasun diyüp 

 Dėrüp bir riĢteye dizer görürem rismān-ı ġayb  

 

18 Gül-i vaṣluñ firāḳıyla zemistānında bu dehrüñ 

 Oḳur bülbül gibi göñlüm yine bir dāsitān-ı ġayb 

 

19 Ḳadüñ servini sīrāb ėtmege bāġ-ı viṣālüñde 

 Gözümüñ çeĢmesārında aḳar āb-ı revān-ı ġayb 

 

20 Ġarībāna bugün dehr içre ārām ėt tenezzül ḳıl 

 Ḳuloġlı bir naẓar ḳılsun dėr iseñ dilsitān-ı ġayb 

 

30 

Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün 

1 Bu göñlüm Kūhken gibi keser ṭaġ u cibāl açup 

 N‘ola ġīrīn vechüñden ʿayān ėtseñ cemāl açup 

20ᵃ 

2 Hevā-yı Lā-yezālīde bu dil cevlān ėder hergiz 

 Viṣālüñ āĢiyānına uçar ol per ü bāl açup 
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3 Ŝerādan tā Ŝüreyyāya ėrince dūd-ı āhumla  

 Ṭoludur ebr-veĢ çeĢmim iner  āb-ı zülāl açup 

 

4 Kim ola rüʾyet-i ẕātuñ görem deyü ḳıla siḥri 

 Aña zülfüñ yėter ŝuʿbān ne zaḥmet yā ḥibāl açup 

 

5 Benüm remmāl-i ʿıĢḳuñ çün türāba naḳĢ ėder yüzüm 

 Umaram kevkeb-i baḫtum gele bir ḳutlu fāl açup 

 

6 Görürse ḫāver-i ʿālem eger gün yüzüñi bunda 

 Ṭutıla nuṭḳı Ģerminde diyü bilmez maḳāl açup 

 

7 Senüñ zülfüñ ḳaranfilin gözüm yaĢı ḳılur sīr-āb 

 Derūnum baġı içinde bir altundan sifāl açup 

 

8 Cemālüñ pertevi milk-i derūnumda żiyā vėrse 

 Sürüp ebr-i ġamuñ dilden giderürdi melāl açup 

 

9 SürūĢ-ı ʿālem-i ġaybuñ bana bir müjde vėrdi kim 

 Ėre raḥmet Ḫüdāvendüñ ki bāb-ı Lā-yezāl açup 

 

10 Meger ebrū-yı ḳavseynüñ derūnum āsümānında 

 ġeb-i isrāda ʿarż ėtdi cebīnüñden hilāl açup 

 

11 BenefĢe-vār çezdi zülfüñ ʿamber-girihi cānā  

 Benā-gāh bezm-i ġamda Ģādi vü devlet kelāl açup 

 

12 Raḳīb-i nefsimüñ aʿdāsı ḳıldı yine tezvīri 

 Vücūdum kiĢverine yine ol mekriyle āl açup 

 

13 Aña ṣaḥrā-yı ġaybuñ nā-geh ėre leĢker-i emri 

 Celāl-i ḥażretüñden ḳahr ėde ṭūġ-ı ḳıtāl açup 
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14 Helāk eyleye bi‘l-küllī bu nefsüñ ʿaskerin anda 

 Ḳażā-yı leĢker-i ḳudret meger tīġ ü celāl açup 

 

15 Reyāḥīn ġaybınuñ ėre çerisi ʿālem-i ḳalbe 

 Görine bāġ-ı ruḫsārı aña bāġ-ı viṣāl açup 

 

16 Niḳāb-ı dü-cihānīden cemālüñ eyleye pertev 

 Bu kez keĢf-i ḥicāb ėde o ẕāt-ı bī-miŝāl açup 

 

17 Tecellī eyleye nā-gāh kemāl-i maḥż-ı fażlından 

 Saña raḥmet ḳapusını o ferd-i bī-miŝāl açup 

20ᵇ 

18 Ġki ʿālem kitābını yazupdur dest-i ḳudretle 

 Oḳuyan fażlını bildi kim āyāt-ı kemāl açup 

 

19 Eger kenz-i ḥaḳīḳatden ḫaber bildüñse bir Ģemme  

 Ṣaḳın aġyāra iĢrāb eyleme bir gizlü ḥāl açup 

 

20 Ḳuloġlı Ģehr-i ḳalbüñde fenānuñ ḳapusın baġla 

 Naẓar ėde saña dilber beḳā-yı ẕü‘l-celāl açup 

 

31 

Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün  

1 Viṣālüñ āĢiyānına göñül murġı ḳılur pertāb 

 Eger evc-i derūnumda ṭoġarsa gün yüzüñ meh-tāb 

 

2 Yüzün āyātına Muṣḥaf gibidür bu dil ü cānum 

 Aña ebrū-yı ḳavseynüñ düĢüpdür göz göre iʿrāb 

 

3 Ḳıyām ile ḳuʿūdum çün teveccüh ḳılmaġum saña 

 Cemālüñ Kaʿbesi oldı temāmet cānuma miḥrāb 
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4 Dem-ā-dem bāġ-ı ḥüsnüñde göñül pervāz ėder hergiz 

 Gezüp ol ġāmı ġīrāzı gelüp Rūma olub sīm-āb  

 

5 TemāĢā eyleyüp dehrüñ bu gün enhārın ezhārın 

 Alur ʿibret ḳalur ḥayrān olan bunda ulū‘l-elbāb  

 

6 Bu gün bāġ-ı ʿamel içre ŝevābuñ naḫlini cānā 

 Dikerseñ perveriĢ ḳıla gözüñ yaĢı gerek sīr-āb 

 

7 Göñül Ģol cezbe-i ʿıĢḳıla mıḳnāṭīsa dönmüĢdür 

 Bulup ol cezbe-i Ḥaḳḳı anuñ içün olur cezzāb 

 

8 Fidā ḳıl yolına bu nefsüñi ḳurbān içün Ḥaḳḳuñ 

 Ḳılursa pāre pāre n‘ola dost vaṣliçün ḳaṣṣāb 

 

9 Cahīmüñ ḳapularını n‘ola ḳaparsa göz yaĢı  

 Saña firdevs-i aʿlādan ki fetḥ ėde niçe ebvāb 

 

10 Bu maʿnāyı baṣīretle ki sen fehm ėtmek isterseñ 

 Bu gün bu bezm-i ḥikmetden ėdegör bir ḳadeḥ iĢrāb 

 

11 Temennā ḳıl ḳapusında anuñ ṣubḥ u mesā sen de 

 Ṣuçuñ ʿafv eyleyüp vėre ḳamu ḥācātuñı Tevvāb 

 

12 Bu gün bāzār-ı dehr içre yüzüñ gözgüsini gizle 

 Ne ṣūret gösterür saña ne sözler diye bī-elḳāb  

21ᵃ 

13 Anuñ ʿıĢḳında ḥayrān ol ve fikrinde perīĢān ol 

 Seḥerlerde ki nālān ol bu çeĢmüñden aḳa mīzāb  

 

14 Fenā iḥrāmına girseñ viṣāl-i ʿıydine ėrsen 

 Hilāl ebrūların görseñ dehānuñdan aḳardı āb 
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15 Eger ʿıĢḳuñ beyānından biraz ben dāsitān ėtsem 

 Taḥayyürde ḳalup ʿālem yazamaya idi küttāb 

 

16 Serāy-ı Lā-yezālīde oturmaḳsa ebed maḳṣūd 

 Tażarruʿ eyle bābında teraḥḥum eyleye bevvāb 

 

17 Ḳapusında anuñ dāyim olıgör bī-müstemend sen 

 Enīn ü āh ėdüp iñle ṣanasın devr ėder dūlāb 

 

18 Ḫaberdār ol ḥayālinden temennā ḳıl viṣālinden 

 Kitāb-ı Lā-yezālīden oḳıġıl ʿilm-i uṣṭurlāb 

 

19 Fenānuñ kārbānına tedāḫül ḳıl ne ṭurursın 

 Sefer ėtdüñse rāhına ėresin vaṣlına yāb yāb  

 

20 Ḳuloġlı mübtelā ol sen giriftār-ı belā ol sen 

 Anuñla āĢinā ol sen bilesin kimdür ol mehtāb  

 

32 

Feʿilātün Feʿilātün Feʿilātün Feʿilün 

1 Verd-i ümmīdüm açıldı ruḫ-ı cānāna baḳup 

 Ḳapusında ṭurayım luṭf ile iḥsāna baḳup 

 

2 Secdegāh oldı baña ḫāk-i deri Kaʿbe miŝāl 

 Ṭutaram boynumı ol vaʿde-i ḳurbāna baḳup 

 

3 Yüzüñ āyātına eyledi teʾemmül Cibrīl 

 Müteḥayyir olurın Sūre-i Raḥmāna baḳup 

 

4 Açalı ṭūġ-ı ġamuñ kiĢver-i dilde ʿalemin 

 ʿAḳlumı ḥayret alur zülf-i perīĢāna baḳup 
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5 Pāymāl oldı göñül milki ġamuñ leĢkerine 

 Gözlerüm girye ḳılur gerdiĢ-i devrāna baḳup 

 

6 Ebr-i çeĢmüm ṣaçuban yüzüme dürler dökilür 

 YaĢlarum ḳana döner laʿl-i BedaḫĢāna baḳup 

 

7 Ehl-i ʿālem olur elṭāfuña cümle iġrāḳ 

 N‘ola raḥm eylerisen ḥāl-i ġarībāna baḳup  

21ᵇ 

8 Açıla gül gibi Ģol bāġ-ı kemālüñ ḳapusı 

 Ḳala ruḫsāruña ḳarĢu dil-i dīvāne baḳup 

 

9 Lāle-i bāġ-ı leṭāfet yine ṭūġ aldı ele 

 Boynın egmiĢdi benefĢe gül ü reyḥāna baḳup 

 

10 Sūsen aldı eline ḫançerini ḳıldı hücūm 

 Bülbüli diñlemedi āh ile efġāna baḳup 

 

11 Aḳdı ʿömrüm ṣu gibi geçdi revān oldı yine 

 ḲuĢça cānum özenür serv-i ḫırāmāna baḳup 

 

12 BāĢuma perr-i hümā gibi düĢelden gölgeñ 

 Umaram sāye gibi devleti mihmāna baḳup 

 

13 Yūsuf-ı cānum olup sicn-i bedende mescūn 

 Dil Zelīḫāsı ḳalur revzen-i zindāna baḳup 

 

14 Bu göñül vaʿde-i mīŝāḳa ümīdin ṭutalı 

 Dikdi‘ki dīdelerin gül gibi fermāna baḳup  

 

15 Oldı āhum yine bir naḫl-i bülend-āsā çün 

 Dikilüp ṭurdı cihān içre gül-istāna baḳup 
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16 ʿAndelīb-i göñül eyler yine feryādı hemān 

 ḲarĢusında oturur o gül-i ḫandāna baḳup 

 

17 Vuṣlatuñ dürlerini dėrmege ġavvāṣ oldum 

 Ḳaluram Ģām u seḥer sāḥil-i ʿummāna baḳup 

 

18       Ṭūġ-ı ḳaddüm dikilüp ḳaldı fenā yazusına 

 Kātib-i ḳudret alur defter ü dīvāna baḳup 

 

19 LeĢker-i hicrüñüñ olsaydı bu gün pāyānı  

 Taḫt-ı cānumda ḳalaydum ben o sulṭāna baḳup 

 

20        Kūy-ı ʿıĢḳuñda Ḳuloġlı Ģu ġarībe beñzer 

 Ḥażretüñ görmek içün dergeh-i eyvāna baḳup 

 

33 

Feʿilātün Feʿilātün Feʿilātün Feʿilün 

1 Bāġ-ı ʿıĢḳuñda senüñ cennet-i dīdārı görüp 

 Gözlerüm yaĢı aḳar taḥtihe‘l-enhārı485
 görüp  

  

2         Zülf ü ḫālüñle senüñ mekteb-i ʿıĢḳuñda göñül 

           Āyet-i ḥüsnüñ oḳur ol iki ruḫsārı görüp 

22ᵃ 

3          Bād-ı ʿıĢḳuñla bu dil servisi baĢını ṣalar 

            Ḳaldı ĢimĢād arada ḳaddile reftārı görüp 

 

4 Āsitānuñda senüñ nice esīr olmayayın  

 Ki firīb oldı dilüm vaʿde-i iḳrārı görüp 

                                                           
485

 Bakara, 2/25, 266; Âl-i İmrân, 3/15, 136, 195, 198; Nisâ, 4/13, 57, 122; Mâ‟ide, 5/12, 85, 119; 

En‟âm, 6/6;  A‟râf, 7/43; Tevbe, 9/72, 89, 100; Yûnus, 10/9;  Ra‟d, 13/35; İbrâhîm, 14/23; Nahl, 

16/31; Kehf, 18/76; Tâhâ, 20/76; Hac, 22/14, 23; Furkân, 25/10; „Ankebût, 29/58; Zümer, 39/20; 

Muhammed, 47/12; Fetih, 48/5, 17; Hadîd, 57/12; Mücâdele, 58/22; Saff, 61/12; Teğâbün, 64/9; 

Talak, 65/11; Tahrîm, 66/8; Bürûc, 85/11; Beyyine, 98/8. 
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5 Ḳalmadı ṣabra mecālüm n‘ola ḥālüm bilemem   

 Ḥarem-i vaḥdetüñ içre bu gün aġyārı görüp 

 

6 TeĢne-leb ḳalmıĢ iken yine ṣulandı dehenüm 

 Nuṭḳ-ı bāküñde olan laʿl-i güher-bārı görüp 

 

7 Āsümān-ı ḥaremüñde bir kebūterdür uçar 

 Bāz-ı ḫıĢmuñ aña ṣalma sen o ṭayyārı görüp 

 

8 Bezm-i hicrüñde göñül bāri Ģu pervāne miŝāl 

 ĀteĢ-i ʿıĢḳa atar kendüsini nārı görüp 

 

9 Seḥer efġān ile feryāda Ģürūʿ ėtdi yine 

 Bāġ-ı ḥüsnüñde göñül murġ-ı semenzārı görüp 

 

10 Bu meĢām-ı dile ol bād-ı nesīm esse hemān 

 Būy-ı vaṣluñdan umar nāfe-i tātārı görüp 

 

11 Ḳafes-i cismüm içinde n‘ola dil ṭūṭī-vār 

 BaĢlasa söylemege sende Ģeker-bārı görüp 

 

12 Derde düĢdüm yaturın ben de firāĢ-ı ġamda 

 Ġayrıya eyledügüñ merhem-i tīmārı görüp 

 

13 Bir teraḥḥum baña ḳıl dėdüm ey ʿālem güneĢi 

 Geçmedi saña sözüm olmadı yalvarı görüp 

 

14 ʿĀĢıḳ olmaz o kiĢi ʿıĢḳ elemin vird ėdine 

            Gel o Manṣūrı gözet secde ḳılur nārı görüp 

 

15        Yazdı dīvān-ı maḥabbetde ḳalem nāme saña 

            Bülbül evrādın unutdı kim o güftārı görüp 
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16        Bāġ-ı fürḳatde göñül mīve-i vaṣluñ özler 

  Naḫl-i ümmīdi anuñ sebz olur eŝmārı görüp 

 

17 Çü ṣabā yeli yine vėrdi ḫaber būyından 

 Tārümār oldı göñül zülf-i dil-efkārı görüp 

 

18 Caʿd-ı müĢgīnüñ alup göñlümi eyledi firār 

 Aña beñzetdüm idi çehre-i dīdārı görüp 

22ᵇ 

19 ʿAndelīb oldı göñül bāġ-ı maḥabbet içre 

 Gözlerümden dökilür Ģebnem o gülzārı görüp 

 

20 Dāne-i ʿömrüñ ėriĢmez mi ʿaceb pāyāna 

 Ey Ḳuloġlı sevinürsin niçün enbārı görüp 

 

34 

Müstefʿilün Müstefʿilün Müstefʿilün Müstefʿilün 

1 Ḳaddümi bükdi bu felek ḫançer-i Behrāmı görüp  

 Ḳaçdı gürūh-ı enbiyā zehir ile cāmı görüp  

 

2 Kim buña olsa āĢinā āḫir anı firīb ėder 

 ʿĀḳil olan ḫaẕer ḳılur ol ṭamaʿ-ı ḫāmı görüp 

 

3 Dār-ı diyār-ı dehre kim yañıluben ayaḳ baṣa 

 Anca nedāmetin çeke andaki ālāmı görüp 

 

4 Gelmedi kimse dünyeye geldi cefā vü cevr içün 

 Göñli açılmadı anuñ anca gül-endāmı görüp 

 

5 Dāne-i ḫāl-i ḥüsnine kim düĢer ise murġ-veĢ 

 Bendine pāyı dolaĢur fehm ėdemez dāmı görüp 
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6 Niçe ĢehinĢāh-ı cihān geldi cihāna gitdi heb 

 Diñlemedik mi ḳıṣṣasın Rüstem ile Sāmı görüp 

 

7 Bulmadı hiç birisi de bunda murādını bu gün 

 Gözlerin açdılar seḥer yumdılar aḫĢamı görüp 

 

8 Ḳaṣr u ḳuṣūr u hem serā ḫāke berāber oldı pes  

 Bād-ı ecel ṣavurdı bil añla ser-encāmı görüp 

 

9 Kūy-ı fenādan iy göñül saña da bir gün ėriĢür 

 Ḳara yazulı nāmede oḳı Ģu peyġāmı görüp 

 

10 Kaʿbe-i rāh-ı ḳudsiye ʿazm ėdesin fenā ile 

 BaĢı açuḳ yalın ayaḳ bir kefen iḥrāmı görüp 

 

11 Yā ola menzilüñ senüñ bāġ-ı behiĢt-i dil-güĢā 

 Yā ola nār-ı pür-elem Ģiddet-i ḥammāmı görüğ 

 

12 Rūze-i hicr-i ḳahruña bizi düĢürme ey Ḫudā 

 ġād olalum vaṣluñ ile biz de Ģu bayrāmı görüp 

 

13 Cām-ı cihān-nümā ile cümle cihānı seyr ėden 

 Lāne-i evc-i vaḥdetüñ içre o ārāmı görüp 

23ᵃ 

14 ġirk-i ḫafī vü küfrden Ģol ki derūnı pāk ola 

 Dīde-i ḳalbi açılur çehre-i Ġslāmı görüp 

 

15 Rāh-ı beriyye-i ġamuñ içre göñül dolanmadı 

 Vėr ḥaremüñ delīlini vech-i dil-ārāmı görüp  

 

16 Āb-ı ḥayāt-ı nuṭḳuña teĢnedür Ġskender-i dil  

 MüĢkilin aç sevinsün o ḥā ile lāmı görüp 
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17 Refʿ-i seḥāb-ı zülfüñe çāre olaydı ʿāḳıbet  

 Göñlüm olaydı mübtesim cebhe-i gül-fāmı görüp 

 

18 Ḳuloġlı rāh-ı hicrüñüñ ėrmedi ḳaldı ḥaddine 

 Ėrse viṣāle Ģād olur menzil-i itmāmı görüp 

 

35 

Müstefʿilün Müstefʿilün Müstefʿilün Müstefʿilün  

1 Rāh-ı ʿademde ṭur göñül Ģehr-i fenāya ėriĢüp 

 Bulmayasın ḫasāreti dār-ı beḳāya ėriĢüp 

 

2 Meyli cihāna eyleme baḳma nuḳūĢına anuñ 

 Saña belāsı ṭoḳınur ṣoñı cefāya ėriĢüp 

 

3 Mār-ı münaḳḳaĢı görüp ṭıfl gibi el eyleme 

 Ol seni helāk ėder zehr-i belāya ėriĢüp  

 

4 Buña göñül vėren kiĢi ʿāḳıbet ėrdi raḥmete 

 Ḳaldı o dām-ı hicr ile renc ü ʿanāya ėriĢüp 

 

5 Ḳaʿr-ı zemīn içre anuñ külli vücūdı ḫāk olur 

 Ṣavura ṭopraġını yėl bād-ı ṣabāya ėriĢüp 

 

6 Dünyeye kim göñül vėre ḳoyup anı yere gire 

 N‘itdi ise anı göre dürlü cezāya ėriĢüp 

 

7 Ġy göñül imdi fāriġ ol sen ḳo bu dār-ı Ģiddeti 

 Bıraḳ bu māsivā yolın rāh-ı Ḫudāya ėriĢüp 

 

8 ʿAhd ile peymānı gözet ṣıdḳ ile īmānı gözet 

 Vaʿde-i sulṭānı gözet ḳālū-belāya ėriĢüp 
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9 Sen daḫı rindāne yüri ḳıyma bu gün cāna yüri 

 Meclis-i ʿirfāna yüri Ģemʿ-i żiyāya ėriĢüp 

 

10 Görseydi bāġ-ı vuṣlatuñ ʿanādil-i cihān eger 

 Āh u fiġān ėde idi onı semāya ėriĢüp 

23ᵇ 

11 Evc-i hüviyyetde göñül seni uçup arariken 

 Bula viṣāl-i devletüñ ẓıll-ı hümāya ėriĢüp 

 

12 Lāne-i vaḥdet içre dil Ṭāyir-i ḳudsīdür yine 

 Ṣaḳla sen anı düĢmesün tīr-i ḳażāya ėriĢüp 

 

13 Kaʿbe-i ʿıyd-ı vaṣluñuñ düĢdi göñül ḫayāline 

 Merve-i vechüñi bula saʿy-i Ṣafāya ėriĢüp  

 

14 ʿĠlm-i ledünden üç varaḳ ṭıfl-ı dil oḳımaḳ diler 

 Mekteb-i ḥüsnüñ içre ol neĢv ü nemāya ėriĢüp 

 

15 Ṭāḳ-ı serāy-ı ʿAdne dil murġı çün uçmaḳ istedi 

 Bula behiĢti ravżada o müntehāya ėriĢüp 

 

16 Terk-i diyār ėtdi göñül terk ėde heft kiĢveri 

 Giçe niçe menāzil-i kūh-ı ḳażāya ėriĢüp 

 

17 Muṭrıb-ı ʿıĢḳı gör yine ṭutdı maḳām-ı ʿırāḳa yüz
486

 

 Devr ėder ol Ḥicāzı hem ṣoñra nevāya ėriĢüp 

  

18 Gezdi menāzili ḳamu Ģems ü ḳamer gibi o meh 

 Çıḳdı maḳām-ı ʿarĢa tā Rabb-i ʿulāya ėriĢüp 

 

                                                           
486

 Mısraın vezni bozuk. 
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19 Ḳuloġlı geldi ʿāleme ġayre göñül düĢürmedi 

 ġimdi beḳāya yüz ṭutar ömri fenāya ėriĢüp 

 

36 

Mefʿūlü Mefāʿīlün Mefʿūlü Mefāʿīlün 

1 Aġlar bu gözüm dāyim feryād-ı fenādan hep  

 BaĢumdaki ġavġālar dīvān-ı ḳażādan hep  

 

2 Ġñler bu göñül bilmem maḳṣūdı nedür anuñ 

 Cānumdaki sevdālar ebrū-yı belādan hep 

 

3 Deryā-yı maḥabbetde eĢkümden olan dürler 

 Ol ebr-i nisān ile olur bu hevādan hep 

 

4 Meydān-ı ḫayālüñde esb-i dil ėder cevlān 

 Ṭop eyledi baĢını çevgān-ı cefādan hep 

 

5 Ġy āteĢ-i hicrāna pervāne gibi yanan 

 Sūzān-ı belā saña ėrer bu ṣafādan hep 

 

6 Dermānı degiĢ derde gel ʿıĢḳa giriftār ol 

 Saña ėriĢen raḥmet añla bu yañadan hep
487

 

 

37 

Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün 

24ᵃ 

1 Elin çekdi ḳamu aʿyān bu gün dest-i duʿādan hep 

 Taḥayyürde ḳalur insān bu ṣavt ile nidādan hep 

 

2 Dil ü cān leĢkeri riḥlet ḳılur rāh-ı beḳā içre 

 Geçüp cümle sefer ḳıldum bu iḳlīm-i fenādan hep 

                                                           
487

 Şiirin devamı 25ᵃ‟dadır. 
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3 Kebūterdür uçar göñlüm anuñ beytü‘l-harīminde 

 Āzād ėt anı ḳurtulsun bu gün ġamdan rehādan hep 

 

4 Gülüñ dīvānını oḳu anuñ faṣl-ı firāḳında 

 Beyān ėtsün saña bir bir geçen ol mācerādan hep 

 

5 Bu dil zühd-i ferāġatle ṭutupdur gūĢe-i ʿuzlet 

 Anuñçün ḳasr-ı yed ḳılmıĢ cihāndan māsivādan hep 

 

6 Eger dermān murāduñsa düĢ anuñ derdine dāyim  

 Ṭabīb-i āḫere varma elüñ çek her devādan hep 

 

7 Kim anuñ bezm-i ʿıĢḳunda iki ruḫsārı Ģemʿ olmuĢ 

 Yanar pervāneler her Ģeb o Ģemʿe bu żiyādan hep 

 

8 Anuñ ḫūrĢīd-veĢ vechi gözümden olalı mestūr 

 Ġner encüm gibi eĢkim bu yėre ol hevādan hep 

 

9 Firāḳuñla gözüm bir çeĢm-sār oldı aḳar hergiz 

 Açılur ġonce-veĢ dīdem bu gün bāġ-ı belādan hep 

 

10 Pes anuñ Kaʿbe-i kūyında ėdenler ʿıĢḳ ile saʿy 

 Giderler Merve-i yāre kim ol bāb-ı Ṣafādan hep 

   

11 Firāḳ-ı dāstānından eger bir Ģemme Ģerḥ ėtsem 

 Ḳılur cevlān-ı rūḥānī iner yėre semādan hep 

 

12 Oḳuyup ser-nüviĢtüñden bilüp esrār-ı aḳdārı 

 Dü-ʿālem ḫalḳı el çekdi duʿā ile recādan hep 

 

13 Açılmaz mı gül-i maḳsūd bu bāġ-ı merḥamet içre 

 Biter Ģāḫ-ı murādātı ḳamunuñ ol Ḫudādan hep 
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14 Anuñ bābında ḥācātın cemīʿ kāʾināt ister  

 ĖriĢür cümleye naʿmā bu gün Rabbü‘l-ʿulādan hep 

 

15 Naẓar ḳıl bu söze imʿānile hiç ġayrıdan gelmez 

 Ġam ile hem ṣafā daḫı ėriĢür āĢinādan hep 

 

16 Sezā-vār olmaḳ isterseñ bu gün naʿmā-yı Raḥmāna 

 Ki her Ģeyi muḥaḳḳaḳ bil celāl-i Kibriyādan hep 

24ᵇ 

17 Naẓar eyle ḥaḳīḳatle ne deñlü var ise rindān 

 Olur mest-i ḫarābātī içüp cām-ı rıżādan hep 

 

18 Göñüller açılur ġamdan āzād olmıĢ gibi hergiz 

 O yārüñ bezm-i ʿıĢḳunda ki bir kez merḥabādan hep 

 

19 Felek ḳaddin dü-tā ḳılmıĢ bulutlar yėre nem döker 

 BaĢuñ ṣalup Ģikāyetler ḳılur serv ṣafādan hep 

 

20 Senüñ yanuñda taḳṣīri ziyāde olduġı içün 

 Cihān ehli yüzin dönmiĢ Ḳuloġlı mübtelādan hep 

 

(28. Ģiirin baĢıdır.) 

 

1 Cemālüñ Ģemsini göster ẓulemden āĢikār ėdüp 

 ġeb-i tārīk ü hicrānuñ tamām olsun nehār ėdüp 

 

2 ġitā-yı ḥasretüñ ėrgür bu gün ḥaddini pāyāna 

 Murādum ġonçesin sen aç nesīm rūzigār ėdüp 

 

3 Bu dil murġı seḥerlerde fiġāna ibtidā ḳılur 

 Nevāyı intihāsına ėriĢdürür ḳarār ėdüp 
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4 Vėrürsen cümle maḳṣūdın ʿaceb midür eger bir kez 

 Aña Ģol bāġ-ı zülfüñle cemālüñ gül-ʿıẕār ėdüp 

 

5 Geçer bu ḳıĢ-ı fürḳatde ʿömür ḳāfilesi bilmem 

 Beḳā milkinde ḳıl aña viṣālüñ nev-bahār ėdüp 

 

6 Dü-ʿālem defteri içre yazılmıĢ ismüñüñ naḳĢı 

 Oḳur üftādeler anı düriĢür iftikār ėdüp 

 

7 Göñül fülki bu gün baḥr-i ḫayālüñde olur baḥrī 

 Anı menzīl ü maḳṣūda ėriĢdür der-kenār ėdüp 

 

8 Viṣālüñ Kaʿbesine ʿazm ėdüp yükletse kim maḥmil 

 Alurlar anı ol rāha ṣalarlar bir ḳaṭār ėdüp 

 

9 Fiġān deryā-yı hicrāna gözüm ġavvāṣ olur dāyim  

 Senüñ bu sāḥil-i ʿıĢḳuñda o dürler niŝār ėdüp 

 

10 Bu gün bīmārıñam cānā düĢüp hicrüñ firāĢında 

 Naẓar ḳıl baña vaṣluñ ile bir sāʿat timār ėdüp 

 

11 Gözüm ırmaḳları enhāra döndi aġlamaḳdan hep 

 Vücūdum dāġların iẓhāra ḳıldum lālezār ėdüp
488

 

25ᵃ                         

(36. Ģiirin devamıdır) 

 

7 Gör burc-ı saʿādetde ṭoġmıĢ yine ol mehtāb 

 Encüm ile zeyn olmıĢ yanınca semādan hep 

 

8 Gir Ģehr-i maḥabbetde sen daḫı tecessüs ḳıl 

 Ol dilber-i bī-hem-tā çıḳar bu serādan hep 

                                                           
488

 Bu şiirin sonu 19ᵇ‟dedir. 
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9 Ṭur yolı sarāyına baḳ yüzünüñ ayına  

 Sür yüzüñi pāyına ḳıl aña duʿādan hep 

 

10 Göñlüñi ṭutarsa ġam ol anuñ ile ḥurrem  

 Derdüne senüñ merhem olur bu devādan hep 

 

11 Gel yola ʿinād ėtme hiç ġayrıyı yād ėtme 

 DüĢmenleri Ģād ėtme ḳıl dosta ʿaṭādan hep 

 

12 Gülzār-ı cihān içre bülbül gibi her dāyim  

 Feryād u fiġān eyle yüz dürlü nevādan hep 

 

13 Baġlandı yine maḥfil göç eylediler ḥaccāc 

 Ėrmege aña ḳaṣd ėt ḳıl saʿy Ṣafādan hep  

 

14 Ġy dil sen aña meyl ėt dünyāya heves ḳılma 

 Ḳamuya ėrer iḥsān Ģol bāb-ı rıżādan hep 

 

15 Emrine yetür fermān ḳıl ḫidmetini her ān 

 Her Ģeyi bilüp yeksān añla o Ḫudādan hep 

 

16 Gel ʿālem-i ġayb içre vechini temāĢā ḳıl 

 GūĢ eyle sözin diñle fehm ėt bu ṣadādan hep 

 

17 Dünyāya göñül vėrme aġyāra baḳup ṭurma 

 Cemʿ eyleyüben vėrme geç māl-i ġınādan hep 

 

18 Bil ḳıymetini anuñ elüñden uçarmaġıl  

 Ġayrıya per-i devlet ėrer bu hümādan hep 

 

19 Ger merd iseñ iy dānā bu pendümi gūĢ eyle 

 Yum gözlerüñi hergiz Ģiddetle reḥādan hep 
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20 Ḳuloġlı ḳo dünyāyı terk eyle bu meŝvāyı 

 Sev derd ile Mevlāyı geç ġayr-ı sivādan hep
489

 

 

38 

Mefʿūlü Mefāʿīlü Mefāʿīlü Feʿûlün 

 اٟ ٓطؽ ؼحطتاؽ ٓطا ايٖ چٚ كـإ اؼث 1

پٞـيسٕ ًَ ؼثع هثا ذيَ ظٓإ اؼث 
490

 

25ᵇ 

 زض ٓصِػ اٝ ٓاٗسٙ هسض ٓا ٗطؼيسٕ 2

زاْٗ ًٚ كِي حيِٚ ًطٟ ٓطز شٜإ اؼث 
491

 

 

 جطؼْ ًٚ زْٛ زضحطّ ًؼثٚ ٗيآس 3

زضزا ًٚ تٜط ضاٙ ٓطا ضاٙ يثإ اؼث 
492

 

 

 حيلا ًٚ زضيٖ ٓطحِٚ ضا ٖٓ ٗطؼيسّ 4

پفحْ ًٚ زٝجا كطهث جٞ تاض ًطإ اؼث 
493

 

 

 ًيٖ زضًٚ جٞ ٗعز تٔا ًؼثٚ زًط ـس 5

ًط ٝلَ ـٔا ٖٓ تطؼْ حس هطإ اؼث 
494

 

 

 زض تعٌٓٚ ؼاهئ اؼطاض ا٠ُٜ 6

إٓ زُثط ٓا ًلث ؼرٖ ضاظ ٜٗإ اؼث 
495

 

 

 چٕٞ ٓٞؼْ ًَ ٓيطؼس اكـإ ػ٘ازٍ 7

ضذؽاض ـٔا ٗعز تٖٔ تاؽ ش٘إ اؼث 
496

 

                                                           
489

 Şiirin başı 23ᵇ‟dedir. 
490

 “Ey seher kuşu benim bağımda bu ne feryattır. Gülün giydiği hayli zamandır yeşil kaftandır.” 
491

 “Onun meclisinde kadeh kalmış, biz yetişemedik. Bilirim ki felek hilebazlık eder, dünya 

adamıdır.” 
492

 “Korkarım ki yolum Ka‟be haremine varmaz. Yazık ki benim her yolum çöl yoludur.”  
493

 “Heyhat! Bu merhaleye ben yetişemedim. Belim iki büklüm, senin ayrılığın ağır bir yüktür.”  
494

 “Senin bu dergâhın bizim nezdimizde bir başka Ka‟be oldu. Eğer ben size kavuşursam bu benim 

için hacc-ı kırân olacaktır.” 
495

 “İlâhî sırların sâkîsinin sohbet meclisinde sevgilimizin söylediği sözler, gizli bir sırdır.” 
496

 “Gül mevsimi erişince bülbüller ötmeye başlar. Senin yanağın benim nezdimde cennet bahçesidir.” 



346 
 

 ًط شإ جطا الظٓث ايٖ ًاض حصض ًٖ 8

اٟ ؼطٝ ذطاّ آٙ ٖٓ اظتاز حعإ اؼث 
497

 

 

 زض حؽٖ جٞ ٓاٗ٘س تٌِعاض تٜفح٠ 9

ْٛ چفْ ٟٝ اظ ًطيۀ ٖٓ آب ضٝإ اؼث 
498

 

 

 ايٖ ـٜط ك٘ا ـاّ ٝ ؼحط جاشطيْ ٖٓ 10

حيلا ًٚ زضيٖ ًاض ٓطا ؼٞز ٝ ظيإ اؼث 
499

 

 

 اٟ ضٛثط ػاُْ جٞ تٖٔ زؼحطؼ٠ ًٖ 11

زض ت٘س ٓطا ٛط يطكْ ـيط ژيإ اؼث 
500

 

 

 ًط ضاٙ ذساي٠ تطّٝ پاٟ ـٌؽحْ 12

ايٖ ٗلػ زؿَ زض پ٠ ٓا پيَ زٝإ اؼث 
501

 

 

 ًلحْ ًطاٟ ـٚ ٖٓ ٗطؼْ زاض زياضت 13

ذآٞـ٠ ً٘س شع تطٓا إٓ ُؼَ زٛإ اؼث 
502

 

 

اي  14 ذرو ً ب ضم مه و ر ردا ب ف ًغ ُ اِ   ت

زيٞإ ٛٔايٕٞ ـٔا ًٕٞ ٝ ٌٓإ اؼث 
503

 

 

 آٝاضٙ ـسّ زض ضٙ جٞ تط ٝ تياتإ 15

اٟ ضٛثط ًٔطاٙ تٖٔ ضحْ ً٘إ اؼث 
504

 

 

 

                                                           
497

 “Canın sana lâzımsa bu işten uzak dur. Ey nazla yürüyen servi, benim âhım hazan rüzgarındandır.” 
498

 “ Senin güzelliğin cennet gülzarlarına benziyor. Onun rakîbi, benim gözyaşlarımdan oluşan bir 

akarsudur.” 
499

 “Bu fenâ şehrinde gece gündüz tacirlik yapıyorum. Yazık ki benim bu işimde kâr da zarar da 

vardır.” 
500

 “Ey âlemin rehberi! Sen bana yardım et. Her taraftan zincire vurulmuş, kükreyen bir aslanım.” 
501

 “Eğer Allah yolunda yürüsem ayağımı kırardım. Bu hileci nefis, peşimizden koşan bir fildir.” 
502

 “O şahın isteğine, ben senin yurduna ulaşamam dedim. O kırmızı dudaklı sevgili, bizden başkasına 

suskunluk ediyor.” 
503

 “Ey padişah! Senin dergâhına yarın erişeceğim. Sizin kutlu divanınız kâinâtın ta kendisidir.” 
504

 “Senin yolunda avare olup çöllere düştüm. Ey yolunu şaşırmışlara rehber olan! Bana merhamet et.” 
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 تئاضٙ ًْ٘ ـاّ ٝ ؼحط كطهث اٝ ضاٙ 16

 
505

ضت يان ا ؾذق ب ىم  ضخ ه  ضت اي ه اِ دَ اَر و  ب

 

 تيطاّ ٝلاُث ٖٓ اًط تيْ٘ اٟ زُثط 17

 
506

 هطتإ ٓطا پيؿ ـٔا ايٖ زٍ ٝ شإ اؼث

 

 ٖٓ چاًطّ إٓ زاٝض اٝ ٗطّ ًالْٓ 18

إٓ حاًْ اـياٟ ْٛ إٓ جيؾ ظتإ اؼث 
507

 

26ᵃ 

 اٟ ـاٛس هسؼ٠ ت٘ٔايؿ جٞ ٛطًع 19

آضظٝ ٓيٌفْ ضٝظ ٝ ـة اظ ٖٓ تطؼإ اؼث 
508

 

 

 هٍٞ اٝؿ٠ِ اًط ضٝظ اظٍ ػٜس ٌٗيطّ 20

جا ضٝظ هيآث ٗطؼْ ٝلَ ٗفإ اؼث 
509

 

 

39 

Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün 

1 Ġy göñül ʿaḳluñ var ise gel reh-i Mevlāyı ṭut 

 Geç bu ʿālem varlıġından dergeh-i aʿlāyı ṭut 

 

2 Cān ile girdüñ ise sen daḫi rāh-ı Aḥmede 

 ġeĢ cihetden fāriġ ol hem sırr-ı ev-evnāyı
510

 ṭut 

 

3 Teng-tār-ı ʿālem içre rūz u Ģeb ḳalmaḳ neden 

 Zülfine bėl baġla yārüñ leyletü‘l-isrāyı ṭut    

 

                                                           
505

 “Onun ayrılığından hasta bir halde, gece gündüz yol yürüyorum. Ey dost! İnan bu sözüm 

doğrudur.” 
506

 “Ey sevgili, eğer seni görürsem bu benim için kavuşma bayramıdır. Senin önünde benim kurbânım,  

bu gönlümdür.” 
507

 “Ben o padişahın kuluyum, yumuşak sözlüyüm. O padişah bütün eşyanın da hâkimidir, dili kılıç 

gibi keskindir.” 
508

 “Ey mukaddes sevgili, seni görme isteğimin gece gündüz sana ulaşmasını isterim.” 
509

 “Ey Kuloğlu! Eğer ezelde söz almasaydım, kıyamet gününe kadar ona kavuşamazdım.” 
510

 Necm, 53/9. 
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4 Ḥarr-ı Ģemsi dünyede çekme ḥarāret zaḥmetin 

 Āḫiret menzillerinde sāye-i ṭūbāyı ṭut 

 

5 ʿIĢḳ ile bezm-i Ġlâhīde bu gün mestāne ol 

  Sāḳī-i ḳudretden iy dil sāġar-ı ḥamrāyı ṭut 

 

6 Ṭutmaġıl ger ʿāḳil iseñ nükte-i aġyāra gūĢ 

 Pendümī gūĢ eyle hergiz hüccet-i dānāyı ṭut 

 

7 Bende iseñ Ḥaḳḳa olma ġayrınuñ fermānberi 

 Gözle menĢūr-ı Ḫudāyı emr ile ṭuġrāyı ṭut 

 

8 Dergehinde gėce gündüz ḳıl temennā sen aña 

 Dār-ı dünyāyı gözetme cennetü‘l-meʾvāyı ṭut 

 

9 Nāfe-i tātāra vėrme göñlüñi berbād olur 

 Ḳomaġıl ḥablü‘l-metīn ü zülf-i ʿanber-sāyı ṭut 

 

10 Gėce gündüz niçün olursın bu nefsüñ bendesi 

 Bu denī dünyāyı bıraḳ Ģöhret-i Dārāyı ṭut  

 

11 Gel vücūduñ perdesin ḳaldur gör anuñ vechini 

 ġöyle kim ʿanḳā gibi ol zīr ile bālāyı ṭut 

 

12 Geç bu sevdādan bıraḳ dünyāyı elden iy göñül 

 Ḥażretine ʿāĢıḳ olup ol ulu sevdāyı ṭut 

26ᵇ 

13 Ḥaḳ teʿālā kim buyurdı dünye içün der-ḳalīl   

 Azı terk ėt merd iseñ Ģol niʿmet-i ʿuẓmāyı ṭut 

 

14 Kaʿbe-veĢ zülf-i siyāhına anuñ māʾil olup 

 Gir yola ḥaccāc-veĢ sen de reh-i ṣaḥrāyı ṭut 
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15 Pāyimāl-i leĢker-i hicrinde yārüñ Ģāh iseñ 

 Bu günüñ varlıġına baḳma ġam-ı ferdāyı ṭut 

 

16 Bu derūnuñ kiĢverini vėrme nefs ʿaskerine 

 Ḥākim ol muṭlaḳ vücūduñ milkine her cāyı ṭut 

 

17 Ger saña feryād-res olsun dėr iseñ ol cennet 

 DüĢ ayaġına elüñ alsun dėr iseñ pāyı ṭut 

 

18 Müddeʿī olmaḳ dilerseñ sen de ʿıĢḳ daʿvāsına 

 Gel oḳı bu ḥüccetüñ içindeki imżāyı ṭut 

 

19 Ḥaḳ seni bu milke ḳulluḳ içün irsāl eyledi 

 Dėmedi kim rızḳ-ı māl-i devlet-i dünyāyı ṭut 

 

20 Ġy Ḳuloġlı iste ol Ḥaḳḳuñ rıżā-yı ʿizzetüñ 

 Vėrdügine ḳıl ḳanāʿat kenzün lā-yefnāyı ṭut  

 

40 

Mefʿūlü Mefāʿīlün Mefʿūlü Mefāʿīlün  

1 Ey ʿālem-i bālāya cān ile ḳılan recʿat  

 Gel Ḥaḳḳa sülūk eyle eyleme ṣaḳın ġaflet 

 

2 Gir derd ile bu rāha uyma uyma ḳatı güm-rāha 

 ʿAzm eyle ĢehinĢāha yolında çeküp zaḥmet 

 

3 Geldüñse bu meydāna ol sen daḫı merdāne 

 ĖriĢ yüce Sübḥāna vār ise eger ġayret 

 

4 Meyl eyleme dünyāya dil vėrme bu ġavgāya 

 Gel cennet-i meʾvāya Ḥaḳ seni ḳılur daʿvet 
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5 Ger düĢdüñ ise derde yalvar meded ol ferde 

 Her fiʿlüñi defterde yazup ėde Ḥaḳ ḥüccet 

 

6 Derdā ki göñül miĢki ʿıĢḳuñla ḫarāb oldı 

 DüĢdi reh-i hicrāna yaḳdı cigerin fürḳat 

 

7 Hiç ḥadd ile pāyānı yoḳdur çü bu deryānuñ 

 Menzile ḳaçan ėrer mevcden bulımaz ruḫṣat  

27ᵃ 

8 Dil derde giriftār ol dermān bulasın bāḳī 

 Bu vādi-i ḥasretde ol dosta ėdüp minnet 

 

9 Gel ṣıdḳ ile bu rāha ėrmek dile dergāha 

 Vėr varuñı ol Ģāha ḳıl ėrmek içün himmet 

 

10 Pervāne gibi nāra düĢ ḥasret-i dildāra 

 Ol derd ile bī-çāre Ḥaḳdan ėriĢe ṣıḥḥat 

 

11 Meydān-ı maḥabbetde sen cān u sere ḳalma 

 Tā kim bulasın yarın ḳatında anuñ ʿizzet 

 

12 Ferdāya naẓar ḳılma eĢyāya naẓar ḳılma 

 Dünyāya naẓar ḳılma isterseñ ulu devlet 

 

13 Gir ḫayme-i hicrāna hem āhuñ ʿalem eyle 

 ʿAzm ėt o beḳā milke ʿālemden ėdüp ʿuzlet 

 

14 Tenhā-yı mekān eyle göz yaĢın ʿayān eyle 

 Bu rāzı nihān eyle ol vėre saña ʿiṣmet 
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15 Gel dünyeye meyl ėtme ehlini gözet n‘oldı  

 Dārā ile Ġskender yėtmez mi saña ʿibret 

 

16 Pes rūz-ı ḳıyāmetde Ḥaḳ saña suʿāl ėde 

 Ne aña cevābuñ ne üstüñe düĢe heybet 

 

17 Mevlā seni ḳulluġa göndermedi mi bunda 

 Ḳorḳmaz mısın ol gün kim ėrerse saña ḫaclet 

 

18 Gördüñ bu cihān ḥālin hem-vāre degildür kim   

 Ḳo anı ferāġat ḳıl āḫiret içün diḳḳat 

 

19 KāĢāne-i dünyānuñ bünyādını süst eyle 

 Her dürlü metāʿın hem bil ʿaynı ile ḳıllet 

 

20 Ḳuloġlı ferāmūĢ ėt dünyā ile ʿuḳbāyı 

 Ol bezm-i Ġlâhīde bir dem ḳılasın ṣoḥbet 

 

41 

Müstefʿilün Müstefʿilün Müstefʿilün Müstefʿilün  

1 Bāġ-ı fenāda ey göñül ol serv-i reftārı gözet 

 Rāh-ı beḳāda rūz u Ģeb ol menzil-i yārı gözet 

 

2 Bülbül gibi feryāda gel ḳan aġla bu sevdāda gel  

 Mecnūn gibi ṣaḥrāda gel ol yüzi gülzārı gözet 

27ᵇ 

3 Ġmdi Ģeb-i Ġsrāda men her zīr ile bālāda sen 

 Gel burc-ı ev-ednāda men gün gibi muḫtārı gözet 

 

4 Her demde derdüñ tāze ḳıl āh eyleyüp āvāze ḳıl 

 Dost bābını dervāze ḳıl hem vech-i kerrārı gözet 
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5 Ḳālū belānuñ
511

 cürʿasın nūĢ eyledüñse bir ḳadeḥ 

 DüĢ bezmine dāyim anuñ pervāne-veĢ nārı gözet 

 

6 Dil āsümānında bu Ģeb sen de kevākıb gözleme 

 ġems ü ḳamer gibi hemān ol iki ruḫsārı gözet 

 

7 DüĢüp firāĢ-ı fürḳate derde giriftār ol yine 

 Oldur ṭabīb-i lāzime sen çeĢm-i bīmārı gözet 

 

8 Pāyānı yoḳdur derdiñüñ imkānı yoḳdur derdiñüñ  

 Dermānı yoḳdur derdiñüñ ol gizlü tīmārı gözet 

 

9 Anuñ ṣaçı zencīrine gel pāy-ı dili ḳıl girift 

 Būy-ı nesīmini alup Ģol misk ü tātārı gözet 

 

10 Yumġıl cihāndan gözlerüñ ḳılma naẓar bu dehre hiç 

 Gel ʿāĢıḳ iseñ uyuma vech-i dil-figārı gözet 

 

11 Gel ʿahdüñe eyle vefā ʿömren taḫallüf eyleme 

 Bezm-i elestde ḳılduġuñ ʿahd ile iḳrārı gözet 

 

12 ĀĢıḳlaruñ bunda iĢi dāyim fiġān u āh olur 

 Cām-ı Ene‘l-ḥaḳ nūĢ ėdüp Manṣūr-veĢ dārı gözet 

 

13 Aldanma mekr ü āle sen maġrūr olup bu ḥāle sen 

 Gitme yaramaz yola sen tā rāh-ı ebrārı gözet 

 

14 Ferdāyı imrūza degiĢ Ḥaḳdan ʿaṭāyı çü dile 

 Hem añla vaḥdāniyyetin gel emr-i Cebbārı gözet 

 

                                                           
511

 A‟râf, 7/172. 



353 
 

15 Nefs ü hevāya ḳul olup süfliyyeti ḳılma ḳabūl 

 Meydān-ı ḥaḳḳāniyyede nāmūs ile ʿārı gözet 

 

16 Añma metāʿın dünyenüñ āḥir saña virür ziyān 

 Sen tā beḳā Ģehrindeki ol ulu bāzārı gözet 

 

17 Gel dünyeyi ʿuḳbāya vėr her varuñı Mevlāya vėr 

 Maʿmūra aldanma ṣaḳın ʿālemde miʿmārı gözet 

 

18 Gir bāġ-ı vaḥdet içine ḳılġıl temāĢā güllerin 

 Ol ʿālem-i ḳudsiyyede açılan ezhārı gözet 

28ᵃ 

19 Ger selsebīl ırmaġınuñ içmek dilerseñ cürʿasın 

 Bāġ-ı derūnuñ içre sen cūĢ ėden enhārı gözet 

 

20 Ḳuloġlı dil Kaʿbesinüñ iḥrāmını pūĢīde ḳıl 

 Astārını elden ḳoma zülf-i siyeh-kārı gözet 

 

42 

Feʿilātün Feʿilātün Feʿilātün Feʿilün 

1 Ey ṣabā sen beni ol menzil-i cānāna ilet 

 Mūr-ı maẓlūm-ı naẓargāh-ı Süleymāna ilet 

 

2 Ḥasret-i derd-i firāĢında anuñ bīmārem  

 Beni luṭf eyleyüp ol ḫāne-i dermāna ilet 

 

3 Andelībem seḥerī ḥasret ile āh ėderem 

 Ḳıl teraḥḥum bizi ol bāġ-ı gülistāna ilet 

 

4 Bāġ-ı ḥayretde gözüm yaĢı revān oldı yine 

 Anuñ enhārını gülzār ile bostāna ilet 
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5 Dil teẕervī gibi uçmaġa heves ḳıldı bu gün 

 Sen anı luṭfuñ ile serv-i ḫırāmāna ilet 

 

6 Kūy-ı hicrüñde göñül Ģimdi ġarībe döndi 

 Meskenet ḳıl gel aña ḫāne-i mihmāna ilet 

 

7 Ṭıfl-ı dil Ģehr-i tereddüdde yetīm oldı hemān 

 Merḥamet ḳıl elin al mekteb-i ʿirfāna ilet 

 

8 Bende-i pāy-ı girīzem beni iy hādi-i rāh 

 Gel Ģefāʿat ḳıluben dergeh-i sulṭāna ilet 

 

9 Ġy delīl-i ḥaram ėriĢ baña güm-rāh oldum 

 Kaʿbe-i ʿıyd-ı visālüñdeki ḳurbāna ilet 

 

10 Yanayın aġlayayın derdüñle ṭurmayayın 

 Bezm-i ʿıĢḳuñda beni Ģemʿüñe pervāne ilet 

 

11 Cevher-i vaṣluñ içün yine olalum ġavvāṣ 

 Gözlerüm yaĢını sen dürr ile mercāna ilet 

 

12 Rāh-ı ʿıĢḳuñ göñül ėrmedi nihāyānına hiç 

 Menzil-i vaṣla ulaĢdur anı pāyāna ilet 

 

13 Bir uzaġ ilden özendim gelürem kūyuña ben 

 Dest-gīr ol beni Ģol südde-i iḥsāna ilet 

28ᵇ 

14 Māhī-veĢ baḥr-i viṣālüñden ıraġ olmıĢ idüm 

 TeĢne-leb ḳalmayalum lücce-i ʿummāna ilet 
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15 Dil Sikender gibi Ģol āb-ı viṣālüñ özler 

 Ḥıżr-veĢ anı bu gün çeĢme-i ḥayvāna ilet 

 

16 OlmıĢam yine bu gün Ģehr-i fenā tüccārı 

 Cevher-i vaṣluñı vėr laʿl-i BedaḫĢāna ilet 

 

17 Ger teraḥḥum saña ḳılsun dėr iseñ Mevlāyı 

 Nāme-i ḥālüñi vėr dosta ġarībāne ilet 

 

18 Dāmen-i yāri ḳoma imdi elüñden ḳaçırup 

 ġāne-i destüñi ol zülf-i perīĢāna ilet 

 

19 Rūz u Ģeb olduñ ise āḫiretüñ zürrāʿı 

 Ḫırmen-i maḥĢere sen de yüri var dāne ilet 

 

20 Ġy Ḳuloġlı yüri sen daḫı tecerrüd yolına 

 Cānuñı ḥażret-i dergāha Mesīḥāne ilet 

 

43 

Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün 

1 Gel iy anuñ ḳalem vechin göñül levḥinde taṣvīr ėt 

 Yüzi āyātını ʿāĢıḳlara bir ḫoĢca tefsīr ėt 

 

2 Beḳā-yı Lā-yezālīde dilerseñ rüʾyet-i vechin 

 Maḥabbet-nāmesin evrāḳ-ı vicdānuñda taḥrīr ėt 

 

3 Be-nā-geh ʿālem-i sırrumda bu Ģeb āteĢe düĢdüm 

 Benüm bu ḫˇābumı iy Ģeyḫ-i ʿālem sen de taʿbīr ėt 

 

4 Firāḳuñ Ģerḫinüñ ḳıldum beyānına bu gün niyyet 

 Ġcāzet vėr sen anı söylemege baña teysīr ėt 
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5 Maḥabbet āteĢine yaḳuben bu nefsi kül eyle 

 Vücūduñ ḫākdānında hemān kimyā-yı iksīr ėt 

 

6 Ferāġat eyle aġyārı ḳo varsun kendü ḥāline 

 Cihānda ġayrıdan geç kim o dildār ile el bir ėt 

 

7 Ḳo dünyānuñ ḳamu kāĢānesi berbād olup gitsün 

 Beḳā Ģehrinde var sen daḫı bir ḳaç ḫāne taʿmīr ėt 

 

8 ʿÖmür sermāyesin elden çürütme żāyiʿ olmasun 

  Meded kālā-yı aʿmālüñ ṣaḳın beyʿinde tedbīr ėt 

29ᵃ 

9 Dürūġ-ı dehre aldanma peĢīmān olmayam dėrsen 

 Yüzüñ dön cümle eĢyādan götür el Ḥaḳḳa tekbīr ėt 

 

10 Eger güstāḫ olup nefsüñ saña baĢ egmez olursa 

 Anı laḫt-ı riyāżet ile sen ol demde taʿẕīr ėt 

 

11 Maḥabbetden Ģerer var ise ger Ģehr-i żamīrüñde 

 Göñül ḥammāmını germā-yı sevdā ile tenvīr ėt 

 

12 Cihān bāġında tā kim bu vücūduñ serv ü ĢimĢādın 

 SiriĢküñ ābı ile pāyına bir bend-i zencīr ėt 

 

13 Eger bu cānı ḳurbān vėrmek isterseñ Ḥaḳa sen de 

 Derūnuñ ḫanḳāhında ki būs-ı dāmen-i pīr ėt 

 

14 Ḳamunuñ ḳaydın ıṭlāḳ ėt geçüp bend-i taʿalluḳdan 

 Tecerrüd gūĢesinde daḫı kendüzüñe bir pīr ėt  

 

15 Bu gün bār-ı cihānı rāh-ı Ḥaḳda bıraḳ omzuñdan 

 Sebük-bār olana hem cennetü‘l-meʾvāyı tebĢīr ėt 
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16 Vücūduñ taḫtgāhında Süleymān olmaḳ isterseñ 

 Bu gün bu nefs-i ʿifrīti Ḥaḳuñ nāmıyla tesḫīr ėt 

 

17 Beriyye-i firāḳında yürürem pā-bürehne ben 

 Viṣālüñ ḥaccını sen baña teysīr eyle taḳdīr ėt 

 

18 Seḥerlerde gözüm yaĢı olursa ebr-i nīsānī 

 Dilüme leẕẕet-i ẕikrüñ vėrüp ḳalbümde teʾŝīr ėt 

 

19 Aḳıt Ģol ʿilm ü feyẕüñ āb-ı zemzem gibi cānumda 

 Derūnum Kaʿbesini Ģirk ü Ģekden bāri taṭhīr ėt   

 

20 Ḳuloġlı Ģemme deñlü ʿıĢḳ-ı Ḥaḳ var ise ḳalbüñde 

 Kitāb-ı ḥikmetini sen anuñ derdiyle taḳrīr ėt 
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Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün 

1 Göñül cān Yūsufın zindān-ı cismüñden gel āzād ėt 

 Seḥerlerde düriĢ Ģol pīr-i Kenʿān gibi feryād ėt 

 

2 Fiġān ile bu gün bāġ-ı cihānda ʿandelīb-āsā 

 Bu dünyā güllerinüñ cümle evrāḳını berbād ėt 

 

3 Bu dünyānuñ ḫayālātına dil vėrme ṣaḳın illā   

 Fenā ṣaḥrāsı içinde varacaḳ yėre bünyād ėt 

29ᵇ 

4 Bu gün meydān-ı tevḥīd içre gel bu ḥāle rāżī ol 

 Melāmet nāmını sen kendü üzerüñe isnād ėt 

 

5 Göñül hāmūn-ı ġurbet içre bī-zād eyledi ʿazmi 

 Gel iy sulṭān-ı ʿālem sen aña bir pāre imdād ėt 
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6 Derūnum bāġı içre verd-i ruḫsāruñ açılınca 

 Bu gün faṣl-ı bahār içre gülüñ aḥvālini yād ėt 

 

7 Viṣāl-i āĢiyānına Ḥaḳuñ uçmaḳ murāduñsa 

 Hemān ism-i müsemmāsını eẕkār ile evrād ėt 

 

8 Cemāl-i Kaʿbesine pā-bürehne bir sefer ḳıldum 

 Ġlâhī sen benüm rāhumı ol cānibe irĢād ėt 

 

9 Severseñ ḥażretini sen de ey dil rūz u Ģeb dāyim 

 Kitāb-ı ʿıĢḳı içre sen anuñ bir defter īcād ėt 

 

10 Gözüm yaĢı revān olup aḳar deryā-yı ḥasretde 

 Anuñ her ḳaṭresini nehr ėdüp bir bāġ-ı ĢimĢād ėt 

 

11 Cihān bir köhne deyr oldı muḳayyed olma taʿmīre 

 Vücūduñ milkinüñ Ģehrini yap ʿālemde ābād ėt 

 

12 Geçüp lāhūt u nāsūtı fenā-fi‘llâh olıgör kim 

 Bu meydān-ı fenāda pehlevān ol sen de bir ad ėt 

 

13 Eger bu ʿālem-i ḳudsīde görseñ rüʾyetin anuñ 

 Derūnuñ ḥubbına dāyim anuñ her laḥẓa muʿtād ėt 

 

14 Bu gün iḳlīm-i sevdā içre sen Ģol Kūhken gibi 

 ġu miḥnet ṭaġı içre kendüñi her bār Ferhād ėt 

 

15 Ḳamu aʿmālüñi sen bāṭıl ėtme imtinān eyle 

 Sipāsı ḥażret-i dergāha ḳıl tā göñlüñi Ģād ėt 

 

16 Ḳo dünyānuñ ḫayālātına baḳup eyleme meyli 

 Derūnuñ gūĢesinde imdi bir ḳaç beyit īrād ėt 
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17 Cihān milkine ḳılma yek naẓar ger ʿārif iseñ sen 

 Vücūduñ kiĢverinüñ Ģehrini yap miŝl-i Baġdād ėt 

 

18 Ṭarīḳ-i Ḥaḳḳa göñlüñ sālik olmaḳ diler ise pes 

 Anuñ sen rehberini imdi bu rāh içre evtād ėt 

 

19 Göñül ʿaḳluñ senüñ baĢuñda yār ise sözüm diñle 

 Ḳulaġuñ gūĢvārın ġayrı ḳılma pend-i üstād ėt 

30ᵃ 

20 Ḳuloġlı sen daḫı iḳlīm-i dilde pādiĢāh iseñ 

 Riʿāyet eyle Ģerʿe ẓulmı ḳoyup ʿadl ile dād ėt 
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Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün 

1 Gel iy murġ-ı göñül sen de bu gün bir ʿazm-i gülzār ėt 

 Seḥer-ḫīz ol pes o gül Ģevḳıne feryād ile zār ėt 

 

2 Ḳamu emvālüñi ḫarc eylegil sen yolına dostuñ 

 Bu cānuñ cevherin anuñ reh-i ʿıĢḳında īŝār ėt 

 

3 Metāʿ-ı dünyeyi vėr al anuñ kālā-yı vaṣlını 

 Teveccüh ʿālem-i ġaybe özüñ dergāha firār ėt 

 

4 Ḳoyuben māsivā‘llâhı ṣaḳın bu veche eĢyāya 

 Naẓar ḳılma sen iy dervīĢ hemān ārzū-yı dīdār ėt 

 

5 Seni bu māsivā milki firīb eyler meded zinhār 

 Fenā dünyāda yāri sen de bir ʿömrüñde bāzār ėt 

 

6 Bu meydān-ı ḥaḳīḳatde eger ḥaṣmuña ġālibseñ 

 Amān vėrme sen anı zülfinüñ dārında ber-dār ėt 
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7 Bu gün esrār-ı tevḥīde vuḳūf isterseñ iy ṭālib 

 Derūnuñ bezmini ruḫsār-ı Ģemʿile pür-envār ėt 

 

8 Vücūduñ pasını sil cān yüzinden benligi ḳaldur 

 Göñül mirʾātına ṣāyḳal urup cām-ı ṣadefkār ėt 

 

9 Hemān deryā-yı hicrāna vücūduñ zevraḳın ṣalsañ 

 Viṣāl-i cevherin bulmaġa bu cānı ḫırīdār ėt 

 

10 Anuñ dārü‘Ģ-Ģifāsında bu gün bir derdmend iseñ 

 Ümīd-i Ģerbet-i vaṣl ile her dem cāna tīmār ėt 

 

11 Ḥaḳīḳat bāġınuñ sen gül-ʿıẕārın görmek isterseñ 

 Bu dīdeñ nergisi her Ģeb anuñ derdiyle bīmār ėt 

 

12 Azād eyleyüben ḳurtar yine zindān-ı cismüñden 

 Ki cānuñ Yūsufını Mıṣr-ı ḳalbüñ içre ḫūnkār ėt 

 

13 Eger ārzū ḳılursañ sen daḫı Ģol dāne-i vaṣla 

 YetiĢ murġ-ı dili dām-ı maḥabbetde giriftār ėt 

 

14 Fenā iḳlīmine meylüñ var ise sen de bi‘l-küllī 

 Ḫudā-yı Lā-yezālüñ dergehine nefsi cerrār ėt 

30ᵇ 

15 SürūĢ-ı āsümānı bi‘l-bedāhe görmek isterseñ 

 Götür ḫˇābı gözüñden gėcelerle cānı bīdār ėt 

 

16 Göñül mānend-i bostān oldı Ģol iḳlīm-i ġayb içre 

 Aña tīmār ola dėrseñ gözüñ yaĢını enhār ėt 
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17 Dilā ger merkez-i aḳṭāba ėrmek isterseñ sen 

 DolaĢup levḥ-i eĢyāda dil ile cānı pergār ėt  

  

18 Ṣabā gibi cihān bāġında doḳın zülfine yārüñ 

 Vücūduñ ser-te-ser būyı ile gel müĢg-i tātār ėt 

 

19 Firāvān niʿmet-i aġyāra baḳup eyleme reĢki 

 Sipās ėt dergeh-i aʿlāsına her demde eẕkār ėt  

 

20 Eger bir cürʿa nūĢ ėtdüñ ise bezm-i elestden sen 

 Ḳuloġlı imdi vaḥdāniyyetine Ḥaḳḳuñ iḳrār ėt 
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Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün 

1 Beriyye-i maḥabbet içre ey dil ʿıĢḳı iḥrām ėt 

 ĖriĢ ol Kaʿbe-i kūyında yārüñ sen de bayrām ėt 

 

2 Çekildi maḥmil-i cān u göñül bu bādiye içre 

 Oyalanma meded sen anlara ėrmege iḳdām ėt 

 

3 Memerr-i ʿāleme her kim ayaḳ baṣdıysa gitmiĢdür 

 Hemān bu dār-ı dünyāda düriĢüp bir eyü nām ėt 

 

4 Cihān bir teng-tār oldı ḥużūr olmaz içinde hiç 

 Selāmet gūĢe-i vaḥdet dėmiĢler anda ārām ėt 

 

5 Teveccüh eyledüñse bezmgāh-ı milk-i ʿuḳbāya 

 Kebūter ile nāme gönderüp evvelce peyġām ėt 

 

6 Ḥaḳāyık meclisinde mest-i medhūĢ olmaḳ isterseñ 

 Elüñden sāġarı yā hū düĢince bir ṭolu cām ėt 
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7 Eger bezm-i Ġlâhīde żiyāfet olmaḳ isterseñ 

 Bu gün her bir gedāya sen de dervīĢāne inʿām ėt 

 

8 Nidā-yı Ẕü‘l-celālīden ėriĢmiĢ semʿüñe taḥḳīḳ 

 Anı Lebbeyk ile bu rāh-ı ḥacc içinde ikrām ėt 

 

9 Bu meydān-ı hüviyyetde eger nefs rāżı olmazsa 

 Sen anuñ üstüne sür baḳma iḥmāline ibrām ėt  

31ᵃ 

10 DüriĢ saʿy eyle maḳṣūduñ ele getürmege cehd ėt 

 Cihānda nā-ümīd olma bul anı ḥāṣıl-ı kām ėt 

 

11 Cemāl-i Lā-yezālīde bu ḳalbüñ āyīne olsa 

 Görüp vechini Ģād ol imdi iy dil defʿ-i ālām ėt 

 

12 NuḳūĢ-ı māsivāyı ḥakk ėdüp levḥ-i derūnuñdan 

 Gel iy anuñ cemālin seyr ėden ʿazm-i dil-ārām ėt 

 

13 Anuñ iḥsānuña ėrmek murāduñ ise iy ʿārif 

 Vėrüp vāruñı yolında hezārān üstüñe vām ėt 

 

14 Oḳusam ism-i ẕātuñ mekteb-i ʿaĢḳ içre ṭıfl-āsā 

 Benüm bu ḳalbüme iy pīr ü yār esrāruñ ilhām ėt 

 

15 Kim olmaz baḥr-i raḥmetden vėrürseñ ḳaṭre miḳdārı 

 Ġlâhī niʿmetüñi bendeñe her laḥẓa itmām ėt    

 

16 ġu bir gün ʿālem-i ġaybe sefer ḳılsam gerek tenhā 

 Benüm sen menzilümi bāġ ravżāt ile gül-fām ėt 
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17 Bu gün evṣāf-ı güftāruñda oldum ṭūṭī-i gūyā 

 Daḫı her zārumı bezmüñde bir sükker-i bādām ėt 

 

18 Devām-ı ḫidmetüñde gerçi ḳāṣırdur bėlüm yā Rab 

 Umaram kim benüm āḫir günüm ḫayr ile aḳĢām ėt 

 

19 Götür bu bürḳaʿ-ı kevneyni bir kerre tecellī ḳıl 

 Cemālüñ gösterüp ben ḳuluña gel ʿarż-ı Ġslām ėt 

 

20 Viṣāl-i ḥacc-ı ekber ise maḳṣūduñ cihān içre 

 Ḳuloġlı eynüñe sen bu fenā Ģālını iḥrām ėt 
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Müstefʿilün Müstefʿilün Müstefʿilün Müstefʿilün 

1 Gel elüñi çek ġayrıdan ḫalḳ-ı cihāndan ʿuzlet ėt 

 Anuñ ḳapusında hemān cān ile sen de ḫidmet ėt 

 

2 Ġavġāyı terk eyle göñül aldanma Ģerr ü Ģūrına 

 Aġyārı ḳalbüñden çıḳar dil ḫānesini ḫalvet ėt 

 

3 Bāġ-ı derūnuñ ṣaḥnına eĢle nihālin güllerüñ 

 Hem erġavān u yāsemen her gūĢesinde zīnet ėt 

 

4 Bezm eyle tenhā yār içün anda ḳoma aġyārı sen 

 Ḥubbına ol dostuñ hemān her gördügüñe ʿizzet ėt 
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5 ʿĀĢıḳ velī āmādedür maḥbūbına dildādedür 

 Dilber ger istiġnādadur yerden göge dek minnet ėt 

 

6 Sen anı taḥḳīḳ ger bu gün cāndan sever iseñ eger 

 Ḳılġıl müḥeyyā meclisüñ pes yār anda daʿvet ėt  
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7 Ger āĢinā iseñ aña sen cümleyi yeksān gözet 

 Cümle ḳulunı bir bilüp her bir gedāya ḥürmet ėt 

 

8 Ẓulm ėtme gücüñ yetügi kimesneye incitmegil 

 Maḳʿadini nār eyleme yėrüñi bāġ-ı cennet ėt 

 

9 Kesme ümīdüñ Tañrıdan yeʾs ile ismüñ terkin ur 

 Ḳalma bu süfliyyetde hā kendüñe ʿālī himmet ėt 

 

10 Bu ḳayd-ı cismāniyyeden cehd ėt ḫalāṣ olmaḳ içün 

 Ḳalbün benī Ādemden al rūḥānīlerle ṣoḥbet ėt 

 

11 Ol Ģāhid-i ḳudsī saña ʿarż eylese bir kez cemāl 

 Firdevs-i aʿlāda hemān ṭurma anuñla ʿiĢret ėt 

 

12 Ėrmek dilerseñ sen eger esrār-ı Ḥaḳ iḳlīmine 

 Ġmdi bu dünyādan ḳaçup terk-i diyār-ı keŝret ėt 

 

13 Ẕikr eyle ger muʿtād eger bulduñ ise irĢād eger  

 Bildüñse hem evtād eger ḫalḳa bir āḫir ṣūret ėt  

 

14 Gel kārbān-ı ġayb gör nice gezer ġayb illerin
512

 

 Var ise nāmūsuñ senüñ ėriĢ olara ġayret ėt 

 

15 Ġmʿān ile ḳılġıl naẓar sen de kitāb-ı ḳudrete 

 Añla bu sırr-ı cān ile derd-i derūnı fikret ėt 

 

16 ʿĀḳillerüñ yanında her maḫlūḳ-ı Ḥaḳdur bir kitāb 

 Oḳı anı sen cān ile ḫalḳ-ı cihāndan ʿibret ėt 
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 “Ġayb” kelimesi “ġaybı” şeklinde okunarak vezindeki ve manadaki aksaklık giderilebilir. 
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17 Ḳopa ḳıyāmet nā-geh-ān bunca ḫalāyıḳ deyr ile 

 Ṣūr-ı ḥisāb ola ḳatı maḥĢer güninden dehĢet ėt 

 

18 Ol Ḫālıḳ-ı kevn ü mekān öldürür yine dirgürür 

 Ġnanmayan dehrīlere ṣayf u Ģitāyı ḥüccet ėt 

 

19 Yā Rabbi yoḳ inkārımuz ḥaḳdur ḳamu fiʿlüñ senüñ 

 Nefsimüzüñ maġlūbıyuz luṭfuñla bize nuṣret ėt 

 

20 ʿÖmrüñ ucına ėricek varlıḳ kitābın düricek 

 Menzīl-i nezʿe varicek Ḳuloġlına sen raḥmet ėt 

32ᵃ 
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Müstefʿilün Müstefʿilün Müstefʿilün Müstefʿilün 

1 Ḥaḳḳı dilerseñ iy göñül gel ṣıdḳ ile īmānı ṭut 

 Ėrmek dilerseñ ʿizzete hem oḳuyup Ḳurʾānı ṭut  

 

2 Bezm-i elestde ėriĢüp nūĢ eyledüñse bir ḳadeḥ 

 Maḥmūr olup tā ḥaĢre dek ol vaʿde-i Raḥmānı ṭut 

 

3 Ḳālū belānuñ
513

 iy göñül içdüñ ise peymānesin 

 Ol sen ḳapusında Ḥaḳuñ gel ʿahd ile peymānı ṭut 

 

4 Emrinden eyleme ḫurūc andan ıraġ olmayasın 

 Ġayrılaruñ emrini ḳo sen ol ulu fermānı ṭut 

 

5 Kenz-i ḥaḳīḳat cevherin bulmaḳ dilerseñ tā ebed 

 Ėdüp fenāyı iḫtiyār bu gūĢeyi vėr anı ṭut 
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 A‟râf, 7/72. 



366 
 

6 Ol pādiĢāhuñ ṭalʿatin görmek dilerseñ gün gibi 

 Gel ẕerre gibi ḫāke düĢ ol çehre-i tābānı ṭut 

 

7 Niçün seni maʿṣūm gibi bu pīle-ver eyler firīb 

 Ḳo dünyeyi elden bıraḳ ol laʿl ile mercānı ṭut 

 

8 Ġy dil müyesser olmadı bārī saña Beytü‘l-ḥarām  

 Gezme beriyye içre gel bu rāh-ı Hindistānı ṭut 

 

9 Milk-i beḳāda salṭanat bulmaḳ dilerseñ dāyimā  

 Faḳr u fenā içre bu gün tā Ģöhret-i Ḫāḳānı ṭut 

 

10 Ṭabʿuñ maʿārif genci dürr naẓmuñ biter dür-dāne hep  

 Hem leĢker-i ebyāt ile bu milk-i Türkistānı ṭut 

 

11 Dürr-i maʿānīnüñ bu gün sen de göñül ṣarrāfı ol 

 Gel bu  melāḥat Ģehrine bir gūĢede dükkānı ṭut 

 

12 Bāġ-ı nihāl-i ḳaddüñe bād-ı ḥazān ėriĢmesün 

 Ol ʿālem-i bālāda sen ṣaḥrā-yı naḥlistānı ṭut 

 

13 ʿĠlm-i ḥaḳāyıḳ dürrine ġavvāṣ olursañ cān ile 

 Deryā-yı ʿıĢḳa ṣal özüñ hem sāḥil ü ʿummānı ṭut 

 

14 Ol Ģāhid-i ġaybuñ bu gün üftādesi olduñ ise 

 Bėl baġla anuñ zülfine elden ḳoma dāmānı ṭut 

 

15 Bülbül gibi vaḳt-i seḥer feryād ėderseñ derd ile 

 Bāġ-ı behiĢti ḳıl murād gel bāġ ile bostānı ṭut 

 

16 Ol maʿden-i eĢyāya sen kendüñi ḳul eyle hemān 

 Sür yüzüñi eĢigine kim ḥüccet ü bürhānı ṭut 
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17 Fermānber olup ḥükmine ḳıl ḫidmetini rūz u Ģeb 

 Ġayrūñ ḳapusın terk ėdüp ol dergeh-i sulṭānı ṭut 

 

18 DüĢüp firāĢ-ı ḥasrete bīmār-ı Ḥaḳ olduñ ise 

 Derde devā ister iseñ bu kāse-i dermānı ṭut 

 

19 ĀlāyiĢ-i dünyāyı ḳo el çek bu ġavġādan yüri 

 Milk-i beḳāyı isteyüp Ģol cennet-i Rıḍvānı ṭut 

 

20 Ḳuloġlı āḫir laḥẓada Ḥaḳdan dilerseñ raḥmeti 

 Her ḳapudan dönder yüzüñ ol südde-i iḥsānı ṭut 
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Müstefʿilün Müstefʿilün Müstefʿilün Müstefʿilün 

1 Ḥaḳḳı dilerseñ iy göñül vaʿde-i Lā-mekāna yėt  

 Murġ-ı behiĢtī gibi sen kevkeb-i āsümāna yėt 

 

2 Ḳo dünyenüñ ḫayālini rāh-ı viṣāle ḳıl sefer 

 Bıraġuben bu ʿālemi dergeh-i ʿālī-Ģāna yėt 

 

3 Ḳāfile-i  ḥarem gibi geceyi gündüze degiĢ 

 Rāḥile-i ṣabā gibi ḥacc içün ḳırāna yėt 

 

4 Sen de SürūĢ-ı ġayb ile ʿālem-i kevni seyr ėdüp 

 ġām u seḥerde ṭurmayup meclis-i ẕākirāna yėt 

 

5 Laʿl-i viṣāl-i dilbere ṭālib olursañ iy göñül 

 Gir bu ṭarīḳ-i ḥasrete menzil-i Iṣfahāna yėt 
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6 Ẕāt-ı ṣıfātı ḥażreti görmege raġbet eyleseñ 

 ʿAzm-i diyār-ı Yeŝrib ėt o mefḫar-ı cihāna yėt 

 

7 Eyle o Ģāha ḫidmeti cān ile ṭut ṭarīḳini 

 Bilmek içün ḥaḳīḳati ki ẕāt-ı Müsteʿāna yėt 

 

8 Cām-ı ṣafāyı nūĢ ėdüp ʿıĢḳ ile ḫurūĢ ėdüp  

 Bülbüli-veĢ ki cūĢ ėdüp naʿra ile fiġāna yėt 

 

9 Zīri ḳo bālāyı gözet ol ḳadd-i ṭūbāyı gözet 

 Encümen-ārāyı gözet Ģuʿle-i Ģemʿdāne yėt 

 

10 Ad ile gel ṣanı bıraḳ bī-ser ü ṣāmānı bıraḳ 

 Rāh-ı beyābānı bıraḳ Kaʿbe-i bōstāna yėt 

 

11 ḲıĢ-ı cefāda rūz u Ģeb çekme ġam-ı taḥassürü 

 Vaṣl-ı bahāra ėriĢüp nüzhet-i dilistāna yėt 

33ᵃ 

12 Ġulġule-i rūḥāniyān zemzeme-i melāʾike 

 Nehc-i Ḫudāda iy göñül sen de o kārbāna yėt 

 

13 Ṭūġ-ı temennāyı hemān ḳoma elüñden iy püser 

 LeĢker-i āh-ı serd ile ḳalʿa-i kün fekāna
514

 yėt 

 

14 Murġ-ı hümā gibi bu gün himmet-i perr ü bālüñ aç 

 Evc-i hevā-yı ünsīde ol yüce āĢiyāna yėt 

 

15 Sen de ġarībāne bu gün faḳre tenezzül eyleyüp 

 Ḥaḳdan umup gezer iken devlet-i nā-geh-āna yėt 

                                                           
514

 Bakara, 2/117; Nahl, 16/40; Âl-i İmrân, 3/47,59; En‟âm, 6/73; Meryem, 19/35; Yâsîn, 36/82; 

Mü‟min, 40/68. 
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16 Dāmen-i ʿārifānı ṭut ṣoḥbet-i kāmilān ile 

 Ravẕa-i ḫulde yol bulup bedreḳa-i cināna yėt 

 

17 Ḳo bu denīligi hemān nefs ü hevāyı terk ėdüp 

 Meclis-i ʿāḳilān ile zümre-i kāmilāna yėt 

 

18 Rıżā-yı Ḥaḳḳı gözlegil ẓāhir ü bāṭında hemān 

 Saña yėter ġayrıyı ḳo bu ʿizzet-i nihāna yėt  

 

19 Cevher-i naẓmuñuñ yine dürcini āĢikāre ḳıl 

 Laʿl-i BedaḫĢı cemʿ ėdüp sen de düriĢ o kāna yėt 

 

20 Ḳuloġlı iki ʿālemüñ salṭanatın diler iseñ  

 Dāmen-i Ģeyḫe yapuĢup himmet-i derviĢāna yėt 
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Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün 

1 ʿĀĢıḳ iseñ sen de iy dil menzil-i cānāna git 

 Oyalanma dünyede tā cennet-i Rıḍvāna git 

 

2 Cān u dilden ṭālib olup dergeh-i aʿlāsına 

 Ḳaç celāl-i ḥażretinden raḥmet-i Raḥmāna git 

 

3 Ḥasret ile sen de bīmār ol firāĢ-i dünyede 

 Vuṣlatın ārzūlayuben derdlere dermāna git 

 

4 Teng-tār-ı ʿālem içre ḳalbüñ olmazsa güĢād 

 ʿĀlem-i bālāya ėriĢ bāġ ile bostāna git 

 

5 Bu ḳafes içinde maḥbūs ḳalmayup ṭūṭī-miŝāl 

 Sükker ü ḥelvā dilerseñ milk-i Hindistāna git 
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6 Almaḳ isterseñ eger ʿilm-i ledünnīden sebaḳ  

 Ṭıfl-veĢ sen iy göñül Ģol mekteb-i ʿirfāna git 

33ᵇ 

7 Geldüñ uĢ rāh-ı ʿademden bir müsāfir gibi tā 

 Menzilüñ berzaḫ olupdur ḫāne-i mihmāna git 

 

8 Gey beriyye-i cihān içre Ģu ʿıĢḳ iḥrāmını 

 Yalın ayaḳ baĢ açuk ol Kaʿbe-i Ḥannāna git 

 

9 Gel ʿArāfāt-ı vücūduñda Ḥaḳa eyle duʿā 

 ʿIyd-ı vaṣla ėriĢüben vādī-i ḳurbāna git 

 

10 Sen daḫı pervāne gibi derd-i ʿıĢḳa yan yüri 

 ġuʿle-i ruḫsārı gör ol āteĢ-i sūzāna git 

 

11 Mıṣr-ı ḳalbe ḥākim ol Yūsuf gibi zindānı ḳo 

 Aṣluña ḳavuĢmaḳ isterseñ reh-i Kenʿāna git 

 

12 Ḳalma bu kūh u beyābān içre dehre aldanup 

 Ravża-i Firdevsi gözle bāġ-ı naḫlistāna git 

 

13 Ḥaḳ dėdi va‘llâhü yedʿū hem ilā dāri‘s-selām 515
 

 Daʿvetine ḳıl icābet ol ulu fermāna git 

 

14 ġol Sikender ile Ḥıżr-āsā bu gün cūyende ol 

 ḪuĢk-leb ḳalma cihānda çeĢme-i ḥayvāna git 

 

15 Ẓulmet-i nefs ü hevā oldı miŝāl-i tīre-Ģeb 

 Eyleme anda ḳarārı lemʿa-i tābāna git 

 

                                                           
515

 Yûnus, 10/25. 
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16 Mūr-veĢ ḳalma bu zīr-i ḫāk içinde dāyimā  

 Āsümān-ı vaḥdete ėr ol yüce eyvāna git 

 

17 Bende iseñ ḳulluḳ eyle ḥażret-i Ḥaḳḳa hemān 

 Mest ü ḥayrān zār u giryān dergeh-i iḥsāna git 

 

18 Key ḳatı çoḳdur giden Allâha yollar dünyede  

 Saña yėter Bū Ḥanīfe meẕheb-i Nuʿmāna git  

 

19 Ġʿtiḳāduñ meẕhebinde Māturidī pes durur 

 Ṣūfilerde ġeyḫ Yaḥyā Seyyid-i ġirvāna git 

 

20 Ġy Ḳuloġlı Kaʿbe-i maḳṣūda çün bulduñ ṭarīḳ 

 Kim dėdi saña ḳo anı rāh-ı Türkistāna git  
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Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün 

1 Ben firāĢ-ı ḥasret içre olmıĢam bīmār dost 

 Cān vėrürem ėrmez ise vaʿde-i tīmār dost 

34ᵃ 

2 Bu göñül kāĢānesini ser-te-ser iḥrāḳ ėder 

 Her ḳaçan per-tev ṣalarsa lemʿa-i ruḫsār dost 

 

3 Kim bizi āĢüfte ḳıldı mest-i medhūĢ eyleyüp 

 Meclis-i ḳālū belāda
516

 vaʿde-i dildār dost 

 

4 ʿAndelīb-āsā ḳılur feryādı göñlüm her seḥer 

 ʿArż ola mı nā-gehānī çehre-i gülzār dost 

 

 

                                                           
516

 A‟râf, 7/172. 
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5 Naḳd-i cān vėrüp ḫırīdār olan anuñ vaṣlına 

 Gel bu gün Ģehr-i fenāda germ olur bāzār dost 

 

6 Ḫānkāh-ı dehr içinde vėr Ene‘l-ḥaḳdan ḫaber 

 Olmaḳ isterseñ eger Manṣūr-veĢ berdār dost 

 

7 Ger teẕervī gibi cānuñ uçsa pervāz eylese 

 Bulsa bostān-ı beḳāda servi-i reftār dost 

 

8 Ben eger müflis olursam dünyede bārī ne ġam 

 Pür durur nüh ḳubbe cümle dāne-i enbār dost 

 

9 Lāl olursam ġam degil ẕikrinde anuñ bī-zebān 

 Cümle maḫlūḳuñ dilinde söylenen güftār dost 

 

10 Gözlerüm yaĢın gören dėr ḳaṣrı altında anuñ 

 Hazihi cennāti tecrī taḥtihe‘l enhār  517
 dost 

 

11 Görse anuñ diyü müdbir āyet-i ruḫsārını 

 Yandurur pervāne gibi anı Ģemʿ-i nār dost 

 

12 ÇeĢmümüñ yaĢını ben laʿl-i BedaḫĢān eylesem 

 Ḫāk-i rāh-ı naʿli içün eyleyem īĢār dost 

 

13 Ḳomadı ḳıymet bu gün Māçīn ü Çīn iḳlīmine 

 Perçem-i Hindūsitān-ı misk-i ʿamber-bār dost 

 

 

                                                           
517

 Bakara, 2/25, 266; Âl-i İmrân, 3/15, 136, 195, 198; Nisâ, 4/13, 57, 122; Mâ‟ide, 5/12, 85, 119; 

En‟âm, 6/6;  A‟râf, 7/43; Tevbe, 9/72, 89, 100; Yûnus, 10/9;  Ra‟d, 13/35; İbrâhîm, 14/23; Nahl, 

16/31; Kehf, 18/76; Tâhâ, 20/76; Hac, 22/14, 23; Furkân, 25/10; „Ankebût, 29/58; Zümer, 39/20; 

Muhammed, 47/12; Fetih, 48/5, 17; Hadîd, 57/12; Mücâdele, 58/22; Saff, 61/12; Teğâbün, 64/9; 

Talak, 65/11; Tahrîm, 66/8; Bürûc, 85/11; Beyyine, 98/8. 
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14 Çün Ģemīminden yetüĢdürdi seḥer bād-ı ṣabā  

 Bu meĢām-ı cānı ṭutdı nāfe-i tātār dost 

 

15 Cümleten ser-mest geçerler zümre-i Kerrūbiyān 

 Ḳamusını raḳṣa ḳoymıĢ ḫalḳa-i zünnār dost 

 

16 Ḥavl-i ʿarĢı devr ėderler ṭurmayup rūḥānīler 

 Dillerinde söylenürler Ģīve-i eẕkār dost 

 

17 Bāġ-ı cennetde olan Rıḍvānı görseñ diñleseñ 

 Ṣāfi tesbīḥ dilinde kelme-i iḳrār dost 

34ᵇ 

18 Kendümüz bunda velī bāb-ı ḥaremde cānumuz  

 ġol ḫalīl-āsā ḳapuda olmıĢam cerrār dost 

 

19 Pes anuñ zülf-i siyāhını gören teĢbīh ėder 

 Vechine baḳup budur dėr Kaʿbe-i estār dost 

 

20 Bir delīl olup anı iltseñ ḥarīm-i bābına 

 Bu Ḳuloġlı olmaḳ ister Ģimdi ḫidmetkār dost 
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Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün 

1 Bāġ-ı ḥayretde görürem ol gül-i ḫandān mest 

 Cām-ı ḥamrādan bulanmıĢ ġonce-i cānān mest 

 

2 Meclis-i çarḫ içre girmiĢler kevākib raḳṣa hep 

 Bāde-i ʿıĢk ile olmıĢ ol meh-i tābān mest 

 

3 Bezm-i vaḥdet içre cümle enbiyā serḫoĢ olup 

 Hem Ḫalīlullâh Ādem Mūsā bin ʿĠmrān mest 
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4 Hem daḫı Yaḥyā vü ʿĪsā cümle mest olmıĢ bular 

 Daḫı Ġsrāʾīl ü Ġsḥaḳ Yūsuf-ı Kenʿān mest 

 

5 Cām-ı ʿıĢḳdan Ģöyle kim mestāne-i ḫoĢ-ḥāl olur 

 Aḥmed-i Muḫtār ʿālem ḫˇāce-i devrān mest  

 

6 Çār-yār ü seyyid ü evlād-ı Ādem mest geçüp 

 Bū-Bekr u Fārūḳ ʿOŝmān ol Ģeh-i merdān mest 

 

7 ʿIĢḳ-ı Ḥaḳdan Ģöyle kim Nāmūs-ı Ekber bī-ḳarār 

 Oḳunan hem daḫı münzel āyet-i Ḳurʾān mest 

 

8 ʿArĢ-ı kürsī nüh felek mestāne olmıĢ ʿaĢḳ ile 

 Ḳaṣr-ı ṭūbā ḥūr u Kevser cennet-i Rıḍvān mest 

 

9 Yėr gök bu cümle encüm devr ėderler mest olup 

 Tā Ŝüreyyādan ŝerāya dūzaḫ u nīrān mest    

 

10 Kūh u ṣaḥrā yedi deryā cūĢ ėder mestāne vār 

 Murg u vaḥĢī  Ģāḫ u eĢcār bāġ ile bostān mest 

 

11 Gül Ģaḳāyıḳ hem benevĢe cümle ezhār u nebāt 

 Yāsemen serv ile sünbül lāle-i nuʿmān mest 

 

12 Ebr mest ü bād mest ḫāk āteĢ cümlesi 

 Raʿd u berḳ ile ṣavāʿiḳ ḳaṭre-i bārān mest 

35ᵃ 

13 MüĢterī Behrām ʿUṭārid zümre-i seyyāregān 

 Ay ile gün bām-ı çarḫ aḫter ü keyvān mest 
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14 Ḥıżr u Sikender cihānı geĢt ėderler mest olup 

 Cāʿil ü ẓulmāt nūr-ı çeĢme-i ḥayvān mest 

 

15 Baḥr içinde māhī mest olmıĢ yine ṣuyı arar 

 Cümle eĢyā mevc-i deryā lücce-i ʿummān mest 

 

16 Cürʿa-i bezm-i ezelden heft kiĢver ne ki var 

 Mıṣr u ġām ile Buḥārā milket-i Īrān mest 

 

17 Hem Ḥicāz ile Yemen mestānedür ehl-i ʿIrāḳ 

 Kaʿbe-i beytü‘l-muḳaddes Ģehr-i Hindistān mest 

 

18 Mest-i Ḥaḳdur ʿāĢıḳ u maʿĢūḳ kim ṣabr eylemez 

 Görinen vech-i Ġlâhī hem gören ḥayrān mest 

 

19 Mest olup Mīnada cāna ḳıydı Ġsmāʿīl nebī  

 Ḫançer-i Ġbrāhim ile kesilen ḳurbān mest  

 

20 Bu Ḳuloġlı mest olup sözini bilmez söylenür 

 Sözleri feryād u zārī kendüsi nālān mest 
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Mefʿūlü Mefāʿīlü Mefāʿīlü Feʿūlün 

1 Her Ģām u seḥer aradı dil ḥażretüñ iy dost 

 ʿĀĢıḳ oluben umdı göñül vuṣlatuñ iy dost 

 

2 Pervāne gibi cān ile dil Ģemʿüñe ḳarĢu 

 Bezmüñde durur ḳılmaḳ içün ḫidmetüñ iy dost 

 

3 Gün gibi yüzüñ ʿāleme ger olsadı ẓāhir 

 Cānum sevinür görse ḳaçan ṭalʿatüñ iy dost 
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4 LeĢkeri bu gün aldı göñül milkini nefsüñ 

 Umaram aña ėre meded himmetüñ iy dost 

 

5 ġol zīr ü zemīn içre yatur neml-i vücūdum 

 Tā bulmaḳ içün gizlü senüñ vaḥdetüñ iy dost 

 

6 Kim beni ḫalāṣ eyleyüben ṣaḳla ʿadūdan 

 Nā-geh ėriĢüp baña senüñ nuṣretüñ iy dost 

 

7 Fermānber olup emrüñi kim ṭutmasa bunda 

 MaḥĢerde aña ėre ḳatı ḥiddetüñ iy dost 

35ᵇ 

8 Bāzār-ı fenā içre yüzüñ āyīnesini 

 Kim görse bilüp farḳ ėder ol heyʾetüñ iy dost 

 

9 Bulsam ben anı sürme gibi yüzüme sürsem 

 Bir ẕerre eger ḫāk-i der-i ʿizzetüñ iy dost 

 

10 Dünyāda selāṭīn-i cihān ėrse ḳapuña 

 Būs eyler idi Ģöyle der-i devletüñ iy dost 

 

11 Bir kere baña ḳılmaḳ içün vaʿde-i vaṣluñ 

 Yėrden göge dek eyler idüm minnetüñ iy dost 

 

12 Miŝlüñ mi olur bunda senüñ iki cihānı 

 Alma gibi çün ṭutdı yed-i ḳudretüñ iy dost 

 

13 Daʿvā-yı ulūhiyyet ise ancaḳ olur çün 

 Ne çarḫ u zemīn oldı senüñ ḥüccetüñ iy dost 
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14 Bu yėr ile gök yoġ iken uĢ oldı hüveydā 

 Kāf ile ėdüp nūna yine diḳḳatüñ iy dost 

 

15 Ṭopraḳdan ėdüp Ādemi insān oladüĢdi 

 Rūḥuñdan aña vėrdüñ idi ḳuvvetüñ iy dost 

  

16 Kim ṭutsa senüñ bunda eger emrile nehyüñ 

 Anda bulısar bāḳī ebed cennetüñ iy dost 

 

17 Dilüm mi ola kim açam esrāruña nuṭḳı 

 ʿAḳıl mı ola nice ḳılam midḥatüñ iy dost 

 

18 Aġyār-ı cihān olmadı hiç sırruña maḥrem 

 Ḳulluġuñ ėden bula meger ḳurbuña iy dost 

 

19 Dünyāyı ḳoyan buldı senüñ kūyuña rāhı 

 ʿUḳbāyı ḳoyan buldı senüñ ṣoḥbetüñ iy dost 

 

20 Bir gün gele kim gide bu iḳlīm-i fenādan 

 Ḳuloġlına vėr fażluñ ile raḥmetüñ iy dost 
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Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün 

1 Benī Ādemle bu ʿālem ṭutupdur bī-riyā ziynet 

 Semāda yılduzı ayı ḳılupdur ol Ḫudā ziynet  

 

2 Bezetdi Ḥaḳ teʿalā‘llâh ḳamuyı yerlü yėrinde 

 Bulupdur Cebreʾīl ile maḳām-ı müntehā ziynet 

36ᵃ 

3 Cemālinden gül açıldı yüzi çün yāsemen gibi 

 Ṭoḳunsa ṣaçına anuñ bulur bād-ı ṣabā ziynet 
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4 Ḳamu maʿĢūḳ ile ʿāĢıḳ yaraĢur mest ile ayıḳ 

 Ki sünbül ile Ģaḳāyıḳ ṭutar serv-i sehā ziynet 

 

5 Niyāz ėtdükce nāz eyler ʿaceb zülfin dırāz eyler 

 Kimine keĢf-i rāz eyler bulup ol meh-liḳā ziynet 

 

6 Müḥeyyā olsa kim ol nūr cemāli olmasa mestūr 

 Ġçilse bāde-i kāfūr bulur bezm-i ṣafā ziynet 

 

7 ġahābından rücūm ile o Ģeyṭāna hücūm ile 

 Ḳanādīl ü nücūm ile ṭutupdur çün semā ziynet 

 

8 ʿUrūc-ı āsümān ile ḳamu gözden nihān ile 

 Bu gün devlet niĢān ile bulur perr-i hümā ziynet 

 

9 ġu vaḳtin ḫavf-ı ʿār ile ki vaḥye intiẓār ile 

 Bulupdur çār-yār ile Muḥammed Muṣṭafā ziynet 

 

10 ĠĢāretle reĢād ile seḫā-yı ʿadl ü dād ile 

 ʿAzā vü ʿadl ü dād ile ṭutupdur Murtażā ziynet 

 

11 Seḥer ʿarż-ı cemālinde hem ʿuĢĢāḳuñ ḫayālinde 

 Ṭutar ʿıyd-ı viṣālinde cemāl-i dil-rübā ziynet 

 

12 Vėrür Ḥaḳ yolına cānı açılmıĢ lāledür ḳanı 

 ġahādetle bulur Ģānı o Ģāh-ı Kerbelā ziynet 

 

13 Olur çün ḥācılar ʿuryān Ḫudāya eyleyüp el-ān  

 Ėderler bī-ʿaded ḳurbān bulur cāy-ı Minā ziynet 

 

14 Cihānda nezʿ-i cān ile be-her terk-i mekān ile 

 Ṭutar çün küĢtegān ile bu bāzār-ı fenā ziynet 
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15 Ṣaladur iĢbu meydāna ḳıyan gelsün ḳanı cāna  

 Yanan bu nāra pervāne vėrür aña żiyā ziynet  

 

16 Cemāl-i dost nihān oldı iĢüm āh u fiġān oldı 

 Gözüm yaĢı revān oldı bulup anı beḳā ziynet 

 

17 Seḥerlerde duʿā ile Ḥaḳa gizlü recā ile 

 Bulur vaḥy-i Ḫudā ile cemīʿ enbiyā ziynet 

 

18 Ḥaḳa envāʿ-ı nāz ile o dergāha niyāz ile 

 Ṭutarlar gizlü rāz ile gürūh-ı evliyā ziynet 

36ᵇ 

19 Yazılan cümle defterde oḳınur ḫayr ile Ģerde 

 Ḳılur bāzār-ı maḥĢerde celāl-i kibriyā ziynet 

 

20 Bu gün ebyāt-ı fāḫirle bu maʿnā-yı maẓāhirle 

 Ṭutar naẓm-ı cevāhirle bu Ḳuloġlı gedā ziynet 
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Müstefʿilün Müstefʿilün Müstefʿilün Müstefʿilün 

1 Bezm-i Ḫudānuñ iy göñül Ģemʿine yana yana git 

 Dergeh-i ḥażrete ėriĢ o ʿālem-i nihāna git 

 

2 Bāġ-ı ḥaḳīḳatüñ eger ḳaranfülini cemʿ ėdüp 

 Dėrmege maḳṣūduñ ise ḫidmet-i bāġbāna git 

 

3 Verd-i rıżāsını bulup būyını yıylamak içün 

 ḲıĢ-ı taḥassürü ḳoyup bülbül-veĢ fiġāna git 

 

4 Rūḥ-ı ḳudüs gibi bu gün Sidreye uçmaḳ isteseñ 

 Bār-ı cihānı bunda ḳo sen de ol āĢiyāna git 
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5 Beriyye-i firāḳunuñ rāhına kim ḳadem baṣar 

 Kaʿbe-i kūyına anuñ maḥrem ol ʿāĢıḳāne git 

 

6 Ḥadīḳa-i maʿārife ṭālib olursañ iy göñül 

 Künc-i cehāleti ḳoyup sen aña ṭālibāne git 

 

7 Bārgeh-i saʿādete cān ile sen de ʿāĢıḳ ol 

 Tā ki ġubār-ı rāh ile derd ile ḍāriʿāne git 

 

8 KiĢver-i ʿālemüñ bu gün geĢt ėder iseñ içini 

 Āb-ı ḥayātı arayup menzil-i teĢnegāna git 

 

9 Kār-ı fürū-māye olup ḳalma cihānda iy göñül 

 Milk-i beḳāyı ḳıl ṭaleb devlet-i ʿālī-Ģāna git 

 

10 Bād-ı ṣabā gibi yine kūh-ı fezāyı seyr ėdüp 

 Bāġ-ı behiĢti geĢt ėdüp nüzhet-i Lā-mekāna git 

 

11 Zülf-i siyāh-ı dilberi sünbül ü yāsemen gibi 

 Dėrmege ʿazm ėder iseñ gel aña Ģeb-revāne git 

 

12 Kūh-ı maḥabbete eger Kūhken olduñ ise sen 

 Bezm-i beḳā ġīrīnine sen daḫı Ḫüsrevāne git 

 

13 Ḳo dünyenüñ ḫayālini vėrme derūnuña kesel 

 Dūẕaḫa meyl ėtme ṣaḳın behiĢt ile cināna git 

37a 

14 Kenz-i ḳanāʿati ḳoyup ḥırṣ ile olma āĢinā 

 Terk-i Ģaḳāvet eyleyüp sīret-i ṣāliḥāna git 

 

 



381 
 

15 Dāmen-i vaḥdeti ḳoyup keŝrete vėrme göñlüñi 

 Zümre-i eṭḳıyāyı ṣor hem ulu kārbāna git 

 

16 Zāġ-ı zamāne gibi sen cīfeye düĢme fāriġ ol 

 Murġ-ı hümā gibi bu gün lāne-i āsümāna git 

 

17 ġirk-i ḫafīyi düzd-veĢ tīre-i dilde ṭutmaġa 

 MürĢid-i kāmile yapıĢ bir eyü pāsbāna git 

 

18 Dürr-i maʿānīden ḫaber bilmege ḳaṣd ėder iseñ 

 Baḥr-i muḥīṭe ʿazm ėdüp maʿden-i Iṣfahāna git 

 

19 Devlet-i nā-gehi eger bulmaġa niyyet eyleseñ 

 Terk-i diyār-ı nekbet ėt kiĢver-i kāmrāna git 

 

20 Ḳuloġlı ger diler iseñ cevāhir-i maʿārifi 

 Ġayrıya ḳılma hiç naẓar ḫidmet-i derviĢāna git 
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Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün 

1 Bu bāġ-ı iĢtiyāḳ içre dıraḫt-ı āh-ı peydā ėt 

 Cemāl-i dilberi gel sen o bāġ içre temāĢā ėt 

 

2 Derūnuñ ḳubbesinde māh-veĢ ḳılsa tecellīyi  

 Kenār-ı dāmenüñde gözlerüñ yaĢını deryā ėt 

 

3 Ṭutup rāhı anuñ kūyına ʿazm ėt nā-gehānī ėr 

 Seg-i maḥallesiyle ṣubḥa dek her gėce ġavġā ėt 

 

4 Saña ol gūĢe-i çeĢmiyle bir kerre nigāh ėtse 

 Ġam-ı esrāruñ ʿarż ėt nāme-i ḥālüñ hüveydā ėt 
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5 Niçe bir zāhidāne ḫuĢk-ḥāl olup gezersin sen 

 Ġçüp cām-ı maḥabbetden bu gün iẓhār-ı sevdā ėt 

 

6 Bu ḥarr-ı Ģems-i dünyāda niçün yanup yaḳılursın 

 Mekānuñ cennetü‘l-meʾvāda her dem ẓıll-ı ṭūbā ėt 

 

7 Sefer ḳıl bu cihānuñ varlıġından geç bu gün sen de 

 Ṭut anuñ vaḥdet-i ḳurbiyyetini ʿazm-i Mevlā ėt 

 

8 Bunuñ ālāyiĢine aldanup ḳalma göñül zinhār 

 Özüñi dergeh-i aʿlāya ṣal gel terk-i dünyā ėt 

37ᵇ 

9 Fenāyı ḳo fenāyı iḫtiyār eyle fenādan geç 

 Beḳāyı iste Bāḳīden be-rāh-ı ʿazm-i ʿuḳbā ėt 

 

10 Sen ol cānān ile ṣoḥbet ḳılam dėrseñ gėce gündüz 

 Serāy-ı ḳalbüñ içinde Ģu bir bezm-i müḥeyyā ėt 

 

11 Cemāl-i nūrını anuñ temāĢā ḳılmaḳ isterseñ 

 Göñül mirʾātınuñ pasın silüp bu gün mücellā ėt 

 

12 Anuñ bāb-ı rıżāsını tedāḫül ḳılmaḳ isterseñ 

 Bu gün bāzār-ı ʿıĢḳ içre ne kim var ise yaġmā ėt 

 

13 Viṣāl-i ḥażret-i ẕāta ėriĢmek isteyen ʿāĢıḳ 

 Bu vech-i dilbere sen cānuñı zülf-i muṭarrā ėt 

 

14 Bu dīvān-ı hümāyūn içre yaz menĢūrını anuñ 

 Berāt-ı vechine ebrūlarını Ģöyle ṭuġrā ėt 
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15 ġu daʿvā-yı maḥabbetde güvāhuñ göz yaĢı eyle 

 Ve hem bu ḥücceti sīneñde sen bir dāġ-ı imżā ėt 

 

16 Girüp Ģehr-i derūnuñ içre ḥākim ol gėce gündüz 

 Kitāb-ı ʿıĢḳuñ içinde maḥabbet ḥükmin icrā ėt 

 

17 HemīĢe pençe-i devrān elinden gel Ģikāyet ḳıl 

 O sulṭānuñ ʿadāletgāhı içre yāri daʿvā ėt 

 

18 Ḫaber bilmek dilerseñ Ḳays-veĢ ol zülf-i Leylādan 

 Ṭutup Ģol dāmen-i kūhı mekānuñ deĢt ü ṣaḥrā ėt 

 

19 Bu dünyā ben senüñem dėdügine aldanup ḳalma 

 Muḳaddem kendüñe var āḫiret bāġında süknā ėt 

 

20 Ḳuloġlı ʿālem-i süflīde ḳalma yañılup zinhār 

 Maḳāmuñ ʿālem-i ʿulvīde ḳıl bir ḳaṣr-ı bālā ėt 
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Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün 

1 Anuñ zülfin görüp gel nāme-i ḥālüñ perīĢān ėt 

 Bu gün hicrān u vaṣlında gözüñ yaĢını ʿummān ėt 

 

2 Seḥer bāġ-ı ḫayālī içre bülbül gibi ḳıl zārı  

 Anuñ gülzār-ı ruḫsāruña ḳarĢu cānı nālān ėt  

  

3 Sevād-ı zülfine bir ebr-i nīsān gibi dürler ṣaç 

 Aḳan bu eĢk-i çeĢmüñ ḳan ile laʿl ü mercān ėt  

38ᵃ 

4 Mürüvvet ḳapusını aç hevā-yı zülf-i dildāra 

 Bütün dünyāya sen baḫĢāyiĢ-i laʿl-i BedaḫĢān ėt 
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5 Geyüp iḥrām-ı ʿıĢḳı rāh-ı beriyyeye ayaḳ baṣ 

 Cemāl-i Kaʿbesinüñ Ģevḳıne ṣabr-ı muġaylān ėt 

 

6 Kebūter-vārī pervāz eyle sen beytü‘l-ḥarīminde 

 Maḳāmuñ Ģol Ḫalīl-āsā bu gün gel nār-ı sūzān ėt 

 

7 Viṣāl-i ʿıydına her bārı ėrmek ister iseñ sen 

 ʿArāfāt-ı vücūduñda hemān bu cānı ḳurbān ėt 

 

8 Bu gün Eyyūb-veĢ ṣabr eyle sen anuñ belāsına 

 Anuñ derd-i firāḳına yine vaṣl ile dermān ėt 

 

9 Hemān zindān-ı Mıṣrı terk ėdüp cānuñ ḫalāṣ eyle 

 Bu gün Yūsuf gibi sen daḫı cānā ʿazm-i Kenʿān ėt 

 

10 Ṣabā-yı esb-i ʿıĢḳa sen süvār olup çü seyrān ḳıl 

 Bu cānuñ taḫt-ı cismüñde bu gün sen de Süleymān ėt 

 

11 Urup Ģol naʿre-i hūyu girüp çarḫa semāʿ eyle 

 Seḥerlerde ḳılup feryādı hem çāk-i girībān ėt 

 

12 Elestüñ kārbānında var ise bār-ı pingāhuñ  

 Bu gün riḥlet kūsı çalındı ṭur ʿahdüñe peymān ėt 

 

13 Yine hāmūn-ı ʿıĢḳı sen bu gün geĢt-i güẕār eyle 

 Maḥabbet nīzesini elüñe al ṣayd-ı ceyrān ėt  

 

14 Raḳīb-i nefse maġlūb olur iseñ Nūḥ nebī-vār  

 Gözüñ yaĢını bir baḥr eyle hem āhuñı ṭūfān ėt 

 

15 Ki cemʿ-i dürr-i naẓm içün ėriĢüp Baḥr-i Ḳulzümde 

 Ṣadef gibi dilüñ cūyān ve çeĢmüñ ebr-i nīsān ėt 
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16 Dem-ā-dem dergeh-i dildāra sen Ģāhā temennā ḳıl 

 Dilüñ vaṣfında gūyā hem derūnuñ anda ḥayrān ėt 

 

17 Girüp bāġ-ı viṣāli içre baḳup lāle-zārına 

 Gözüñ yaĢını ırmaġ ėtmek içün bāġa giryān ėt 

 

18 Eger vėrmez iseñ cānı bu gün cānān ele girmez 

 Anuñ meydān-ı ʿıĢḳında baĢuñ ṭop eyle çevgān ėt 

 

19 Sebük-bār ol ṣaḳın Ḳārūn gibi yer ḫasf ėder seni 

 Mesīḥā-veĢ mücerred ol bu gün göklerde seyrān ėt 

38ᵇ 

20 Ḳuloġlı ser-güẕeĢt-i fürḳatüñ yazup kitāb eyle 

 Dėrüp ṣaf leĢker-i güftāruñı bir ʿāli-dīvān ėt   

 

21 Eger maʿnā-yı tevḥīde muḥaḳḳaḳ vāḳıf olduñsa 

 ġu  ḲāĢānī gibi ebyātuñı teʾvīl-i Ḳurʾān ėt 
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Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün 

1 Maḥabbet āsümānında hümā-veĢ sen de pervāz ėt 

 Ḥaḳīḳat āĢiyānına bu gün cān ile pervāz ėt 

 

2 Ḳılursañ daʿvī-i ʿıĢḳı bu gün Ģehr-i derūnuñda 

 Gözüñ ḳanıyla yazılmıĢ maḥabbet-nāme ibrāz ėt 

 

3 Bu iḳlīm-i fenāda derdüñe bir çāre dilerseñ 

 Ṭabīb-i cān içün arayuben sen geĢt-i ġīrāz ėt 

 

4 Derūnuñ Ģehrinüñ sen de ʿadāletgāhına ėrüp 

 Göñül sulṭānını Maḥmūd ėdüp bu cānı Ayāz ėt 
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5 Dėme her gördügüne sen bu esrār-ı derūnuñı 

 Cemāl-i pertev-i dildārı iy dil maḥrem-i rāz ėt 

 

6 Beḳā-yı Lā-yezāli iste iy dil sevme dünyāyı 

 Ḥaḳīḳatde aña sen meylüñi çoḫ eyleme az ėt 

 

7 Hevā-yı āsümānīde göñül murġını seyr ėtdür 

 Anı cevlāna ḳıldur her kebūter zāġa Ģehbāz ėt 

 

8 Görürseñ ʿālem-i ḳudsīde sen ol cevher-i ferdi  

 Mükerrem ṭut muʿazzez ḳıl beġāyet aña iʿzāz ėt 

 

9 Bu bāġ-ı ḥasret içinde o ferd-i vaḥdet-i ẕāta 

 Olup Ģūrīde bülbül gibi biñ cān ile feryāz ėt  

 

10 Bütün dünyāyı bi‘l-küllī saña ʿarż ėtseler Ģāhā 

 Tenezzül eyleme almaḳda aña Ģīve-i nāz ėt 

 

11 Ṣaḳın her Ģaḫṣı kendüñe enīs ėtme celīs ėtme 

 Bulup bir yār ṣaḳın kendüñe sen anı hem-rāz ėt 

 

12 Maʿārif naḳdine müflis geçerseñ bu cihān içre 

 Ḳapusın ehl-i ʿirfānuñ ṭolaĢup sen de dervāz ėt  

 

13 Anuñ zülfiyle ḫāli dām-ı dānesine düĢdüñse 

 Oḳı destān-ı ḥüsnin gel hezārān perdeden sāz ėt 

39ᵃ 

14 Göñül ṭūṭī gibi ḳalmıĢ ḳafes ten içre her bārı  

 Bu gün mirʾāt-ı ġaybe ḳıl naẓar bir dili āġāz ėt 

 

15 Dilerseñ ehl-i ʿıĢḳ olduġuñı hiç kimse ṭuymasun 

 Maḥabbet sırrını ṣaḳla gözüñ yaĢını ġammāz ėt 
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16 Bu gün meydān-ı ḥaḳḳānīde berdār olmaḳ isterseñ 

 Bu cānı sen de ol eyvān-ı sulṭānīde ser-bāz ėt 

 

17 ĖriĢ Ģol gül-ʿıẕār-ı vaḥdete bu ḳıĢ-ı ḥasretde  

 Derūnuñ milkini ḳurtar Ģitādan bir eyü yaz ėt 

 

18 Ṭarīḳ-i bāġ-ı ʿıĢḳa dik dıraḫt-ı müntehāyı sen 

 Ḥaḳīḳat rīsmānı içre gel kendüñi canbāz ėt 

 

19 Ḫalīl-āsā çıḳup Ģol Kaʿbe-i ʿulyā-yı maḳṣūda 

 Cihān ehlini daʿvet eyle Ḥaḳḳa sen de āvāz ėt 

 

20 Cenāb-ı ḥażret-i ẕāta muḳarreb olmaḳ isterseñ 

 Derūnuñdan dü-ʿālem milkini Ḳuloġlı ifrāz ėt  
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Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün  

1 Dilerseñ bāġ-ı ḥikmetden yine envāʿ-ı maḥṣūlāt 

 Ḳılagör bāġbān-ı ġaybe sen ikrām u taʿẓīmāt 

 

2 Ėderler gül-ʿıẕār-ı vaḥdet-i kübrāda ʿāĢıḳlar 

 Seḥerlerde münācātı Ḥaḳa ḥamd ile tesbīḥāt 

 

3 Ṣırāṭ-ı müstaḳīme kim ayaḳ baṣarsa ṣıdḳ ile 

 Mürūr ėde ṣırāṭı tez geçe yarın bula cennāt 

 

4 Teʿāla‘llâh ėde iḥsān ḳulına rūz-ı maḥĢerde 

 Bula ol cennet-i ḥavrā ki bunda ḳılsa taḳdīsāt 

 

5 Ḫudā-yı pāke yüz sür eyle yanında ʿibādātı 

 Vėre her dürlü maḳṣūduñ yine ḳatında her ḥācāt 
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6 Eger rāh-ı maʿānīde ḥaḳīḳat menzilin dėrsen 

 Bulasın ḳurb-ı vaḥdāniyyetinde sen anı biʿẕ-ẕāt 

 

7 NuḳūĢ-ı ʿāleme vėrme ṣaḳın göñlüñi iy ʿāĢıḳ 

 Ḥaḳāyıḳ cevherin eyle ledün ʿilmiyle taḥṣīlāt 

 

8 Sezādur her zamān esrār-ı ġaybe muṭṭalī olsañ 

 Alup çün Rūḥ-ı ḳudsīden hezārān fenn-i taʿlīmāt 

39ᵇ 

9 Eger ḳurbāna emr olup seni Rabbüñ murād ėtse 

 ġol Ġsmāʿil gibi lāzımdurur dergāha teslīmāt 

 

10 Bu gün meydān-ı tevhīde giren ʿāĢıḳ gėrü dönmez 

 Ėrer envāʿ-ı elṭāfa bulur eṣnāf-ı tebĢīrāt  

 

11 Ḫudā mevhūbesin almaz ki baḫĢāyiĢ müʾebbeddür  

 Ki zīrā iĢbu ʿālemde vėrildi aña taḥḳīḳāt 

 

12 Derūnı olısar gözgü cemālu‘llâh olup ẓāhir 

 Muʿayyen görine her Ģey ne kim var ise taṣvīrāt 

 

13 Cemālin ʿarż ėde dilber saña Ģol ĢeĢ-cihetden kim 

 Yüzi envārına ḳarĢu derūnuñ olısar mirʾāt 

 

14 Bu cānuñ içre ṭaḫt ḳura maʿānīnüñ Süleymānı 

 Ėde dükkān-ı ḳalbüñde kitāb-ı sırr-ı teʾlīfāt 

 

15 Murād ėderse ol Mevlā seni kendüye ceẕb ėder 

 Ḳoyuben dār-ı Firdevse ḳamu ʿafv ola taḳṣīrāt 

 

16 Beḳā Ģehrinde ol yārüñ ḫayālin bulmaḳ isterseñ 

 Anı cānuñda taḥḳīḳ ėt ėdüp ẕātını tenzīhāt 
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17 Eger ol Ferd-i bīçūnı bilem dėrseñ bu gün kimdür 

 Vücūduñ perdesin ḳaldur gerek bu söze taṣdīḳāt 

 

18 Gėce gündüz hemān anuñ dem-ā-dem ẕātını gözle 

 Dilüñde ẕikri ḳalbüñde yaraĢur gizlü tevḥīdāt 

 

19 Ḫayālāt-ı cihānı ḳo ḫayāline anuñ cān vėr 

 Derūnuñdan gidüp eĢyā sözile cümle taḳlīdāt  

 

20 Ḳuloġlı hiç anuñ künhine ʿaḳluñ ėrmeye aṣlā 

 Bunuñ gibi yazar iseñ mücelled nice taḥrīrāt 

 

60 

Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün 

1 Ġy göñül gel Ḥıżr elinden içegör āb-ı ḥayāt 

 Derdüñe dermān ėdegör ėrmeden merg ü memāt 

 

2 Naḫl-i aʿmālüñ bu gün ėrgör beḳā bostānına 

 Gözlerüñ yaĢı anı sīrāb içün olsun Furāt 

 

3 Bir gün ola bār-ı pingāhuñ ṭaġılup bozıla 

 Rīze yoḳdur dünyede ʿömr ile māla hiç ŝebāt  

40ᵃ 

4 Aldanup ḳalma bu gün kāĢānesine ʿālemüñ 

 Rīze yoḳdur dünyede ʿömr ile māla hiç ŝebāt
518

 

 

5 Yüzüñe güldügine aldanma sen bu ʿālemüñ  

 Ṣoñra zehr içüri saña evvel ėder iltifāt 

 

 

                                                           
518

 Metinde sehven 3. beytin ikinci mısraı yazılmış. 
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6 Yürüme ferzāne bunda olma maġrūr aña sen 

 Gördügüñ Ģaṭranc-ı dünyā niçe Ģāhı ḳıldı māt 

 

7 Mürde-dil olma cihān içinde ʿıĢḳ ile diril 

 ḪuĢk-leb gezme beriyye içre iç ḳand-i nebāt 

 

8 Nefsüñe bende olup ḳalma azād olmaḳ dile 

 Nār-ı kübrādan azād olmaġiçün iste berāt 

 

9 Bir sefer ḳılsañ gerekdür yoluñ olmıĢdur baʿīd 

 Yüküni ḫırṣ u hevānuñ üzerüñden ḳaldur at 

 

10 Ferdi cāmiʿdür Ḫudā-yı pāki taḳdīs eylegil 

 Olmasun levḥ-i żamīrüñde hevā Lāt u Menāt 

 

11 Bāġ-ı ḳalbüñ arıt enhār-ı ʿulūmiyle bu gün 

 Bite eĢcār-ı ṣafādan mīve-i Ḥaḳ vāridāt 

 

12 Cümleyi gördügüñi tevḥīd-i muṭlaḳ fehm ėdüp 

 Bir Ģeyi bāṭıl ḫayāl ėtme olup kāmil-ṣıfāt 

 

13 Emr-i maʿrūfı gözet nehyinden eyle ictināb 

 Nite kim Ḳurʿān içinde buyurur ṣavm u ṣalāt 

 

14 Sev Ḥaḳı sevenleri sevmeyenüñ terkini ur 

 ĠĢle aʿmāl-i ẓavāhir gözleyüp ḥacc u zekāt 

 

15 Dünyā içün her ne ḳılsañ cümlesi laġv olısar 

 Āḫiretçün iĢler iseñ bākıyātü‘ṣ-ṣāliḥāt 

 

16 Bāġ-ı vaḥdet içre gel bülbül gibi destān oḳı 

 Bir gün olur lāl olursın iĢüñ olur müĢkilāt 
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17 Nüh felek ḳıldı Ḥaḳuñ ẕikrinde gör ḳaddin dü-tā 

 Nice olmıĢdur naẓar ḳıl yüce gökler yedi ḳat 

 

18 Uç hevā-yı Lā-mekāna eyle rūḥānī ʿurūc 

 Bu feżā-yı vaḥdet içre ola tevḥīdüñ ḳanat 

 

19 Ḳoyamaz iseñ cihānı ol seni bir ḫoĢca ḳor 

 Gel bunı bāzār-ı ʿıĢḳ içre hemān bir pūla ṣat 
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20 Bu serāy-ı mā-sivānuñ ŝıḳletinden ḳıl sefer   

 Ġy Ḳuloġlı bilmek isterseñ nedür ol ʿāli-ẕāt  

 

21 Ẓulmet-i nefs-i hevādan ḳurtul Ġskender gibi 

 MürĢid-i ḥażretüñ elinden nūĢ ėdüp āb-ı ḥayāt 
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Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün 

 ً٘س اتطٟٝ جٞ شاٗا ؿْ يـطاٟ ٖٓ تاػد 1

ـٞز ظُق زضاظيسٕ تٜط كطزاٟ ٖٓ تاػد 
519

 

 

 ؼٞاز چفْ شازٝيث ٓراٍ چاٙ تاتَ ضا 2

تْٜ چاٙ ظٗرساٗث زٍ ؼٞزاٟ ٖٓ تاػد 
520

 

 

 ظضٟٝ ٝضز ذ٘ساٗث ٝ ؼطٝ هس زُصٞيث 3

ٌٓط إٓ تِثَ شاْٗ ؼحط ؿٞؿاٟ ٖٓ تاػد 
521

 

 

 

                                                           
519

 “Senin kaşların ey sevgili, benim gam tuğrasını çekmeme sebep oldu. Saçlarını uzatman da benim 

her yarına çıkmamı sağlıyor.” 
520

 “Senin Babil kuyusu gibi olan büyülü gözlerinin siyahlığı, güzel çene çukurunla birlikte benim 

gönlümün sevdasına sebep oldu.” 
521

 “Senin gülümseyen gül yüzün ve gönül çeken servi boyun yüzünden, meğer can bülbülüm seher 

vaktinde kargaşa çıkarıyor.” 
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 ظتاؽ ٗطًػ ٓؽحإ ٝ ؼ٘ثَ ضا ٛٞا شؽحإ 4

تٜفث ش٘ث ضوٞإ ٛٔٚ لحطاٟ ٖٓ تاػد 
522

 

 

 ٛٞاٟ ٝ حؽطت ٓصٕ٘ٞ تؽٟٞ ًٟٞ ُيالضا 5

ٝلاٍ ضٝظ زُثط ـس ـة يِساٟ ٖٓ تاػد 
523

 

 

 ـطاض ٝازئ ائٖ تٌلث ا٠ّٗ اٗا هللا 6

زضذث إٓ ًالّ ًٞيس يس تيىاٟ ٖٓ تاػد 
524

 

 

 ٓراٍ چطخ ٓي٘اي٠ ٛٔإ ايٞإ زٝؼث زيسّ 7

زضذث ٓ٘حٜاٟ اٝ هس يٞتاٟ ٖٓ تاػد 
525

 

 

 شٔاٍ ـاٛس ًسؼ٠ ٗواب شؼسضا تٌفاٟ 8

تآىا حصث ػفوْ ًٚ ـس زػٞاٟ ٖٓ تاػد 
526

 

 

ًٚ تحط ٛصطاٗؿ ـٞز اؿطام زٍ ٛطًعكـإ  9  

زٓازّ آٙ تٌطيؽحْ ً٘س زضياٟ ٖٓ تاػد 
527

 

 

 تٖٔ كطهث ـحاتيْ٘ تٜاض ٝلَ زُثط ًٞ 10

ػ٘ازُٜا تلطيازٟ ًَ حٔطاٟ ٖٓ تاػد 
528

 

 

 

 

                                                           
522

 “Mest nergislerin bağı ve arzusunu arayan sünbüller, rıdvan cennetinin tamamen çölüm olmasına 

sebep oldu.” 
523

  “Mecnun‟un hasreti ve aşkı, onu Leyla‟nın semtine doğru sürükledi. Sevgiliye kavuşma günü 

benim en uzun geceme sebep oldu.” 
524

 “Eymen Vadisi‟nin kıvılcımı şöyle dedi: “Muhakkak ki ben Allah‟ım.” Ağaç bu sözü söyledi ve 

benim yed-i beyzâma sebep oldu.”  
525

 “Mavi gökkubbe misali dostun o eyvanını gördüm. Onun sidre-i müntehası benim tuba gibi 

boyuma sebeptir.” 
526

 “Mukaddes sevgilinin yüzündeki baş örtüsünü aç. Aşk hüccetim imza ile benim davama sebep 

oldu.” 
527

 “Âh ki onun ayrılık acısının denizi, daimâ gönlü boğmakta. Her zaman âh edip ağladım da 

gözyaşlarım, benim denizimin oluşmasına sebep oldu. 
528

 “Ben ayrılıktan kaçıyorum, sevgiliye kavuşma baharı nerede? Bülbüller feryad ederek benim 

kırmızı gülüme sebep oldular.” 
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 ٛعاضإ ضذث ٝ ترحْ چٕٞ كسا ًطزّ ضٙ ػفوث 11

تٌٟٞ ٛٔث اٗساظيْ تٜط ًاالٟ ٖٓ تاػد 
529

 

 

 تٜط ًلحْ ضٝا ًلحْ تئٖ پيط ٓا ٛطًع 12

ظ٠ٛ ُطق ضٙ ٓطزإ ً٘س پطٝاٟ ٖٓ تاػد 
530

 

 

 ؼعاٝاض ٝلاٍ زُثط ضػ٘اٟ زُصٞيْ 13

ٓواّ ذِسضا ٛط ـة ٌٓط ؼٌ٘اٟ ٖٓ تاػد 
531
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 ٓويْ ش٘ث حٞضا ٛٔٚ ٝلَ ٓطا شٞيإ 14

تطاٙ ؿيط ٠ٓ تطزّ ؼعز ٓٞالٟ ٖٓ تاػد 
532

 

 

 ًحاب ػفو٠ ٗٞـحْ ًٚ ت٠ حس ٝ تپاياٗؽث 15

تصع إٓ زكحطٟ ؼاذحْ زٍ ضؼٞاٟ ٖٓ تاخ 
533

 

 

 ضؼْ إٓ ـة ًٚ ٝلَ اٝ تطات ٝلَ تفٔاضّ 16

ًْ٘ زض ذِوۀ ضٗسإ ظ٠ٛ تاالٟ ٖٓ تاػد 
534

 

 

 ٛٞيسا ـس شٔاٍ اٝ ٖٓ إٓ زّ ٗيؽث ايٖ ٛؽحْ 17

 
535

اث اِ مه ب ُي ضخه و ػمع  غۀ چ ُ يذ از و ض  ر

 

 

 

                                                           
529

 “Binlerce mal ve eşyamı senin aşkının yoluna feda ettim. Himmet topunu attım, benim varlık 

sermayeme sebep oldu.” 
530

 “Pirimin bereketiyle ne söylediysem daimâ lâyık ve yerinde söyledim. Allah adamlarının yolunun 

lütfu ne hoş ki benim güç ve kudretime sebep oldu.” 
531

 “Gönül çeken güzel sevgiliye kavuşmaya lâyıkım. Bu liyâkat, cennetin her gece benim meskenim 

olmasına sebep oldu.” 
532

 “Cennet sakinlerinin hepsi, bana kavuşma peşindeler. Onları, benim Mevla‟ma layık başka bir yola 

götürdüm.” 
533

 “Bir aşk kitabı yazdım ki sınırı ve sonu yok. O bir defterden başkası, gönlümün rüsvâ olmasına 

sebep oldu.” 
534

 “Ona o geceki kavuşmamı, kavuşma beratı sayarım. Rindler halkasında bulunmam, ne hoş 

yükselişime sebep oldu.” 
535

 “Onun güzel yüzü belirdi de ben o anda bambaşka biri oluverdim. Onun göz ucuyla bakıvermesi, 

beni bülbül gibi şakıttı.” 
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 تثاؽ ٝلَ إٓ ًَ ضا ٓيؽط ًطز ذسا ٓاضا 18

 
536

 كطض ٖٓ ٠ٓ ًفْ تؽياض ٗفس ـٌٞاٟ ٖٓ تاػد

 

 اال اٟ ؼاهئ ٓصِػ تياضز ايٖ هسض تطٖٓ 19

ًفْ چ٘س ذفي ُة اٟ زٝؼث ٌٖٓ ـيسا ٟ ٖٓ تاخ 
537

 

 

 هٍٞ اٝؿ٠ِ ت٠ كطٝؽ آجؿ زٍ ضا چٚ ٠ٓ ؼٞظز 20

ٌٓط إٓ ؼطخ ضٟٝ زُثط ضػ٘اٟ ٖٓ تاػد 
538
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Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün  

1 Senüñ ʿıĢḳuñdurur ben mest ü ḥayrān olmaġa bāʿiŝ 

 Ġam-ı zülfüñ yerüm zencīr ü zindān olmaġa bāʿiŝ 

 

2 Ḫayālātuñ durur hergiz beni āĢüfte-ḥāl ėden 

 Muʿamber kākülüñ ʿaḳlum perīĢān olmaġa bāʿiŝ 

 

3 Hevā-yı fikretüñdür bu derūnum bī-Ģuʿūr ėden 

 Ṣalā-yı vuṣlatuñdur bu ciger ḳan olmaġa bāʿiŝ 

 

4 Devāsı derdimüñ bir ān lebüñden cürʿa içmekdür 

 Firāḳuñ zaḥmıdur kim derde dermān olmaġa bāʿiŝ 

 

5 Rıżā-yı ẕāt-ı pāküñdür baña ḳudret vėren hergiz 

 Nigīn ü naḳĢ-ı sırruñdur Süleymān olmaġa bāʿiŝ 

 

 

                                                           
536

 “O güle kavuşmayı Allah bize nasip etti. Ben çok ferahlığa nâil oldum, bu durumdan hiç şikayetim 

olmadı.” 
537

 “Ey meclisin sâkîsi! Bana bu kadehi getir de kurumuş dudaklarımla biraz içeyim. Ey dost! Benim 

çıldırmama sebep olma!” 
538

 “Kuloğlu ışıksız gönül ateşini nasıl yakar? Meğer o benim güzel sevgilimin yüzünün (gül gibi) 

kırmızı olmasına sebep oldu.” 
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6 Kemāl-i ḳudretüñdür ʿālemi var eyleyen yoḳdan 

 Demüñdür ḳara ṭopraḳ kāmil insān olmaġa bāʿiŝ 

 

7 Ġamuñdan ebr-i çeĢmüm ṣaçdı yėre dürr ü mercānı 

 Kim ʿıĢḳuñ ḳaṭresidür Baḥr-i ʿUmmān olmaġa bāʿiŝ 

 

8 Bu dil bülbül gibi her dem firāḳuñdan ḳılur zārı 

 Yüzüñ gülzārıdur her āh u fiġān olmaġa bāʿiŝ 

41ᵇ 

9 Seḥerler dergehüñde ḳılduġum āh-ı seḥergāhı 

 Gözüm ḳanıdurur laʿl-i BedaḫĢān olmaġa bāʿiŝ 

 

10 Meger gīsū-yı Ģeb-rengüñ durur bu cān-ı dil-girhi  

 Fiġān u derd ile çāk-i girībān olmaġa bāʿiŝ 

 

11 Miŝāl iḳlīmine girsem görürem ṭalʿat-ı vechüñ 

 Ki zülfüñdür gözümden Ģöyle pinhān olmaġa bāʿiŝ 

 

12 Ġulām-ı himmet-i ānem bütün dünyāyı der hīçe 

 Anuñ tecrīd ü terkidür ki sulṭān olmaġa bāʿiŝ 

 

13 Maḳām-ı faḳr ile hergiz ḳanāʿatdür cihān içre 

 Ḥaḳuñ yanında ikrām ile iḥsān olmaġa bāʿiŝ 

 

14 Görüñ Ḳārūnı māl ü manṣıb ile yerlere geçdi 

 Ölüp ʿizz ü ġurūrı ḳaṣr-ı nīrān olmaġa bāʿiŝ 

 

15 Naẓar ḳıl terk ü tecrīd ile göklerde Mesīḥāya 

 Semāda oldı ḥāli Ģöyle seyrān olmaġa bāʿiŝ 
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16 Cihān bāġında bir bülbül gibi ol ḥasret-i yāra 

 Gül-i vaṣl içün iĢüñ olsa nālān olmaġa bāʿiŝ 

 

17 Ṭoġup pertev ṣalarsa enver-i ʿıĢḳuñ derūnumda 

 Olur her ẕerresi bir māh-ı tābān olmaġa bāʿiŝ 

 

18 Cemālüñ Ģemmesi ger ʿāleme iĢrāḳ ėder olsa 

 Biter ṣaḥn-ı göñülde ḥūr-ı Rıḍvān olmaġa bāʿiŝ 

 

19 Viṣālüñ ʿıydı ger ėrse o güni görse ʿāĢıḳlar 

 Olurdı Kaʿbe kūyuñ içre ḳurbān olmaġa bāʿiŝ 

 

20 Ḳuloġlı leĢker-i hicrüñle ʿālī salṭanat ṭutdı 

 Debīr-i āsitānuñ ile dīvān olmaġa bāʿiŝ 
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Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün 

1 Devletüñ Ģehrinde oldum ben de cerrār-ı ḥadīŝ 

 Dilerem nuṭḳuñdan ola baña güftār-ı ḥadīŝ 

 

2 Pāy-māl ėtdi beni cānā firāḳuñ leĢkeri 

 Vaʿde-i vaṣluñdan imdād eyle kerrār-ı ḥadīŝ 

 

3 Devr-i zülfüñden göñül milki yıḳıldı ser-te-ser 

 Ḳurb-ı vechüñden gerekdür ėre miʿmār-ı ḥadīŝ 

42ᵃ 

4 Bāġ-ı ḥüsnüñ içre gelmiĢem ġarībāne bu gün 

 Dilerem zülfüñ gibi elde semen-zār-ı ḥadīŝ 

 

5 Ġsterem kim ol kelām-ı pāküñi nerm ėdesin 

 UĢ helāk oldum dėriseñ merdüm-āzār-ı ḥadīŝ 
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6 Bir söz ile sen beni Ģād eyler iken dost bu gün 

 Ṭut ki yapduñ bu vücūdum milkine dārü‘l- ḥadīŝ 

 

7 ḪuĢk-leb ḳaldum bu gün hāmūn-ı fürḳat içre ben 

 Leblerüñden baña ʿarż ėt aḳsun enhār-ı ḥadīŝ 

 

8 Kūy-ı hicrānuñda ben bir ḫaste vü bīmāruñam 

 Ḳıl dehānuñ Ģerbetinden baña tīmār-ı ḥadīŝ 

 

9 Bülbül-i āvāreyem Ģol ḳıĢ-ı ḥasret içre ben 

 Ġonçe-i femden gerekdür baña gülzār-ı ḥadīŝ 

 

10 Kim ola ḳarĢuña ṭurup saña diye bir kelām 

 PādiĢāha kār ėder mi tīr-i aġyār-ı ḥadīŝ 

 

11 Yüzüñi görsem senüñ ʿarż eylesem aḥvālümi 

 Līk nuṭḳum ṭutılur ėdemem iḥżār-ı ḥadīŝ 

 

12 Zülf ü ḫālüñden suʾāl ėtdüm cevāb alımadum 

 Söylemezler baña çün ol iki ʿayyār-ı ḥadīŝ 

 

13 Nūr-ı vech-i ṭalʿatüñ pervāne ḳıldı dost beni 

 Bite mi bāġ-ı dehende baña gül-nār-ı ḥadīŝ 

 

14 Ol ḳadar cehd eyledüm kim vaʿde-i vaṣluñ içün 

 Leblerüñden gelmedi bir kerre iḳrār-ı ḥadīŝ 

 

15 Bir sözi iĢrāb ėder dilden göñülden söylemez 

 ġimdi ẕī-ḳıymet metāʿ oldı bu bāzār-ı ḥadīŝ 

 

16 Ṭūr-ı Mūsā gibi cānumda tecellī eyleseñ 

 Vādi-i Eymende iẓhār oladı nār-ı ḥadīŝ 
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17 Bir kebūter gibi uçarsam ḥarem eyvānuña 

 Dāne-i erzen gibi geçer ʿömr ü varı ḥadīŝ 

 

18 ġām-ı hicrüñde bu dil murġı niçün bulmaz ṣabāḥ 

 Ola mı baña muʿayyen yā Rab esḥār-ı ḥadīŝ 

 

19 Caʿd-ı müĢgīnüñ ṭutarsam girhini cānumda çaḳ 

 Ṭurre-i ʿamber-Ģemīmüñ müĢg-i tātār-ı ḥadīŝ 
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20 Bu Ḳuloġlınuñ elinden nesne gelmez ẕerrece 

 Dili bārī söylesün ʿıĢḳ güle güftār-ı ḥadīŝ 

 

21 Bī-ser ü sāmān olup dervāze-i Ģehrüñ ḳılam 

 Ḳulaġum iĢitse bārī bir dil-efgār-ı ḥadīŝ  
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Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün 

1 Ḥasretüñle düĢdüm iy Ģāh el-ġıyāŝ 

 Ḳılma benden bāri ikrāh el-ġıyāŝ 

 

2 Cān ile girdüm ṭarīḳ-i ʿıĢḳuña 

 OlmıĢam bu yolda güm-rāh el-ġıyāŝ 

 

3 Fürḳatüñ beriyyesinde ḳalmıĢam 

 Kaʿbe-i vaṣluñda bī-rāh el-ġıyāŝ 

 

4 Sūy-ı kūy-ı dost-ı men bārī kücā
539

 

 Baña var mı aña hem-rāh el-ġıyāŝ 

 

 

                                                           
539

 “Sevgilimin mahallesi ne taraftadır?” 
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5 Rūz-ı ʿıyd-ı vuṣlatı bayrām idi 

 Gözüme görünse ol māh el-ġıyāŝ 

 

6 Elde iken ḳıymetini bilmedüm 

 Ol hümā çün uçdı nā-gāh el-ġıyāŝ 

 

7 Ol ḳadd-i bālāya ėrmez n‘ėdeyim 

 ḲalmıĢam ben dest-i kūtāh el-ġıyāŝ 

 

8 Nār-ı Ģemʿ-i fürḳatüñ yaḳdı beni 

 ġuʿle-i ruḫsāruña āh el-ġıyāŝ 

 

9 Tār-ı zülfüñ Kaʿbe-veĢ oldı siyāh 

 Yoḳ zenaḫdānuñ gibi çāh el-ġıyāŝ 

 

10 Vechüñi inkār ėden kāfir durur 

 Tā ḳıyāmet aña ʿādāh el-ġıyāŝ 

 

11 Ḳaṣr-ı eyvānuñdan eylerseñ naẓar 

 Faṣl olur yüz dürlü daʿvāh el-ġıyāŝ 

 

12 Sen velīsi olmasañ Ģol kimsenüñ 

 Kim olısar aña eyvāh el-ġıyāŝ 

 

13 Ġy dirīġā derde dermān isteyen 

 Bulmaz ol menzīle hiç rāh el-ġıyāŝ 

43ᵃ 

14 Bād-ı ḥasretle bu gün murġ-ı çemen 

 Ḳıldılar āh-ı seḥergāh el-ġıyāŝ 
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15 Merhem-i vaṣluñdan ėrer mi ʿaceb 

 Aldı bu derdi cigergāh el-ġıyāŝ 

 

16 Dil-güĢā bāġ-ı ṣafādur vuṣlatuñ 

 Fürḳatüñ cāy-ı ḥaẕergāh el-ġıyāŝ 

 

17 Kūy-ı hicrüñde senüñ nālān u zār 

 Ḳıl beni bir dem naẓargāh el-ġıyāŝ 

 

18 Bu reh-i ʿıĢḳuñda ḥayrān olmıĢam 

 Hiç görünmez ṭūġ-ı dergāh el-ġıyāŝ 

 

19 OlmıĢam ben ẕāhib-i rāh-ı ʿadem 

 ḲurmıĢam bir ḳara ḫargāh el-ġıyāŝ 

 

20 Ġy Ḳuloġlı ṭut fenānuñ rāhını 

 Terk ėdüp dė bāri pengāh el-ġıyāŝ 
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Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün 

1 Ḳadīm ü Lā-yezāli gör göñül kevn ü mekān iḥdāŝ 

 Beḳā-yı Ẕü‘l-celāle ḳıl sefer sen bu cihān iḥdāŝ 

 

2 ġu Ģehr-i milk-i ḳudsīyye iline ʿazm-i rāh eyle 

 Uçup ol ʿālem-i ġaybe ḳo cism ü nā-tüvān iḥdāŝ 

 

3 Hümā-veĢ rūh-ı ḳudsiyyeñ güẕār ėtsün bu ʿālemden 

 ġu bāġ-ı bī-miŝāle uç bu fānī āĢiyān iḥdāŝ 

 

4 Sefer ḳıl ḳulzüm-i ʿıĢḳa bu bāzār-ı fenādan geç 

 Metāʿ-ı āḫiret alġıl ḳamu sūz u ziyān iḥdāŝ 
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5 Tenezzül ḳılma iy ʿārif bu ālāyiĢ-i dünyāya 

 Bozılur tārumār olur be-küllī ḫānumān iḥdāŝ 

 

6 Bu Ģehrüñ kārbānından elüñ çek gel sebük-bār ol 

 Ḳapanur ḳapusı bir gün bu gördügüñ dükān iḥdāŝ 

 

7 Ötüp Ģād olma iy bülbül bu gün gülzār-ı ẓāhirde 

 ġitā-yı ḥasret ėriĢür bu fānī gülistān iḥdāŝ 

 

8 Ṣafā-yı ḥüsn-i dildāra niçün maġrūr olursun kim 

 Bu reng ü naḳĢ u zülf ü ḫad hem ebrū vü dehān iḥdāŝ 

43ᵇ 

9 Bu naḫlistān-ı cismānī dökilüp bād-ı ṣarṣardan 

 Ecel yėli eser tā kim bu cism ü ḫākdān iḥdāŝ 

 

10 Bu fülk-i māsivā ġarḳ oldı baḥr-i külli Ģeyʾde
540

 

 Anuñ ẕātını iŝbāt eyle dāyim bu lisān iḥdāŝ 

 

11 Anı ẕikr ėdegör zīrā dilüñ dönmez olur bir gün 

 Olup ālūde-i ḫāk ol bozılur bu zebān iḥdāŝ 

 

12 Esās-ı cismüñ olmıĢdur senüñ seyl-i fenā üzre 

 Ḥaẕer ḳıl yıḳılur bir gün ki bu beyt-i virān iḥdāŝ 

 

13 Görürsin keĢtī-i māhı yürür deryā-yı çarḫ üzre 

 Zevāl ėrer ve naḳṣ olur zemīn ü āsümān iḥdāŝ 

 

14 Ṣaḳın bir menzil içinde ḳarār ėdüp sen eglenme 

 Ki zīrā bu semā üzre burūc-ı sālikān iḥdāŝ 
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15 Niçe ḫāḳān ḫüsrev gör yatur ṭopraġa müstaġraḳ 

 BozulmıĢ taḫt ile tācı bu kāḫ-ı zer-fiĢān iḥdāŝ 

 

16 Oḳı bu levḥ-i ʿālem naḳĢını ʿibret ṭut iy ʿārif 

 Ṣaçar evraḳını güller bozılur erġavān iḥdāŝ 

 

17 Ḳanı Ģol dilber-i raʿnā sözi hem dil-firīb idi 

 Ḳanı ol ruḫları gülgūn bükilen ebruvān iḥdāŝ 

 

18 Ecel yėli esüp bir gün bu ʿālemüñ lālezārına 

 BenevĢe-ḫaṭṭ sünbül-būy hem ebrū-kemān iḥdāŝ  

 

19 Miŝāli oldı dünyānuñ ke-beyti‘l-ʿankebūt 541
ammā  

 Seversin anı sen niçün dėmezsin bu hemān iḥdāŝ 

 

20 Ḳuloġlı milk-i dünyādan niçün fāriġ degil göñlüñ 

 ĖriĢ Ģol bāḳi menzile bilürsin bu mekān iḥdāŝ 
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Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün 

1 Olup ʿilm-i Ġlâhīde ḥabīb-i ekreme vāriŝ 

 Ṣaḳın olma menāhīde bu gün her ebkeme vāriŝ 

 

2 Anuñ aḫlāḳını gözle anuñ iŝrince git dāyim 

 Olıgör milk-i dünyāda o zāt-ı erḥama vāriŝ 

 

3 Riyāżet Ģehri içinde otur ḥammāl-i zaḥmet ol 

 Firāvān eyle tevḥīdi olasın aʿleme vāriŝ  
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4 Bu gün Ģol Rūh-ı ḳuds ile olursañ hem-dem iy sālik 

 Mesīḥ-āsā ṭoġa dürler olasın Meryeme vāriŝ 

 

5 Gel iy Ģāh-ı cihān sen de bu taḫt u tācı terk eyle 

 Olup sālār-ı rūḥānī Ģu Ġbn-i Edheme vāriŝ 

 

6 Fenā iḥrāmını geyüp derūnuñ ola beytu‘llâh  

 Geçüp bu māl-i dünyādan ol ʿilm-i zemzeme vāriŝ 

 

7 Bu nefs Efrāsiyābını yeñebilürseñ ʿālemde 

 Olursın pehlevānlıḳda bu gün Ģol Rüsteme vāriŝ 

 

8 Ṭutarsañ sünnet ü Ģerʿ-i Resūlu‘llâhı ẓāhirde 

 Olasın Bū Ḥuẕeyife gibi ġeyḫ ʿAlḳame vāriŝ 

 

9 Cihān terkini ur tecrīd ile bundan güẕār eyle 

 Olasın ḥażret-i ʿĪsā gibi muḥyī deme vāriŝ 

 

10 Severseñ dünyenüñ sen bōstānı ile bāġını  

 Olursın tā ḥazān vaḳtinde bu deñlü ġama vāriŝ 

 

11 Eger bu kendüñüñ derdine dermān eyledüñ ise 

 Olasın Dāniyāl elindeki Ģol merḥeme vāriŝ  

 

12 Bu gün bülbül gibi bāġ içre feryād eyle iy dil gel 

 Dilerseñ olmaġa bir ġonce-veĢ nāzük-feme vāriŝ 

 

13 Göñül bu gūĢe-i bāġ içre ʿıĢḳdan bir ḳadeḥ nūĢ ėt 

 Olam dėrseñ cihānda sen bu gün cām-ı Ceme vāriŝ 
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14 Dilerseñ ḫāk-i ḳabrüñ lālezār ola dü-ʿālemde 

 ġehādet ṭut bu cāy-ı Kerbelāda ol Müslime vāriŝ 
542

 

 

15 Eger bāġ-ı ḥaḳāyıḳda reyāḥīn ḳoḳmaḳ isterseñ 

 Ola āhuñ ṣabā hem eĢk-i çeĢmüñ Ģebneme vāriŝ 

 

16 Ve ger pīr-i hidāyet ėĢigine sen ḳoduñsa baĢ 

 Olursın dü-cihān içre bir eyü hemdeme vāriŝ 

 

17 Bu çarḫ-ı bī-vefā ġāyetde ġaddār oldı aldanma 

 Olur mı gürg ü rūbāha iĢitdüñ mi reme vāriŝ 

 

18 Cihān naḳĢına aldanup ṣaḳın varuñ yoġa ṣatma 

 Çoġı terk eyleyüp olma bu gün bunda keme vāriŝ 

 

19 Olursın bāri ʿālemde bir aʿlāya virāŝet ḳıl 

 Neye yarar olup bunda faḳīr ü serseme vāriŝ 

44ᵇ 

20 Ḳuloġlı müflisāne riḥlet ėtsem ben bu ʿālemden 

 Beni ölsün diyen Ģimdi ʿaceb ola neme vāriŝ 

 

21 Cevāhir naẓmınuñ ḳāʾillerinden aḫẕ ėdüp dürri 

 Olursam ṭañ mıdur bī-ḥadd ü bī-pāyān yeme vāriŝ 
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Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün 

1 Bu varuñ ḫarc-ı rāh eyle göñül sen sīm ü zerden geç 

 Gözüñden ḳan revān eyle bu gün laʿl ü güherden geç 
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2 Eger bu rāh-ı dildāra ayaḳ baṣmaḳ murāduñsa 

 Hemān terk-i diyār eyle hezārān pā vü serden geç 

 

3 Anuñ beytü‘l-ḥarīminde temekkün olmaḳ isterseñ 

 Kebūter gibi bi‘l-küllī nihānī bāl ü perden geç 

 

4 Dıraḫtān-ı Ġrem gibi murāda ėrmek olmazsa 

 ġu bād-ı āfet ėrmedin bu evrāḳ u ŝemerden geç 

 

5 Viṣāl-i ʿıydına anuñ müyesser olmasa ėrmek 

 Dilerseñ görmege vaṣlın bu gün cān u cigerden geç 

 

6 Cemāl-i ḳadrine ėrmek dilerseñ her Ģeb iy dānā 

 Bu ḳaddüñi dü-tā eyle bu zülf ü sīm-berden geç 

 

7 Bu bāzār-ı fenā içre dilerseñ kār-ı ʿuḳbāyı 

 Metāʿ-ı dünyeyi terk ėt ḳamu ribḥ ü żarardan geç 

 

8 Dilerseñ dergeh-i Mevlāya ėrmek dü-cihān içre 

 Beḳā milkine ʿazm eyle ki bu fānī seferden geç 

 

9 NuḳūĢ-ı zīnet-i dünyā seni meftūn ėder zinhār 

 Belā bāzārına girme bu eĢkāl u ṣuverden geç 

 

10 Semāvāta ʿurūc eyle dilerseñ vaṣl-ı dildārı 

 ĖriĢ aʿlā-yı ʿalīsine Ģems ile ḳamerden geç 

 

11 Hevā-yı Lā-mekānīde nihānī sen de seyr eyle 

 UlaĢ ol vaḥdet-i ẓāta ḳamu ḫuĢk ile terden geç 

 

12 Olursañ meclis-i ʿıĢḳında pervāne gibi anuñ 

 Uçup pervāz ėdüp ol Ģemʿe ṭāḳ ile kemerden geç 
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13 Kemīngāhında dünyānuñ hemān eglenme der-sāʿat 

 Beḳā milkini isterseñ ki sen de bu memerden geç 

45ᵃ 

14 Ṣafā bezminde bir cāmı eger nūĢ ėtmek isterseñ 

 Cemüñ cāmını terk eyle meded cām-ı dürerden geç 

 

15 Eger meydān-ı tevḥīde bu gün ʿıĢḳ atını sürseñ 

 Fidā ḳıl cān ile baĢı bu tīġ ile siperden geç 

 

16 Bu gün ʿummān-ı vaḥdetde eger seyr ü sefer ḳılsañ 

 O bāḳī cevheri iste bu fānī pīle-verden geç 

 

17 Belā-yı derd-i dildāra giriftār olmaġa saʿy ėt 

 ĖriĢ ol iple bī-gamdur bu rāh-ı pür-ḫaṭardan geç 

 

18 Viṣāl-i bī-miŝāle ʿāĢıḳāne ʿazm ėderseñ sen 

 Ḳoyup bu baĢı meydāna Ģu envāʿ-ı ḥaẕerden geç 

 

19 Eger süknā-yı bī-pervā murād ėderseñ iy ʿārif 

 ĖriĢ ṣadr-ı muʿallāya bu gün bu yedi derden geç 

 

20 Ḳuloġlı sen o dildāruñ ḥużūrına ėriĢürseñ 

 Bıraḳ ṭaʿtīle kendüñi gedā-veĢ her hünerden geç 
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Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün 

1 Derd elinde ṭurma iy dil derde düĢ dermāna ḳaç 

 Varmaġıl ġayrı ṭabībe ḥażret-i Loḳmāna ḳaç 

 

2 Ġster iseñ maʿrifet terk eyle cāhil ṣoḥbetin 

 Arayup bir ehl-i dil bul maʿden-i ʿirfāna ḳaç 
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3 Māhi-veĢ bu māʾ-i rākid içre ṭurma mükŝ ėdüp 

 Cāndan ayrılmazdan evvel yol bulup ʿummāna ḳaç 

 

4 Bir eyü Ģey ṣatmaġıl ḫar-mühredür elüñdeki 

 Cevher-i elmāsı isterseñ yüri ol kāna ḳaç 

 

5 Gezme Ģol dīvāne gibi bī-ser ü sāmān olup 

 Sen de bir dāmen-keĢān ol ḫidmet-i erkāna ḳaç 

 

6 ḲıĢ-ı ḥasretdür bu dünyāya tenezzül eyleme  

 Ėr beḳānuñ menziline gel bahāristāna ḳaç 

 

7 Bekleme zengī gibi Ģol kūh-ı Ḳāfuñ dāmın  

 Ādemī-zāda ḳarıĢ gel milk-i Hindistāna ḳaç 

 

8 Hiç ziyān ėriĢmesün bu nefs-i Hürmüzden saña 

 Milket-i Īrānı terk ėt leĢker-i Ḥāḳāna ḳaç 

45ᵇ 

9 Bu vücūduñuñ Cezāyīrinden ėdüp nefreti 

 Kaʿbe-i maḳṣūdı özle ġām u Türkistāna ḳaç 

 

10 Küfr-i ẓulmet gibi sen zülfinden ėdüp iḥtizāz 

 Gör cemāl-i ṭalʿatını āyet-i Raḥmāna ḳaç 

 

11 Dünyenüñ zindānını terk eyle iy dil bul rehā 

 Ġsteyüp Ḥaḳḳuñ rıżāsın cennet-i Rıḍvāna ḳaç 

 

12 Buḥl u kibr ile cihān içinde yėter yürüdüñ 

 ĠĢle aʿmāl-i ŝevābı ḫayr ile iḥsāna ḳaç 
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13 Bende olma nefs-i Ģūma bendiñüñ bāġın çözüp 

 Ḳurtulam dėrseñ elinden dergeh-i sulṭāna ḳaç 

 

14 Nār-ı kübrādan emīn olmaḳ dilerseñ tā ebed 

 Dāḫil-i beytü‘l-ḥarem ol sāye-i Mennāna ḳaç 

 

15 Ḥaḳ buyurdı kim fefirrū 
543

 ḳıl Ḥaḳa Ḥaḳdan firār  

 Kim dėdi saña ḳo dergāhı yüri yābāna ḳaç 

 

16 ġol Ģeb-i tārīk-i ḥasret içre ḳalduñsa yine 

 Mūsā-veĢ vādī-i Eymendeki Ģemʿistāna ḳaç 

 

17 Ḫār u hāĢāk içre gezme bī-tevaḳḳuf iy göñül 

 Mīve-i ʿuḳbā dilerseñ bir ulu bostāna ḳaç 

 

18 Fitne vü āĢūbına ḳılma taḥammül ʿālemüñ 

 Bu nefīr-i ʿāmm içinde emn ile emāna ḳaç 

 

19 Ḳandalıġın bilmeyüp dil Yūsufın yavu ḳulın 

 Terk ėdüp zindān-ı Mıṣrı gel yine Kenʿāna ḳaç 

 

20 Ġy Ḳuloġlı isteriseñ Ḥıżr-veĢ āb-ı ḥayāt 

 Çıḳ bu ẓulmāt-ı bedenden çeĢme-i ḥayvāna ḳaç 
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Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün 

1 Yürürem āvāre Ģöyle dünyede her kār güç 

 Ölümlü ḫastaya zīrā eylemek tīmār güç 
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2 Ḳande kim bir Ģemʿe görse aña dil pervānedür 

 ĀteĢe yanmaġa ḳābil ḥasret-i dildār güç 

 

3 Ben viṣālin isterisem ol firāḳ eyler murād 

 Böyle istiġnā ėden cānān ile bāzār güç 

46ᵃ 

4 Bī-nevālıḳ rāhınuñ ben bī-ser ü sāmānıyam 

 BaĢı boĢ gezüp yürürem ḫidmet-i ebrār güç 

 

5 Vādī-i Eymende Mūsā gibi ḥayrān olmıĢam 

 ĀteĢ-i innī  enā‘llâhu544
 dėmiĢ ol nār güç 

 

6 Bülbül-i gūyā gibi söyler dilüm destān-ı Ḥaḳ 

 ḲıĢ-ı ḥasretde uçaram tā reh-i gülzār güç 

 

7 Bu yed-i beyżāyı iẓhār eylesem muʿciz gibi 

 Nefs-i Firʿavnuñ aña eyledügi iẕkār güç 

 

8 Kaʿbe-i kūy-ı dilārāya kim eylemez sefer 

 Zaḥmet-i ḫār-ı muġaylān fitne-i ʿayyār güç 

 

9 Dāne-i ḫālinde göñlüm murġ-veĢ pervāz ėder 

 Līk ṣayd-ı murġ-ı dil çün dām olan her tār güç 

 

10 Ol gül-i raʿnā diler bülbüllerin çaġrıĢdura 

 Faṣl-ı gül āsān evet Ģol nāle-i esḥār güç 

 

11 Vaʿde-i vaṣlı içün yerden göge dek minnetüm 

 Geçdi ol yāre bilem nice olur iḳrār güç 
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12 Çīn-i zülfi bu göñül milkini yaġmā eyledi 

 Çıḳdı elden Ģehrimüz çün ġāret-i tātār güç 

 

13 ġol semāʿ-ı ḥayret içre ẕikrin unutdı melek 

 Bir büt-i mehveĢ içün bu ḫalḳa-i zünnār güç 

 

14 Ḫidmetinde ḳaddümi dāl eyledüm ol nergesüñ  

 Emegüm berbād olur her Ģīve-i bīmār güç 

 

15 Tuḥfe-i cānum ḳabūl eylemege Ģāyed benüm 

 Yanına varmaġa anuñ kim tehī destār güç 

 

16 Dürr ü cevher gibi yaĢum ḫarc ėdem dildāra ben 

 Ger ḳabūl eylemez ise pāyına īŝār güç 

 

17 Yanmaḳ içre ʿāĢıḳuñ cānı hemān pervānedür 

 Dėmez ol ḳandīl-i Mekke bu kenīsā-vār güç 

 

18 Her kelāmımdan bu gün ġāfil durur çün ehl-i ḫˇāb 

 Līk bu her ʿaybuña nāẓır olan bīdār güç 

 

19 Sev Ḳuloġlı bāġ-ı ʿömrüñ içre gül ruḫsārını 

 Serv-ḳaddine gözüñ yaĢı ile tīmār güç 

46ᵇ 

20 Dāne-i aʿmāl-i ḫayrı dünyede ekmek ḳolay 

 Līk destūr-ı Ḫudā vü reĢḥa-i emṭār güç 

 

21 Her ne deñlü eyleriseñ ṭāʿatüñ ʿiṣyān olur 

 Bu vücūduñ terkin urmaġ ile istiġfār güç 
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70 

Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün 

1 Göñül düĢ derd-i Mevlāya ki her dürlü devādan geç 

 NuḳūĢ-ı ẓāhire baḳma bu fānī māsivādan geç 

 

2 Gülistān-ı cihān içre cūĢende ʿandelīb iseñ 

 Nevā-yı yāre hem-sāz ol ki her dürlü nevādan geç 

 

3 Ḳoyup fānī ḫayālātı muḳayyed olma bir Ģeye 

 Elüñ çek cümle eĢyādan be-küllī mācerādan geç 

 

4 Gel imdi ḫˇāce-i ʿālem ṣuçın dervīĢin ʿafv eyle 

 Ḫaṭā-pūĢ ol ki raḥm ėdüp bu cürmile ḫaṭādan geç 

 

5 Ḫudāvende ne naḳṣ ola senüñ deryā-yı luṭfuñdan 

 Yarın maḥĢer güni sen de suʾāl ile cezādan geç 

 

6 YaraĢmaz gibi Ġaffāra ėde ḳullarına taʿẕīb 

 BaġıĢla ṣuçumuz yā Rab ḳażā-yı nā-sezādan geç 

 

7 Cenāb-ı ḥażret-i Ḥaḳḳa tekellüf eyleme iy dil 

 Hemān sen kendü kāruñ gör aña çūn u çerādan geç 

 

8 Ferāġat ḳıl dıraḫt-ı ḳaddiñüñ sen müntehāsından 

 Göñül Nāmūs-ı ekber ol maḳām-ı müntehādan geç 

 

9 Dilerseñ vaḥdeti ẕāt-ı cenāb-ı Lā-yezālīden 

 Hüviyyet milkine uçup bu cismānī hevādan geç 

 

10 Serāy-ı vuṣlatuñ ṣadrında temkīn bulmaḳ isterseñ 

 Merātib gözler iseñ imdi gel bāb-ı rıẓādan geç 
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11 Ḥavādiŝdür ḳamu eĢyā ḳadīmī sen de fehm eyle 

 UlaĢ dergāh-ı aʿlāya bu gün arż u semādan geç 

 

12 ġu bāġ-ı küntü kenzenden ḳopar bir āb-dār alma 

 Yürüme ḫuĢk-leb bunda ṣafāyile cefādan geç 

 

13 Rıżānuñ dāmenin elden ṣalıvėrme be-zinhārī  

 Bu çarḫuñ öte yanından ṭolaĢ gel bu aradan geç 

47ᵃ 

14 Sikender-vār seyr ėt kūh-ı Ḳāfı ser-güẕeĢt eyle 

 Bulıgör çeĢme-i ḥayvānı tā kim māverādan geç 

 

15 Ḳapusında Cenāb-ı ḥażretüñ gel sāʾili ol kim 

 Ṣaḳın ġayrı ḳapuya varma bi‘l-küllī recādan geç 

 

16 Eger ʿanḳā gibi mümtāz-ı ʿālem olmaḳ isterseñ 

 Ḳanāʿat ḳullesinde sen de pervāz ėt hümādan geç 

 

17 Riyānuñ delḳını gel döĢege almaġıl iy ṣūfī 

 ġu iḫlāṣ-ı ḳabāyı gey Ģu Ģāl ile ʿabādan geç 

 

18 Bu gün bu rāh-ı ʿıĢḳ içre sülūk eyler iseñ sen de 

 Ėregör menzil-i maḳṣūda Ģāhā reh-nümādan geç 

 

19 Bu kez dünyāda sen de vāṣıl-ı Ḥaḳ olmaḳ isterseñ 

 Bu yolda baĢ u cān terk eyle ḥadd-i mübtelādan geç 

 

20 Ḳuloġlı meclis-i ʿıĢḳuñda yārüñ bir ḳadeḥ nūĢ ėt 

 Olup mest ebed sen anuñ ile merḥabādan geç 
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Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün 

1 Ṣabā var mı ḫaber sende bize ol āĢinādan hiç 

 Ėrüp zülfine alduñ mı Ģu būy-ı cān-fezādan hiç 

 

2 Bu gün bīmār-ı dost oldum yaturdum dār-ı ḥasretde 

 Ola mı merḥem-i vaṣlı bilür misin devādan hiç 

 

3 Meded derde giriftāram ṭabībā Ģerbet-i vaṣluñ 

 Umaram luṭfuñ olursa biraz meyl-i Ģifādan hiç  

 

4 Cemāl-i bezmin ol dilber ḳurup cemʿ olmıĢ ʿāĢıḳlar 

 ĖriĢmedüñ mi semʿüñe bu senüñ ol ṣalādan hiç 

 

5 Benüm āh-ı seḥergāhum semāya üstüvān oldı 

 Ḥaẕer ḳılmaz mı ol ẓālim bu ṭūfān-ı belādan hiç 

 

6 Ne ġam ger üstüḫˇānum ṭuʿme-i ĢemĢīr ėderlerse 

 Bu dil geçdi ḳıramaz Ģimdi ḫavf ile recādan hiç 

 

7 Hevā-yı zülf-i dildāra düĢelden dil ġarībāne 

 Ṭoḳunmaz gözine aṣlā anuñ ġayrı hevādan hiç 

 

8 Rüsūm-ı ẓāhire ʿömren göñül meyl eylemez oldı 

 Dilemez ġayrıyı dāyim o dergāh-ı Ḫudādan hiç 
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9 Bu gün kebk-i ḫırāmān-veĢ igende ḳahḳaha atma  

 Ḫaberüñ var mı eñseñde Ģu Ģāhīn-i ḳażādan hiç 

 

10 Dilesem ḫāk-i pāyını gözüme sürme ḳılmaġa 

 ʿAceb bilsem kim ol dilber vėrür mi tūtiyādan hiç 
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11 Viṣāl-i Kaʿbesin bir kez ṭavāf eylemek isterdüm 

 Açılmadı ḥarem ʿömren baña bāb-ı ṣafādan hiç 

 

12 Ben anuñ āsitānını nice müddet ki beklerdüm 

 Umaram kim ėriĢmedi ki bir dürlü ʿaṭādan hiç 

 

13 Bu naḫlistān-ı ʿıĢḳ içre leb-i ḥurmāsın isterseñ  

 Gözüñ yaĢını sīrāb ėt yėme ġayrı ġıdādan hiç 

 

14 Nihānī  ravża-i vaṣla bu gün Ṭāvūs-ı ḳudsī ol 

 Ṭaleb ėtme sivā naḳĢın kim ol Rabbü‘l-ulādan hiç 

 

15 Bu gün dervīĢ-i fi‘llâh ol gözetme aṭlas-ı çarḫı  

 Ḥaḳīḳat milkine ʿazm ėt ṣaḳın çıḳma ʿabādan hiç 

 

16 Eger dost vaṣlını cānā umar iseñ nihānī sen 

 YaraĢmaz olasın ʿārī bu gün Ģāl-ı fenādan hiç 

 

17 Viṣāli iline dostuñ eger kim ʿazm-i rāh ėtsen 

 Ṣaḳın ayru düĢüp ḳalma bu yolda reh-nümādan hiç 

 

18 BuyurmıĢdur kelāmında Ḫudā ve enfiḳū545 deyü  

 Dilerseñ aña ḳurbiyyet elüñ çekme seḫādan hiç 

 

19 Dile her dāyimā anuñ cemālinden tecellāsın 

 Iraġ olma unudup çün göñül sen bu duʿādan hiç 

 

20 Eserken nā-geḥ-ānī ol doḳunmıĢ zülf-i dildāra 

 Ḫaber alduñ mı Ḳuloġlı seḥer bād-ı ṣabādan hiç 

 

                                                           
545

 Bakara, 2/195. 
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Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün 

1 Derd-i ʿıĢḳa mübtelāyam yoḳ mıdur cāna ʿilāc 

 Ölür isem küfr ile olmaz mı īmāna ʿilāc 

 

2 Zülfüñüñ zencīrine Ģimdi esīr oldı göñül 

 Hiç ḳabūl ėtmez bilüñ imdi bu dīvāne ʿilāc 

 

3 Meclis-i Ģevḳınde anuñ pertev-i ruḫsārına 

 Bulmadı yanmaḳdan özge Ģemʿe pervāne ilāc 
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4 Ben firāĢ-ı ġamda bīmārem hemān daʿvet ḳıluñ 

 Ėtsün ol cānān bu gün baña ḥekīmāne ʿilāc 

 

5 PādiĢāh-ı dil yatur eyvān-ı ḥasretde bu gün 

 Kim ḳılur vaṣl-ı murād ile nedīmāne ʿilāc 

 

6 Pīr-i ʿıĢḳ iĢbu göñül Ģehrinde yapdı ḫānḳāh 

 Āsitān-ı dergehine var mı ḳurbāna ʿilāc 

 

7 Rabbi ennī 546
 dėdi  maġlūbun Ġlâhī fentaṣır 547

 

 Ola mı Ģimdengėrü hiç defʿ-i ṭūfāna ʿilāc 

 

8 KeĢti-i ʿömrüm nihāyet buldı ėrdi menzile 

 Yoḳdurur baḥr-i ʿademde mevc-i ʿummāna ʿilāc 

 

9 ḲıĢ-ı fürḳat içre ḳaldum ʿandelīb-āsā meded 

 Ẕerre deñlü bulmadum ben ol gülistāna ʿilāc 

 

 

                                                           
546

 Sad, 38/41. 
547

 Kamer, 54/10. 
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10 Südde-i dārü‘l-emāre içre geldüm bir ġarīb 

 Ḥālümi ʿarż ėtmege olmaz mı sulṭāna ʿilāc 

 

11 Bilmezem Nāmūs-ı ekber gibi ḳaldum Sidrede 

 Olmadı bir kez ṭavāf-ı ʿarĢ-ı Raḥmāna ʿilāc 

 

12 ġöyle ser-gerdān olup mestānelikle bulmıĢam 

 Meclis-i ḳālū belāda
548

 bezm-i cānāna ʿilāc 

 

13 Ġçeli bezm-i elestden ben yitürdüm kendümi 

 Hiç olur mı dünyede Ģol mest ü ḥayrāna ʿilāc 

   

14 Bunca yıldur ṭāḳ-ı eyvānuñda dil ṭutdı maḳām 

 Gün yüzüñ görmek içün ister ġarībāne ʿilāc 

 

15 Ṣufre-i çarḫ ne getürürse tenezzül ḳıl göñül 

 Yoḳ bu dīvān-ı ḳażāda ḥükm-i ḥāḳāna ʿilāc  

 

16 Ḫayr u Ģer baĢuñ göriserdür Ḫudānuñ yazduġın 

 Defter-i ūlāda olmaz ḥükm-i Sübḥāna ʿilāc 

 

17 Ger sözüñ ṭutmaz ise bu nefs çār ʿunṣūruñ  

 Ḳıl mizācına muvāfıḳ sen ṭabībāne ʿilāc 

 

18 Ḥiddet ile sen girībānın anuñ çāk eyleme 

 Ġy ṣabā ḳıl ġonceye bād-ı nesīmāne ʿilāc 

 

19 Mürde-i ʿıĢḳam yoluñda tiz ėriĢ iy Ḥıżr-pey 

 Ol mübārek leblerüñden ḳıl Mesīḥāne ʿilāc 
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548

 A‟râf, 7/172. 
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20 Ḳısmet ü taḳdīrüñe rāżī degilsin bāri sen 

 Hiç Ḳuloġlu var mıdur taġyīr-i fermāna ʿilāc 

 

73 

Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün 

1 Dilberüñ vaṣlı mülāyim vaʿde-i ferdāsı güç 

 Müddeʿīnüñ ʿıĢḳ içinde yoḳ yėre daʿvāsı güç 

 

2 Eyledük bezm-i ṣafāya biz anı daʿvet yine 

 Eylemez ʿömren tenezzül ġāyet istiġnāsı güç 

 

3 Mescid-i Aḳṣāda miḥrāb eyledük ebrūların 

 Zāhidüñ de kim çeker bir gūĢede ġavġāsı güç 

 

4 ġeĢ cihetden ʿarż ėder cānān cemālin durmayup 

 NaḳĢ-ı ʿālem perde olmıĢ ḳalbimüzüñ pāsı güç 

 

5 Mekteb-i ʿirfān içinde söyler ol ḫˇācem kelām 

 Ṭıfl-ı dil fehminden ʿāciz nükte-i ġarrāsı güç 

 

6 Her nereye vardum ise ḳapdı göñlüm ṭopını  

 Ḳurtulamadum elinden bu yed-i ṭūlāsı güç 

 

7 Māhī-veĢ deryāda ḳaldum bulmazam bir ḳaṭre āb 

 Gün yüzi baña görünmez kim cihān-ārāsı güç 

 

8 Bir tecellī eylese ʿālem vücūdı maḥv olur 

 Kim berāt-ı vechinüñ menĢūrınuñ ṭuġrāsı güç 

 

9 Yazdı levḥ üzre ḳalem çünkim ḳażā dīvānınuñ 

 ġol hümāyūn-ı ʿaṭāsı emrinüñ ibḳāsı güç 
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10 Sāmirī kimdür ki anuñ varlıġın iŝbāt ėde 

 Bu Ģeb-i fikrinde Mūsānuñ yed-i beyżāsı güç 

 

11 Varumı vėrdüm anuñ vaṣlına bir kez ėrmedüm 

 Varı ḫarc ėtmek ḳolay illā anuñ peydāsı güç 

 

12 Maʿrifet daʿvasın ėdüp ṣoñra ŝābit ḳılmayan 

 ġol ki daʿvāsını bilmez ḥüccet ü imżāsı güç 

 

13 Ādeme ṭaʿn eylemek ġāyet ḳolaydur iy melek 

 Līk anuñ secde ile ʿalleme‘l-esmāsı
549

 güç   

 

14 Dünyede istedügini iĢlemek āsān olur 

 Rūz-ı maḥĢerde velīkin āteĢ-i kübrāsı güç 
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15 Sāḥilinde kim gerekse yüzer anuñ ṭurmayup 

 Ḳulzüm-i ʿıĢḳuñ bu gün girdāb ile deryāsı güç 

 

16 Gel nihāl-i ḳaddüñi dāl ėt muʿallim-ḫānede 

 Oḳı evrāḳında metn-i ʿıĢḳı sen maʿnāsı güç 

 

17 Māh-ı vechi ger ġamām-ı ʿālem içre ḫaṣf ola 

 Gün gibi iẓhār olunca ġāyet istisḳāsı güç 

 

18 Bülbül olmaḳ bāġ-ı ḥüsninde ḳolay ol ġoncenüñ 

 Līk eyyām-ı Ģitāda neĢter-i ḫārāsı güç 

 

19 Bezm-i ʿıĢḳda ne ṣafādur yāri kim tenhā bula 

 Ṣoñra meclis bozılınca ayrılıḳ sevdāsı güç 

 

 

                                                           
549

 Bakara, 2/31. 
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20 Bezm-i yāri bulmaḳ āsāndur hemīĢe iẕdiḥām 

 Ġāyet ile iy Ḳuloġlı kim anuñ tenhāsı güç 

 

74 

Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün 

1 Dü-cihānuñ perdesin ḳaldur cemālüñ nūrın aç 

 Dil Ģeb-i ḥasretde ḳaldı Ģems-i ẕātın ḳıl sirāc 

 

2 Ġayrıdan yoḳdur recāsı göñlümüñ her dāyimā  

 Bir ġarībem gelmiĢem çün saña durur iḥtiyāc 

 

3 Dertlüyem geldüm senüñ ḳapuñda olġıl dest-gīr  

 ġol devā-yı vaṣluñ ile ḳıl bu derdüme ʿilāc 

 

4 Nūr-ı vechüñdür murādum dü-cihānda yā Ġlâh  

 Baḥr-i ẕātuñ cevherini bu göñül Ģehrine ṣac  

 

5 Gėce gündüz gül gibi gülzār-ı vaṣluñ isteyü 

 Midḥat-gūyāñ ile hergiz bireĢdürdüm mizāc 

 

6 Bendegān-ı āsitānuñ çün senüñ iy Ģāh-ı ḥüsn 

 LeĢker-i ʿıĢḳuñ olur Mıṣr-ı vücūdumda ḫarāc 

 

7 Luṭf ėdüp yā Rab anı seng-i sitemden ṣaḳlaġıl 

 Ṣanki bir kāĢānedür bu milk-i dil ṣāfī zücāc 

 

8 Defter-i dīvānuña yazıldı göñlüm bende-vār 

 Tā ki nefs ile bu meydān içre ben idem lecāc  

 

9 Āsitānuñ bendesidür kim senüñ Ģāh-ı cihān 

 Sāʾil-i dergāhuñuñ baĢındadur cevherlü tāc 
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10 Ḥācıyān-ı rāh-ı ʿıĢḳ ėder ḥarīminde ṭavāf   

 Kaʿbe-i ʿıyd-ı viṣālüñdür baña ʿizzetlü ḥāc 

 

11 Rūz u Ģeb beytü‘l-ḥarīmüñ beklerüm dervāzesin 

 Baṣduġum bir ṭaĢ ėdindüm hiç gerekmez ṭāḳ u tāc 

 

12 Ḳalmadı aṣlā mecālüm sen baña raḥm eyleyüp 

 Vėr ḫayālüñ Ģevḳı ile bula cānum ibtihāc 

 

13 Murġ-ı vaṣluñ ṭutmaġa destārumı dām eyledüm 

 Sübḥamuñ her dānesini ḳılmıĢam ḳıymetlü sac  

 

14 Rāh-ı ʿıĢḳuñ çün kemīngāhında ṭurdum niçe sāl 

 Vuṣlatuñ Ģeh-bāzına bu murġ-ı dil oldı decāc 

 

15 Bir yetim āvāre gibi Ģehrüñe düĢdüm senüñ 

 Niçe yıldur ḥasretüñle yürürem kim yalın aç  

 

16 Künc-i fürḳat içre ḳaldum eylemez ʿālemde hiç 

 Ġam-güsār olup benümle bir kimesne imtizāc  

 

17 Ḳāfile-i ʿıĢḳ ḳaṭārına ėriĢmek diledüm 

 Nāfe-i tātārıma binmege bulmadum hedāc  

 

18 ĠĢbu yolda çāha düĢdüm gideriken nā-gehān 

 Ḳaʿrına ėrmez resen olur ise yetmiĢ ḳulaç  

 

19 Ṭāyir-i ḳudsī gibi cānum hemān cevlān ėder 

 ĀĢiyān ėdinmege bulmaz cihānda bir aġaç  

 

20 Ġy Ḳuloġlı ister iseñ vuṣlat-ı dīdār-ı Ḥaḳ 

 Nefret ėdüp iĢbu dünyādan yüri ʿuḳbāya ḳaç  
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Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün 

1 Bu Ģeb-i ḥasret dırāz oldı olur mı kim ṣabāḥ 

 Meẕheb-i ʿıĢḳ içre olur ʿāĢıḳuñ ḳanı mübāḥ 

 

2 Ḳalḳanından çarḫuñ eyledi güẕer bu tīr-i āh  

 NeĢter-i müjgān-ı dost ėriĢdi cāna ṣan rimāḥ 

 

3 ʿIĢḳuñ ile kim bu gün derde giriftār olmadı 

 Behre-mend olmaz cihān içre bu gün bulmaz felāḥ 

 

4 Rind ü mestem Ģöyle bilüñ kār ü bārı geçmiĢem 

 ʿAḳlı yoḳdur Ģol kiĢinüñ kim umar benden ṣalāḥ 
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5 Bāġ-ı tevḥīd içre sen daḫı girürseñ iy yarā  

 Bir naẓar ḳıl sen anuñ eŝmārını seyr ėt milāḥ  

 

6 Naḫlini tuffāḥını rummānını ekl eyleyüp 

 Ġç Ģarāb-ı ergavānı kim bula cānuñ ferāḥ 

 

7 Mest ü ḥayrān ol bu kez destān oḳı bülbül gibi 

 Yāsemenle güllerin sünbüllerin ḳıl imtidāḥ 

 

8 Sen o bāġ-ı dil-güĢānuñ geĢt ėdüp eṭrāfını 

 Lājeverdī ḫaymelerde göresin müĢgīn ṣufāḥ  

 

9 Pes bu maʿnādan eger maḥrūm olursañ iy göñül 

 Bir gün ola ėdesin anca ki vāveylā niyāḥ 

 

10 Kim bu gün seyr ėde anı seyr ėde yarın gėrü  

 Ḫāṭırı ola ṣafāda cānına ėrmez mazāḥ  
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11 Ger o bāġuñ ḳapusında sen olursañ bendesi 

 Esse çün vuṣlat yėli ėre meĢāmına riyāḥ 

 

12 Bil bu bāzār içre sūduñ külli olmıĢdur ziyān 

 Bunda olan her żarāruñ anda olısar ribāḥ 

 

13 ġol felek cellādınuñ ṭīġinden olmaġıl emīn 

 Ger ḳażā ėriĢür ise aña kār ėtmez silāḥ 

 

14 Ölmeden eyle tedārük ḫalḳa-i tevḥīde gir 

 Sen de devrān eyle ay u gün gibi ṭutup ṣamāḥ  

 

15 ĖriĢüp evvel o menzīle bil anuñ ṭavrını  

 Söylesün dilüñ o ėlün dillerinden infiṣāḥ  

 

16 Oḳıyup ʿilm-i ledünnī ṣuḥfınuñ evrāḳını 

 Ṭola dil ʿilm-i Ġlâhī görmedin ʿizz ü merāḥ 

 

17 Yoḫsa efkār-ı Ģeyāṭīn ḳalbüñe eyler ḥulūl 

 Bu göñül ṭola vesāvis cānuña ėre cürāḥ 

 

18 Fikret-i dünyāyı terk ėt iy Ḥaḳḳa ṭālib olan 

 Olmasun dil ḫānesinde yā cereb yāḫūd ḳuraḥ  

 

19 Menzil-i Ḥaḳḳu‘l-yaḳīni ister iseñ cān ile 

 Ḳāfile-i dervīĢāna dāḫil ol ṭut rāḥ rāḥ 

 

20 Ġy Ḳuloġlı Aḥmed-i Muḫtārı eyle pīĢvā 

 Tā ki seni ḳılmasunlar iĢbu yolda ıṭrāḥ  
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21 Güft be-men iy hevāyī küĢtenem tā ḫod kucāst 

 Güftem iy dilber tu-rā īn ḫūn-ı mā bādet mübāḥ
550

 

 

76 

Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün 

1 Zülf-i dilber ṭutdı çün ebrū-yı pīĢānī feraḥ 

 Kim bulur vuṣlat deminde ʿāĢıḳuñ cānı feraḥ 

  

2 Ḫāver-i vechi anuñ çıḳsa bulutdan nā-gehān 

 Ḫāṭırı ʿāĢıḳlaruñ çün bula her ānı feraḥ 

 

3 Ṭāḳ-ı eyvānın görüp ümmīd ile oldum helāk 

 KiĢiye vėrse ölürken ḫoĢdur īmānı feraḥ 

 

4 Kim seḥerde nāle ile bülbülüñ efġānını 

 ĠĢidüp ṭutmıĢ neĢāṭ ile gülistānı feraḥ 

 

5 Bāġbānuñ gözleri yaĢından ırmaḳlar aḳup 

 Görüp anı eylemiĢ serv ile bostānı feraḥ 

 

6 Kāse-i ʿıĢḳın anuñ nūĢ eylesem bī-ġam olup 

 Bāde-i vuṣlat ḳılur her çeĢm-i mestānı feraḥ 

 

7 Zāhidüñ görüp yüzin ehl-i cehennem ṣandılar 

 Vėrür insān olana sīmā-yı nūrānī feraḥ 

 

8 Terk ü tecrīd ile geldüm ḫānḳāh-ı dehre ben 

 Bir faḳīrüñ vėrmez iy Ģeyḫ saña ḳurbānı feraḥ 

                                                           
550

 “Bana dedi: Ey hevayî, nerdesin; seni öldüreyim. Dedim: Ey dilber! Kanımı dökmek sana 

helaldir.” 
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9 Tekke-i cānumda bir gėce benüm mihmānum ol 

 Her ḫalīlu‘llâh olana vėrü mihmānı feraḥ  

 

10 Bu göñül vīrānesinde ʿıĢḳuñı cānum gibi 

 Ṣaḳladum reh-rev olana vėre hemyānı feraḥ 

 

11 BaĢumı fitrāk-i ʿıĢḳa baġladum Ģimdengėrü 

 Her Ģehīdüñ rūz-ı ḥaĢr içre vėrür ḳanı feraḥ 

 

12 Ġy Ḥakīm ü Lem-yezel ḳılsañ tecellī cānumda 

 Vėre dāyim  ḫasteye bāde-i rummānī feraḥ 

 

13 ʿIyd-ı vuṣlatda muḳābil gelse dil dildārına 

 ʿĀĢıḳ-ı bī-çāreye vėrmez mi cānānı feraḥ 

 

14 ʿÖẕr-ḫˇāh olsa kiĢi kimse anı ʿayb eylemez 

 Müddeʿīnüñ vėrmese daʿvā-yı ṭuġyānı feraḥ 
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15 Bende-i ʿıĢḳam Ḫudāvende ḳıluram iftiḫār 

 Āṣaf-ı ʿahd olana vėrür Süleymānı feraḥ 

 

16 Perçem-i dildārı bir dem görmese ol ṭūġ-veĢ  

 ʿIĢḳ erinüñ bula mı ḫāṭır-ı perīĢānı feraḥ 

 

17 Bāde-i ʿıĢḳ ile ṣankim ṣūfi beñzin ḳızdurur 

 Ṭutdı reng-i ḫūn ile bu çarḫ-ı dāmānı feraḥ 

 

18 Bād-ı ḥasret kim dü-tā ḳıldı felek ĢimĢādını 

 Ṣoldurur beñzin bahāruñ bu zemistānı feraḥ 

 

19 Ġarra olma ḥüsn-i māla iy cihān benüm diyen 

 N‘eyledi gör ʿāḳıbet Ḫüsrevle ḥāḳānı feraḥ 
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20 Umaram iy Ģāh ʿālem leĢkeri ʿıĢḳuñ ile 

 Bu Ḳuloġlınuñ vėre dünyāya dīvānı feraḥ 

 

77 

Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün 

1 Bezm-i çarḫ içre müĢābih meh-i tābāna ḳadeḥ 

 Sāḳi yoḳ Ģöyle döner Ģimdi ġarībāna ḳadeḥ 

 

2 Zümre-i dürde-keĢān bir yere cemʿ oldı henūz 

 Utanup döndi ruḫ-ı lāle-i nuʿmāna ḳadeḥ 

 

3 ġeb-i Ġsrāda olup meclis-i üns-i Nebevī 

 Ṭutdı Cibrīl-i Emīn cennet-i Rıḍvāna ḳadeḥ 

 

4 Meclis-i ḳālū belā551 içre ṣunar sāḳī-i ʿıĢḳ 

 Bī-tekellüf ṭolaĢup ḫalḳa-i rindāna ḳadeḥ 

 

5 Kimisin mest ėdüben yıḳdı kimi ḳanmadı 

 Ne ʿaceb beñzerdi Ģol kāse-i devrāna ḳadeḥ 

 

6 Donadup bezmgehin ḳurdı yine ḫayme-i çarḫ 

 Beñzedüp kendüsini Ģemʿ-i Ģebistāna ḳadeḥ 

 

7 Ṭurdı ḥāẓırlanuben ehl-i ṣafā öñinde 

 Ṣafāsın tābiʿ idi cān ile ḳurbāna ḳadeḥ 

 

8 Ḫāk-i pāyine düĢüp yalvaruram ben anuñ 

 Ṣuna Ģol devlet-i nā-gāh gibi cānāna ḳadeḥ  

 

9 Ruḫ-ı dildāra sevindi gelüben meclisde 

 O ṣafā Ģevḳına biñ derd ile pervāne ḳadeḥ 
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 A‟râf, 7/172. 
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10 Kāse-i dehri gözet zehr ile ālūde imiĢ 

 Cām-ı Cem ṣundı ecel Ḫüsrev ü ḥaḳāna ḳadeḥ 

 

11 NūĢ-ı devvār ile ḳatılmıĢ imiĢ Ģerbeti çün 

 Ḫaste-dillere ṣunar bunı ḥekīmāne ḳadeḥ 

 

12 Maʿrifet ḥavżınuñ ol ṭolmıĢ imiĢ ābı ile 

 Ehl-i ʿıĢḳa vėrilür Ģöyle ḥarīfāne ḳadeḥ 

 

13 NūĢ ėden maḥĢere dek hiç anı hüĢyār olamaz 

 Ḳılur ʿāĢıḳları bir cürʿada mestāne ḳadeḥ 

 

14 Mürde dilleri helāk olmıĢ iken zinde ḳılur 

 Ṣunar ol sāḳī bize Ģimdi Mesīḥāne ḳadeḥ 

 

15 Ṣaḳlaya anı Ḫudā ėre duʿā-yı pākān  

 Degmeye seng-i ḥavādiŝ ile ṭūfāna ḳadeḥ 

 

16 Nerm ėdüp zīr-i zemīn içine ḫurd ėtmek çün  

 Sāḳi-i dehri görüñ ṣundı Nerīmāna ḳadeḥ  

 

17 Yañılup içse eger Ģerbetini ehl-i ḫıred 

 Çeküben ceẕbe ḳılur ʿāḳili dīvāne ḳadeḥ 

 

18 Ḳızdurup beñzin o ġonceyi biraz açmaḳ içün 

 Seḥerīden ṭokınur aña nesīmāne ḳadeḥ 

 

19 Bezm-i ġamda iki er gibi çıḳup meydāna 

 Oldı peymāne ile ikisi ḥaṣmāne ḳadeḥ  
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20 Ġy Ḳuloġlı Ģeb-i Miʿrācda Resūl almıĢ anı 

 Bu ḥadīŝüñe muvāfıḳ gele Ḳurʾāna ḳadeḥ  

 

78 

Müstefʿilün Müstefʿilün Müstefʿilün Müstefʿilün  

1 Yā Rabbenā eyler seni arż u semāvātuñ mediḥ 

 Bāzār-ı ḥayretde göñül ḳılur senüñ ẕātuñ mediḥ 

 

2 Ḫalḳ eyledüñ ʿālemleri iĢbu cemīʿ ü kāyināt 

 Dillü dilince her biri ėder kemālātuñ mediḥ  

 

3 Evc-i semā-i dilde çün Ģems ü ḳamer ruḫsāruñı 

 Üftān u ḫayrān ṭurmayup ėder bu ẕerrātuñ mediḥ 

 

4 Deyr-i cihān içre bu gün ṣūret-perest olmayalum 

 Ḳılur göñül āĢüfte-vār naḳĢ-ı ḫayālātuñ mediḥ 

52ᵃ 

5 Vaḥy-ı nübüvvetde sabaḳ Cibrīl elinden bir varaḳ 

 ḲılmıĢ Muḥammed anı Ģaḳ ėdüp iĢārātuñ mediḥ 

 

6 ʿIĢḳ Ģemʿinüñ yoḳ doġanı dilümde virdüm bāġını  

 Ḳurʾān içinde dost seni ėder Ģu āyātuñ mediḥ 

 

7 Cümle cihānuñ defteri vaṣfuñ ḳılurlar serserī 

 ḲılmıĢdur ol dīn serveri varlıḳda iŝbātuñ mediḥ 

 

8 Ḫalḳa oluben reh-nümā ẕikr ehli ėderler semā  

 Vāʿiẓlar eyler dāyimā ecr ü meŝūbātuñ mediḥ 

 

9 Dürr ü cevāhir maḥzenüñ ʿarĢdan yücedür meskenüñ 

 Rıḍvān ėder dāyim senüñ bu heĢt-cennātuñ mediḥ 
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10 Ṭañ mı gözetse ĢeĢ-cihet ḳıble-nümā-yı maʿrifet 

 Eyler livā-yı salṭanat Ģol yüce rāyātuñ mediḥ 

 

11 Sensin Ḳadīm ü Lā-mekān yoluñdadur baĢ ile cān  

 Ḳılur selāṭīn-i cihān her biri darātuñ mediḥ 

 

12 Laʿl ü cevāhirden Ģecer hem sükker-āsā her ŝemer 

 Bülbüller ėderler seḥer bāġ ile ravżātuñ mediḥ 

 

13 Ḳılsañ tecellī nā-gehān bulur tesellī ʿāĢıḳān 

 Eyler senüñ ṣūfī hemān esrār-ı ḥālātuñ mediḥ 

 

14 Ḳurb-ı rıżāñı buldılar kim seni aʿlā bildiler 

 Beyt-i ḥarīmüñ ḳıldılar ġām ile ġāmātuñ mediḥ 

 

15 Gelüp nebīler gitdiler senden yaña yüz ṭutdılar 

 Ḫayli rüsül hep ėtdiler ḥüsn-i risālātuñ mediḥ 

 

16 Ġy yürüyen dānā gibi hem bir ġarīb ednā gibi 

 ġol ṭūṭi-i gūyā gibi olsun maḳālātuñ mediḥ 

 

17 Söyler dilüm eẕkāruñı seyr eyleyüp esrāruñı 

 Görsem senüñ dīdāruñı ėtsem kerāmātuñ mediḥ 

 

18 Ḳılur seḥer dil āh ü zār ėrse viṣālüñle bahār 

 ĠĢüm olur leyl ü nehār senüñ maḳāmātuñ mediḥ 

 

19 Yapġıl göñül vīrānesin maʿmūr ėdüp dil ḫānesin 

 Ġçsem lebüñ peymānesin ḳılsam Ģu leẕẕātuñ mediḥ 

 

20 Göñül seni aʿlā bilür her rūz u Ģeb vaṣfuñ ḳılur 

 Ḳuloġlı meddāḥuñ olur ėdüp yüce ẕātuñ mediḥ 
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21 Bu varlıġuñ yoḳdan senüñ dāyim sözüñ çoḳdan senüñ 

 Olsun Ḥaḳa Ḥaḳdan senüñ mecmūʿ-ı daʿvātuñ mediḥ  

 

79 

Mefāʿīlün Mefāʿīlün Feʿūlün 

1 Ḳılur dil bülbüli gülzāra ilḥāḥ 

 Hezār ibrām ile dildāra ilḥāḥ 

 

2 Ėder ol deñlü göñlüm bāġbānı 

 ġükūfeyle benefĢezāra ilḥāḥ 

 

3 Murādum ġonçesi açılmasun mı 

 Ḳılurken gül gibi ruḫsāra ilḥāḥ 

 

4 Senüñ dergāhuña düĢdüm ġarībem 

 ĠĢimdür Ḥażret-i ḫūnkāra ilḥāḥ 

 

5 Ṭabībā ḥasretüñle nā-tüvānem 

 Ėderem ben saña tīmāra ilḥāḥ 

 

6 Bu ʿādetdür ezel mestānelerden 

 Ėderler cām ile hüĢyāra ilḥāḥ   

 

7 Göñül kāĢānesi vīrāne oldı 

 Anıñçündür bu sen miʿmāra ilḥāḥ 

 

8 ġu bāġ-ı ḥasretüñde ʿandelībem 

 Ėderem ġonçe-i ezhāra ilḥāḥ 
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9 O deñlü ʿāĢık-ı mehcūram iy dost 

 Ḳılursam ġam degil dīdāra ilḥāḥ 

 

10 Zenaḫdānuñla ruḫsāruñ görenler 

 Ėderler sīb ile gülnāra ilḥāḥ 

 

11 Senüñ Ģemʿ-i viṣālünde dilārā 

 Ḳılur pervāne-i dil nāra ilḥāḥ 

 

12 Ḫuten āhūları zülfüñ görürler 

 Ėderler nāfe-i tātāra ilḥāḥ 

 

13 Yüzüñ gülzārınuñ murġ-ı ṣafīri 

 Fiġān ile ḳılur esḥāra ilḥāḥ 

 

14 Kitāb-ı ḥüsnüñe altunlı cedvel 

 Çeker eṭrāf-ı bāġ enhāra ilḥāḥ 

53ᵃ 

15 Ḥakīm-i maʿrifet vuṣlat Ģarābın 

 Ėder dil-ḫaste vü bīmāra ilḥāḥ 

 

16 Ṣadā-yı ʿāĢıḳāna bir naẓar ḳıl 

 Ėderler vuṣlat içün yāra ilḥāḥ 

 

17 Ḳılursañ dosta ḳıl ʿālemde teklīf 

 Raḳībe eyleme bir pāre ilḥāḥ 

 

18 Ḳomaġıl dāmen-i yāri elüñden 

 YaraĢmaz eylemek ʿayyāra ilḥāḥ 
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19 Ḳılur eczā içün dil derdmendi 

 Dem-ā-dem kūçe-i ʿaṭṭāra ilḥāḥ 

 

20 Ḳuloġlı ʿandelīb-āsā nihānī 

 Seḥerlerde ḳılur gülzāra ilḥāḥ 

 

 

80 

Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün 

1 Gel iy bīmār-ı belā ḳıl yine dermān ile ṣulḥ 

 Ḫāk-i rāh-ı pāyına düĢ ėt tabībān ile ṣulḥ 

 

2 Ger severseñ cenneti dünyāda dünyāyı bıraḳ 

 Her dem-ā-dem āĢikāre eyle Rıḍvān ile ṣulḥ 

 

3 Ġarre olma bu cihān milkine olmaz pāydār 

 Mesned-i aʿlāyı gözle ḥūr u ġılmān ile ṣulḥ 

 

4 ĠĢtiyāḳ-ı ḥasret ile dosta ḳıl ʿazm-i sefer 

 Sen bu rāhuñ ḳıl kemingāhında düĢmān ile ṣulḥ 

 

5 Tevbeye gel emrine eyle iṭāʿat ėtme ceng 

 Ḫidmet ėdüp ḳapusında eyle sulṭān ile ṣulḥ 

 

6 ʿAndelīb-āsā seḥer feryāda baĢla dāyimā  

 ġöyle ḳıl incinmesün ḫār-ı gülistān ile ṣulḥ 

 

7 Tāziyān-ı emrüñe rām eyle nefsüñ merkebin 

 Eyleyüp meydān-ı ḥaḳḳānīde cevlān ile ṣulḥ 

 

8 Vėr metāʿ-ı vaṣlın isterseñ bu varuñ naḳdini 

 Eyle bāzār-ı cihān içinde cānān ile ṣulḥ 
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9 Dāmenin elden bıraḳma imdi ehl-i dillerüñ 

 Ḳıl bu bezm içre bu gün bir ehl-i ʿirfān ile ṣulḥ 

53ᵇ 

10 Tuḥfe-i varuñ çekirge deñlü ise ʿarża ḳıl 

 Mūr-veĢ eyle göñül sen de Süleymān ile ṣulḥ 

 

11 Vėrme ruḫṣat nefsüñe Baġdād-ı ḳalbüñ yıḳmaġa 

 PādiĢāhum eyleme gel Ģāh-ı Īrān ile ṣulḥ 

 

12 Kaʿbe Ģevḳiyçün ḳadem baṣariseñ beriyyede 

 Ġam yėme eyle meded ḫār-ı muġaylān ile ṣulḥ 

 

13 KeĢti-i ḳalbüñ yine deryā-yı ʿıĢḳa ṣal bu gün 

 Bādbān-ı himmetüñ ṭut eyle ʿummān ile ṣulḥ 

 

14 Bu Ģeb-i ḥasret içinde düĢmiĢem girdāba ben 

 Ḳıl meded iy Ḥıżr vuṣlat sen bu ṭūfān ile ṣulḥ 

 

15 Dāyimā ceng eyle iy dil rū-be-rū küffār ile 

 Eylegil yine keẕālik ehl-i īmān ile ṣulḥ 

 

16 Gir bu bāġ-ı ʿıĢḳ içinde sen de enhārından iç 

 Ġy teẕervī eyle gel serv-i ḫırāmān ile ṣulḥ 

 

17 Baġladuñsa göñlüñi Ģol zülfinüñ ruḫsārına 

 ĠĢbu baĢın ṭobını sen eyle çevgān ile ṣulḥ  

 

18 Olduñ ise ṭālibā sen ẕāhib-i beytü‘l-ḥarem 

 Ḳıl bu gün lāzımdur ʿayyār-ı beyābān ile ṣulḥ  
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19 ġol leb-i yāḳūt-ı yāri almaġa ḳaṣd eyleseñ 

 Ḳıymetini ḳıl anuñ laʿl-i BedaḫĢān ile ṣulḥ 

 

20 Ġy Ḳuloġlı derd-i cānāna giriftār ol yine 

 Pāyine düĢ ol ṭabībüñ ėde dermān ile ṣulḥ 

 

81 

Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün 

1 Eger sen ḳulzüm ü baḥre olursañ cān ile mellāḥ   

 Bulasın cevher-i ʿilm-i ledünnī Ģehrine miftāḥ 

 

2 O deryānuñ kenārında göresin maʿrifet dürrin 

 Anuñ ẕātın Ģühūd ėdüp mücellā ola dil elvāḥ 

 

3 Pes anda Īzid-i pāküñ cemālin seyr ėden ʿāĢıḳ 

 Yarın nār-ı celālinden ḫalāṣ olup bula iflāḥ 

 

4 O yārüñ ḳābe ḳavseynin
552

 ki miḥrāb ėdinen ʿāĢıḳ  

 Namāz-ı vuṣlat-ı dildār ile nefsin ḳılur ıṣlāḥ  

54ᵃ  

5 Cemīʿ varını dostuñ yolına ḫarc ėde sālik  

 Yarın ol bāġ-ı cennetde yiye tā mīve-i neffāḥ 

 

6 Neler vėre aña Allâh beyāna ṣıġmaya vaṣfı 

 Ki geçmeye ḫavāṭırdan ve hem Ģerḥ ėtmeye Ģerrāḥ 

 

7 Ne ʿaḳl anı iḥāṭa ėde bile ne gele dile 

 Ne vaṣṣāfuñ ėre fehmi ne ḫōd medḥ eyleye meddāḥ 

 

8 Bu gün bāzār-ı dünyāda beḳāyı iĢtirā ėden 

 Metāʿ-ı āḫiret bulup ḳıla on miŝlini irbāḥ 

                                                           
552

 Necm, 53/9. 
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9 ġunı göre bu gözleri anı ʿömrinde görmemiĢ 

 ġu yėre ėre kendüzi aña ermeye her felāḥ 

 

10 Gezerken cism-i dünyāda o baḥre cān ola ġavvāṣ 

 Otururken bu ʿālemde ol ile dil ola seyyāḥ 

 

11 Fenā-fi‘llâh ola bunda beḳā-yı Lā-yezāl ile 

 Velī sulṭān ola anda aña leĢker ḳamu ervāḥ  

 

12 Neyi göre yine ėre aña Mevlā neler vėre 

 Ḫazāʾin ḳapusın açup aña ʿarż eyleye fettāḥ 

 

13 Ḫuṣūṣā ḥażret-i Cebbār bu gün bir ḳulını sevse 

 Melekler gönderüp aña ḳılalar ol ḳula ilḥāḥ  

 

14 Muʿazzez ṭutalar anı mükerrem ṭutalar anı 

 Ġçürüp dürli Ģerbetler cevāhirden ḳamu aḳdāḥ 

 

15 Bu maʿnā ile bu ḥāle cihānda vāḳıf olmasam 

 Cigerüm yāresi zaḥmın timār ėtmege ṣad cerrāḥ 

 

16 Bu derdüñ iĢtiyāḳından göñül efkār ile ṭola 

 Derūnum kārgāhında ṣanasın ālet-i cullāḥ  

 

17 Ġamıyla gezerem ḥayrān nihānī olurum giryān 

 Seḥerlerde olup nālān ėrüĢmez ḳalbüme efrāḥ 

 

18 Beni bu nefs-i Firʿavnum ayırdı rūḥ-ı Mūsādan 

 Anuñçün Nīl-i ġayb içre ki sīretde olur timsāḥ 

 

19 Meger ol hādī-i ʿālem vėre envāʿ-ı feyżinden 

 ġeb-i tārīk-i dil içre hidāyetden yine mıṣbāḥ 
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20 Ḳuloġlı ʿālem-i ġaybuñ açılmasın murād eyle 

 Ḳapusın bekle dildāruñ girince elüñe miftāḥ 

54ᵇ 

21 Ki zīrā iĢbu göñlüm Ģöyle dīvāne gibi oldı 

 ĠĢitmez kimsenüñ sözin aña kār eylemez nuṣṣāḥ 

 

82 

Feʿilātün Feʿilātün Feʿilātün Feʿilün 

1 Umaram vāṣıl olam cennet-i dīdāra ṣabāḥ 

 Dilerem dāḫil olam baġçe-i gülzāra ṣabāḥ 

 

2 Bezm-i ʿıĢḳında bize vėrmedi bir cürʿasını 

 Görür isem diyem ol zülf-i siyeh-kāra ṣabāḥ 

 

3 Bāġda sīb-i zenāḫdānına imrendüm anuñ 

 Ġlteyem baĢı ḳoyup gūĢe-i destāra ṣabāḥ 

 

4 Bu gėce oldum anuñ fürḳati ile rencūr 

 O ṭabībe varayım derdüme tīmāra ṣabāḥ 

 

5 ġeb-i fürḳatde ṣalup baḥre göñül zevraḳını 

 Menzil-i vaṣla umaram ėriüĢüp vara ṣabāḥ 

 

6 Dün gėce baġladılar Ģeb-rūy-ı dil girdi ele 

 Perçem-i yāre aṣılmıĢ görürem dāra ṣabāḥ 

 

7 Nīm-i Ģeb içre çalan nāḳūs-ı istiġfārı  

 Deyr-i dehr içre ḳılur secde-i dīvāra ṣabāḥ 

 

8 Ṣarayum baĢuma dünyā ḥaṣīrini yaḳayım  

 Ḥālüm ʿarż ėtmek içün ol ulu ḫünḳāra ṣabāḥ  
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9 Naḳd-ı vārumı elümden bu gün aldı düĢmān 

 Eli boĢ nice varam maḥĢer-i bāzāra ṣabāḥ 

 

10 Ġlter iken beni meydān-ı siyāsetgāha 

 ʿAcabā kim Ģefīʿ olubeni ḳurtara ṣabāḥ  

 

11 Meded ol nāme-siyāh ile nic‘olur ḥālüm  

 Yā nice yalvarıyam Aḥmed-i Muḫtāra ṣabāḥ 

 

12 ġeb-i ḥasretde göñül künc-i belāda mehcūr  

 Ḫāṭırın ṣormak içün kim gele bīmāra ṣabāḥ 

 

13 Beni ʿıĢḳuñ bütün ʿālemlere destān ḳıldı 

 Ne girih baġlayayım nāfe-i tātāra ṣabāḥ 

 

14 Sünbül-i zülfüñ aṣar dilde gėce ḳandilini 

 Gül yüzüñ görse söyünmez midi bir pāre ṣabāḥ 
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15 Zülfüñ gördi benefĢesini serv oldı dü-tā 

 Yer öpüp vardı yüzin sürdi semenzāra ṣabāḥ 

 

16 Ṭurdı ṣaḥrā-yı maḥabbetde göñül Mecnūnı 

 Aġlayu vardı Ģu Leylā-yı dil-efgāra ṣabāḥ 

 

17 Leb-i Ģīrīnine dil oldı o yārüñ Ferhād 

 TīĢe-i miḥnet ile yüridi kuhsāra ṣabāḥ 

 

18 Murġ-ı dil oldı Ġrem bāġına bu Ģeb ṭālib 

 BaĢladı Ģevḳe düĢüp nāle-i eẕkāra ṣabāḥ 
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19 Maḫzen-i ḫābgeh-i yāre bu dil serbāzı 

 Dün gėce varmıĢ iken baĢladı inkāra ṣabāḥ 

 

20 Bülbül-āsā bu Ḳuloġlı gül-i vaṣlında anuñ 

 BaĢladı söylemege midḥat-i güftāra ṣabāḥ 
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Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün 

1 Ḫūn-ı Ģāh-ı Kerbelādan kāse-i gerdūn sürḫ 

 Mātem-i āl-i ʿabādan dīde-i maḥzūn sürḫ 

 

2 Ẓulm ėden āl-i Resūle nice vara maḥĢere 

 ḪıĢm-ı tīġ-i Murtażādan çehre-i gülgūn sürḫ 

 

3 Ḳan-ı maẓlūm seyl olup aḳmıĢ Furāt-āsā yine 

 Bu sebebden gėce gündüz dāmen-i Ceyḫūn sürḫ 

 

4 Ġlteler yarın anı maḥĢer siyāsetgāhına 

 Ola Ģerm-i Muṣṭafādan ṣūret-i melʿūn sürḫ 

 

5 Bezm-i ḥasretde bu gün peymāne-i vaṣla dilā 

 Kim ṣusız geçer dem-ā-dem bu ab-ı meftūn sürḫ  

 

6 Tā ki Leylānuñ firāḳında bu bezm-i dehrde 

 Dem-be-dem ḳan aġlamaḳdan sāġar-ı Mecnūn sürḫ 

 

7 ġöyle kim ḳapıldı göñlüm nergis-i Ģehlāsına 

 Sīḫ-i miḥnetde ciger biryān olur laʿl-gūn sürḫ 

 

8 Ḳan ile ālūde olmıĢ ol ṭabīb elde ṭutar 

 Ḫūn-ı fürḳatle düzülmiĢ ḥoḳḳa-i maʿcūn sürḫ 
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9 ĠĢtiyāḳından göñül dīvāne oldı zülfüñüñ 

 Lāle gibi ḫūn-ı ʿāĢıḳdan bütün hāmūn sürḫ 

55ᵇ 

10 Ḫūn-ı çeĢmümden boyanmıĢdur kenār-ı dāmenüm 

 Yuduġumca ol ḳızardı oldı hep ṣābūn sürḫ 

 

11 Fürḳatüñden yüzümi yırtmaḳdan iy dilber senüñ 

 Pençe-i mercāna döndi ellerüm nāḫūn sürḫ 

 

12 Ehl-i Mıṣruñ dīde-i giryānı Nīle beñzemiĢ 

 Oldı ḫalḳuñ secdesinden Cāmiʿ-i Ḳaysūn sürḫ 

 

13 Cānımuz ḳaṣdına gelmiĢ almaḳ ister ol melek 

 Ṣankim ol bir kīse ḳodı ṭopṭolu merhūn sürḫ 

 

14 Ṣamt ile dāyim ḫacāletdür aña bizden cevāb 

 Dāyinin gördükçe olur cebhe-i medyūn sürḫ 

 

15 Nāme ṣundum ʿarż-ı aḥvāl eyleyüp dildāra ben 

 Oḳumaġa niyet ėtdi görse kim mażmūn sürḫ 

 

16 EĢk-i çeĢmümle ṣıvardum ʿömrimüñ bostānını 

 Vaḳt geldi gördüm anda cümleten ḳavun sürḫ 

 

17 Ṣuçını bildi ki Mūsādan o Ģerm oldı ḳatı 

 Yėre geçdi Ģöyle kim gencīne-i Ḳārūn sürḫ 

 

18 Bilmedi aldandı dünyāya göñül sen ʿibret al 

 Oldı dāmına giriftār ol daḫı maġbūn sürḫ 
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19 Ḳodı dünyāyı ṭutup gitdi nübüvvet rāhını 

 Elde bīmārī Ģu Mūsā ile hem Hārūn sürḫ 

 

20 Ġy Ḳuloġlı gel cihāndan fāriġ ol sen de hele 

 Görmedüñ mi oldı bunda niceler mescūn sürḫ 
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Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün 

1 Ġy göñül sulṭānı gel yapıldı gülzāra kāḫ 

 Gir ısız ḳalup meded ṣatılmasun bāzāra kāḫ 

 

2 ġehr-i dilde oturup Ģöyle cihānbān olmaġa 

 Dürr ü cevherden yapılsa yaraĢur dildāra kāḫ 

 

3 Ḫāli ḳıl aġyārdan ḳalbüñ serāyın sil süpür 

 Anı tezyīn eyle ol dem kim gerek Ḫünkāra kāḫ 

 

4 Künc-i miḥnetde ḳalursam derd ile leyl ü nehār 

 Dünyede lāyıḳ mıdur ben ḫaste vü bīmāra kāḫ 

56ᵃ 

5 Merdüm-āzār olma dünyāda dilerseñ fāriġ ol 

 Cennet-āsā ola yėrüñ gün gibi envāra kāḫ 

 

6 Ḳubbe-i mīnādurur ol Ģāhuñ ednā pāyesi 

 ʿArĢ-ı aʿlā oldı ol Ģeb Aḥmed-i Muḫtāra kāḫ 

 

7 Yėr ü gök vāsiʿ degildür otura mesken ṭuta 

 Ḳalb-i müʾmindür dėdiler Ḥażret-i Cebbāra kāḫ 

 

8 Kim żiyā-baḫĢ oluben ortada cevlān ėtmege 

 Bu semāʾ-ı dil gerekdür ol ḳamer-ruḫsāra kāḫ 
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9 Her ne deñlü eyleseñ cānān tenezzül eylemez 

 Lāceverd ile muṣannaʿ ʿāc ile hem-vāre kāḫ 

 

10 Meskenetle dünyede aç u bürehne yüriyen 

 Vėreler cennetde yarın ol ḳadar ebrāra kāḫ 

 

11 Geçdi ʿömrüm ḳahr ile luṭfa sezāvār olmadum 

 Ḳande göre dünyede bencileyin āvāre kāḫ 

 

12 Bezmine rāst gelse anuñ bu göñül pervānesi 

 ġemʿ-i ruḫsārında yanup yapmaḳ ister nāra kāḫ 

 

13 Bī-nevālıḳla geçer ʿömri hemān gezer yürür 

 ġehr-i dehr içre göremez Ģimdi her bī-çāre kāḫ 

 

14 O gümiĢden ṣu ile bāġ içre tenhā düzdiler  

 Yāsemenden küngüre ol serv-i reftāra kāḫ 

 

15 Bu vücūduñ kim yapıldı ḫāne iy dil ʿadl içün 

 Sen anı ḳılma Ḳırımda Ģaḥne-i tātāra kāḫ   

 

16 Ol seni bunda ṣalupdur emrini ṭutmaz iseñ 

 Yarın āteĢden düzerler ḳılduġuñ evzāra kāḫ 

 

17 Olmaz iseñ ol Ģehüñ ger bunda fermānında sen 

 Ḳorḳudur ḳaṭrān içinde ėdeler bir ḳara kāḫ 

 

18 Luṭfına maẓhar düĢerseñ yėrüñ olısar behiĢt 

 Cennet-i firdevs içinde taḥtihe‘l-enhāra553
 kāḫ  
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 Bakara, 2/25, 266; Âl-i İmrân, 3/15, 136, 195, 198; Nisâ, 4/13, 57, 122; Mâ‟ide, 5/12, 85, 119; 
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19 Kim tecellī ėtmek içün ḳullarına ol Ġlâh 

 Yapalar ʿAdn içre cānā ʿarża-i dīdāra kāḫ 

 

20 Bu Ḳuloġlı bendeñe yā Rabbi luṭf ėt ḳıl naẓar 

 Göñline yap dürr-i meknūndan anuñ vervāre kāḫ 

56ᵇ 

21 Ġayrıdan ḫālī ėdüp tenhā anuñla olmaġa 

 Kim sezādur düzesin Ģol ḥālet-i esrāra kāḫ 
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Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün 

1 Açar aġzını yutmaġa bizi her gün dehān-ı çarḫ 

 Ėrüp dāmānımuz alur ki bir gün bī-amān-ı çarḫ 

 

2 Cihānda var mıdur meger anuñ ḳurtulmıĢ elinden 

 Bėlini bükdi öldürdi niçe ṣāḥib-ḳırānı çarḫ 

 

3 Dėmez Dārā bu Keyḫüsrev ḳamu zīr ü zeber ḳılur 

 Zemīn altında ḥabs ėtdi HüĢeng ü Ḳahramānı çarḫ 

 

4 ġükūh u salṭanat içre öñünden ėller ürkerken 

 Ecel zencīrine dizdi niçe yüz biñ keyānı çarḫ 

 

5 Niçe Rüstemle Keykāvus ėderken bunda cevlānı 

 Bu miḥnet ḫākdānına düĢürmiĢdür sinānı çarḫ 

 

6 Ḳanı Āṣaf Süleymān-ı zamāna ḫidmet eylerdi 

 Ḳamu aʿżāsını bend ėtdi anuñ rīsmān-ı çarḫ   

 

                                                                                                                                                                     
Muhammed, 47/12; Fetih, 48/5, 17; Hadîd, 57/12; Mücâdele, 58/22; Saff, 61/12; Teğâbün, 64/9; 

Talak, 65/11; Tahrîm, 66/8; Bürûc, 85/11; Beyyine, 98/8. 
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7 Bu āhum bir direk gibi vücūdum ṣanki keĢtīdir 

 Atar bir yaḳaya āḫir anı ol bādbān-ı çarḫ 

 

8 Bu dehrüñ kim ki meydānında ṭurdı müĢt-zen oldı 

 Yıḳar bir luʿb ile anı naẓar ḳıl pehlevān-ı çarḫ 

 

9 Ṣatar sulṭānları ḳul nāmına bir yoḳ baḥā ile  

 Ḳılur çoḳ ḫˇāceyi bende gözet bu kāmrān-ı çarḫ 

  

10 Hezārān lāle vü gül yapraġın ālūde-ḫāk eyler 

 Bu bāġ-ı ʿömre ḥürmet eylemez bād-ı ḥazān-ı çarḫ 

 

11 Sürūd-ı āhuñı aṣlā iĢitmez diñlemez cānā 

 Seni tīr-i belāya bir hedef ḳılsa kemān-ı çarḫ 

 

12 Bunuñ sen ḫānḳāhında eger abdāl olursañ da 

 Teraḥḥum eylemez āḫir vėrür zehr ile nān-ı çarḫ 

 

13 Bükilür serv-ḳāmetler bunuñ nār-ı cefāsından 

 Aḳıdur gözlerinden merdümüñ āb-ı revān-ı çarḫ 

 

14 Ne deñlü istiḳāmet eyleseñ hiç ḳurtulamazsın 

 Anuñ rümh-i belāsına olur bu dil niĢān-ı çarḫ 
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15 Nice begler gözüne ṣalmaz iken Rüstem-i Zāli 

 Fenā bulup geçer çaġı olur bir nā-tüvān-ı çarḫ 

 

16 Riyāḥīn-i tenaʿumdan ne deñlü kār u geĢt ėtseñ 

 Saña bāġ-ı ecelden çün ṣunar bir żaymurānı çarḫ 
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17 Bu Ģehr-i bī-vefāda sen ne deñlü nāmdār olsañ 

 Gele bir gün ḳomaya hiç saña ad ile ṣanı çarḫ 

 

18 ʿAceb ḥayrān u ġāfil sen bekānuñ kārbānından  

 Ki beñzer yėdirüp ṣundı saña bu cürʿadānı çarḫ 

 

19 Gehī luṭf gehī ḳahruñ ṣunar tā cürʿasın saña 

 HemīĢe perde-i ġaybdan nedür ol imtihān-ı çarḫ 

 

20 Ḳuloġlı güft u gūlardan dėr idi medḥ-i ḥüsnüñde 

 Anı ilzām ėdüp söyletmedi bir nüktedān-ı çarḫ 
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Mefāʿīlün Mefāʿīlün Feʿūlün 

1 Elā iy levḥa-i remmāl-i ferruḫ 

 N‘ola ḳılsañ bize bir ḳāl-i ferruḫ 

 

2 Göñül Ģādī bulur ġamdan açılur 

 Gözükse zülf ile ol ḫāl-i ferruḫ 

 

3 Benüm bu taḫta-i remlimde cānā 

 Çıḳagelse eger eĢkāl-i ferruḫ 

 

4 Bu bāzār-ı göñülde Yūsuf-ı cān 

 Anuñla bile bir dellāl-i ferruḫ 

 

5 Nihāl-i gülde bitmiĢ nev-resīde  

 Yine bāġ içre gör bir dal-ı ferruḫ 

 

6 Hezārān ʿizz ü nāz-ı devlet ile 

 ĖriĢüp yüz ṭuta iḳbāl-i ferruḫ 

 



444 
 

7 Ḳılursam gėce gündüz fikretüñde 

 Senüñ ol deñlü ben aʿmāl-i ferruḫ 

 

8 Açarsam Ģol hevā-yı vuṣlatuña 

 Dilā cevlān içün bir bāl-i ferruḫ 

 

9 Cemālüñ bāġına girmeklik içün 

 Ėder dil bülbüli āmāl-i ferruḫ 
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10 Büründüm tekke-i ʿıĢḳuñda cānā 

 Senüñ dervīĢ olup bir Ģāl-ı ferruḫ 

 

11 Seni gelür deyü bāġa ṣanavber 

 Çıḳup serve ḳılur iclāl-i ferruḫ 

 

12 Ġamuñ gitse olup Ģādī müyesser 

 Olurdı rüʾyetüñ aḥvāl-i ferrūḫ 

 

13 Güẕār ėtsem cihānuñ ḳapusından 

 Cihānuñ olsa beytü‘l-māl-i ferruḫ 

 

14 Dėrüp dėvĢür cümle metrukātum  

 Sebeb olup baña ācāl-i ferruḫ 

 

15 ĖriĢdi ʿömrümüñ pāyānı bilmem 

 Ġamuñdan görmedüm hīç ḥāl-i ferruḫ 

 

16 Yanar dil bülbüli gül ḥasretinden 

 Ṭutar gül Ģerm ėdüp bir āl-i ferruḫ 
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17 Ki zülfüñ ruḫlaruñda yāsemendür 

 Gelüp ḳarĢu aña emŝāl-i ferruḫ 

 

18 Çü ḳaṣd ėtmiĢ ḥarāc-ı Rūma ḥüsnüñ 

 Berāt-ı vechüñ istiʿcāl-i ferruḫ 

 

19 Cemālüñ mektebinüñ ḳıṣṣa-ḫˇānı 

 Bu gün ol söylemiĢ aḳvāl-i ferruḫ 

 

20 Ḳuloġlı Ģehrüñe ṭaĢınmaḳ ister 

 Sen irsāl eyle bir ḥammāl-i ferruḫ 
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Feʿilātün Feʿilātün Feʿilātün Feʿilün 

1 Fenn-i ʿıĢḳuñda göñül buldı bu maʿnāya rüsūḫ 

 Ẕātuñı gördügi dem ṭutdı o sevdāya rüsūḫ 

 

2 Vādī-i Eymene düĢ Ģol Ģeb-i fürḳatle bu gün 

 Bulmaḳ isterseñ eger āteĢ-i Mūsāya rüsūḫ 

 

3 Rabbi erini 554
deyü cebbār-ı cihāna yalvar 

 Bulasın sen de bu gün Ṭūr-ı tecellāya rüsūḫ 

 

4 Bıraḳ eynüñden eger ḫırḳa ise dehr-i denī 

 Bulayım dėrseñ eger Ģol dem-i ʿĪsāya rüsūḫ 

58ᵃ 

5 Fāriġü‘l-bāl oluben çek elüñi aġyārdan 

 Ġsteme bunda ṣaḳın ḥaĢmet-i Dārāya rüsūḫ 

 

6 Gözleme sen de ṣaḳın gizlü raḳībüñ ḥālin 

 Bulayın dėrseñ eger vaṣl-ı dilārāya rüsūḫ 
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7 Cürʿa-dānuñ götür abdāl-ı cihānuñ ḳul olup 

 Bulasın sen daḫı tā ḥayret-i kübrāya rüsūḫ 

 

8 Ṣaḳın aldanma göñül naḳĢ-ı rüsūmına bunuñ 

 Bulmaḳ isterseñ eger levḥ-i muṣaffāya rüsūḫ 

 

9 Nerm ėdüp ḳalbüñi gel saḫt-dil olma cānā 

 Lehce-i ḥikmeti bul ʿilm ü muʿammāya rüsūḫ 

 

10  Ḳārbān-ı Ḥaḳa ėr zümre-i ḥüccāca buluĢ 

 Reh-i Ḥaḳda bulasın vādi-i Baṭḥāya rüsūḫ 

 

11 Maʿden-i cūd-ı kerem olmaġa saʿy ėt iy göñül 

 Bulasın sen daḫı aḥvāl-i muʿallāya rüsūḫ 

 

12 ʿIyd-ı vaṣlında anuñ cānuñı ḳurbān eyle 

 Mescid-i Ḥayfa yetiĢ bul kūy-ı Mīnāya rüsūḫ 

 

13 Yüzüñi ḫāke ḳoyup eyle tevāżuʿ dāyim  

 Bulmaġa yüz ṭutagör ʿālem-i bālāya rüsūḫ 

 

14 Nāme-i ḥüsnin oḳı mekteb-i ʿıĢḳında bu gün 

 Ẕātınuñ mesʾelesi içre bu fetvāya rüsūḫ 

 

15 Bezm-i ʿıĢḳında anuñ sen daḫı rindāne yüri 

 Bulayım dėrseñ eger sāġar-ı ḥamrāya rüsūḫ 

 

16 Olıgör meĢreb-i ʿālī bu fenā dünyāda 

 ʿĀḳıbet bulmaḳ içün cennet-i meʾvāya rüsūḫ 

 

17 Reh-i seccāde-i ʿıĢḳ üzre oḳı nāmın anuñ 

 Seḥerīden bulasın ism-i müsemmāya rüsūḫ 
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18 Hātif-i ġaybuñ eger gūĢ ėdesin āvāzın 

 Ādem-āsā bulasın ʿalleme‘l-esmāya rüsūḫ
555

 

 

19 Ṭutucı olma ṣaḳın dāmen-i çarḫı elde 

 Bulmaḳ isterseñ eger ʿālem-i ʿuḳbāya rüsūḫ 

 

20 Ġy Ḳuloġlı yüri sen fāriġ olup ʿālemden 

 ʿĠlm ile bulasın ol ḥażret-i Mevlāya rüsūḫ 
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21  Bāġbān oluriseñ bāġ-ı viṣālinde anuñ 

 Bulasın ʿilm-i felāḥatde semen-sāya rüsūḫ 
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Müstefʿilün Müstefʿilün Müstefʿilün Müstefʿilün  

1 Ġy ʿāĢıḳ-ı Ģeydā-yı Ḥaḳ gel ṭutalum gülzāra ruḫ 

 EĢyāyı ḳo dergāha baḳ döndür bu gün dīdāra ruḫ 

   

2 Meydān-ı ʿıĢḳa gir bu gün bu baĢ u cānı hīçe ṣay 

 Ġmrūzı gör ferdāyı ḳo göstermegil aġyāra ruḫ 

 

3 ʿIĢḳ cāmını nūĢ eyleyen bilmez ṣabāḥ aḫĢamı hiç 

 Vėrmez göñül hem ġayrıya ṭutmaz daḫı bāzāra ruḫ 

 

4 ĀĢüfte vü ḥayrān olur bāġ-ı cemālinde Ḥaḳuñ 

 Boynın egüp ṭutar hemān ol çehre-i dildāra ruḫ 

 

5 Ferdā-yı maḥĢerde ʿaceb var mı benüm yarın yerüm 

 Nefs ü hevāya aldanup çoḳ ṭutmıĢam evzāra ruḫ 
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6 Cümle nuḳūĢ-ı māsivā bir gün hebā olsa gerek 

 Ġayrıyı ben terk eyleyüp ṭutsam gerek Cebbāra ruḫ 

 

7 MaḥĢer siyāsetgāhına mecbūren ilterler seni 

 ġāyed ḥużūr-ı Ḥażrete kim varasın ḳabḳara ruḫ 

 

8 Emrinden ėtme ictināb tā bulasın ḥüsnü meʾāb556
 

 Cāyiz ki cürmüñden geçe ṭut yalvarup Ḫünkāra ruḫ 

 

9 Ol āĢiyān-ı vaḥdete uçmaḳ içün aç perr ü bāl 

 Ṭut ėrmek isterseñ hemān sen imdi ol Settāra ruḫ 

 

10 Ṭurma cihānda sen de ḳaç yolına varuñ cümle ṣaç 

 Yalvar seḥerde baĢuñ aç ṭutup o bir ü Bāra ruḫ 

 

11 Ol cān ile ten isteme meʾvā vü mesken isteme 

 Bu fülke yėlken isteme ṭutma Ģu rūzgāra ruḫ 

 

12 Derd ile ol bī-çāra dön cānān ile yek-dil olup 

 Anuñ rıżāsın gözlegil döndürme her ʿayyāra ruḫ 

 

13 Gel mest ü medhūĢ ol göñül dāyim seḥer nūĢ ol göñül 

 Gör anı ḫāmūĢ ol göñül ṭut nāfe-i tātāra ruḫ 

 

14 Bu rūze-i hicrānuñı Ģā‘llâh ol āḫir eyleye 

 Ṭut ol Ģeb-i ʿıyd içre sen tā kim ḳamer-ruḫsāra ruḫ 

59ᵃ 

15 ġehr-i ḫayālinde anuñ gez būy-ı zülfin almaġa 

 Evvel-bahār ėrdügi dem ṭut ṭable-i ʿaṭṭāra ruḫ 
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16 Saña viṣālinden ḫaber vėrse eger peyk-i ṣabā 

 GūĢ ėt anı sen cān ile ṭut laʿl-i gevher-bāra ruḫ 

 

17 Hergiz yüri fermān ile olmaḳ dile sulṭān ile 

 Ṭutġıl meded sen cānile ḳullar gibi giftāra ruḫ 

 

18 Bu dünye-i vīrāneden ḳurtul bu vīrān-ḫāneden 

 Eyle naẓar kāĢāneden ḳılġıl yine neẓẓāra ruḫ 

 

19 Dārü‘Ģ-Ģifā-yı vaṣluña geldüm ki dermān isterem 

 Oldum senüñ derdüñ ile gündüz gėce bīmāra ruḫ 

 

20 Ḳuloġlı bünyāduñ mı var āh ile feryāduñ mı var 

 Bunda senüñ adun mı var ṭutmak dilersin yāra ruḫ 
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Müstefʿilün Müstefʿilün Müstefʿilün Müstefʿilün 

1 Sen cān ile ėt iy göñül baḥr-i ḫayāle insilāḫ 

 Bulmaḳ dilerseñ ḳıl hemān ol Lā-yezāle insilāḫ 

 

2 Ġḳlīm-i fürḳatde bu gün ṭurma ėdegör riḥleti 

 Eyle çü ḥaḳḳānī sefer rāh-ı viṣāle insilāḫ 

 

3 Gel derd ile dermāna düĢ Ģol ḥikmet-i Loḳmāna düĢ 

 Ol milket-i Raḥmāna düĢ ḳıl Bī-zevāle insilāḫ 

 

4 Ġḳrār u īmānuñ gözet ol yüce Sübḥānuñ gözet 

 Dergāh-ı Raḥmānuñ gözet ėt Ẕü‘l-celāle insilāḫ 

 

5 Yoḳdur bu baḥre ḳaʿr u bün bu resme geldi emr-i kün 

 Ġç zemzem-i ʿilm-i ledün āb-ı zülāle insilāḫ 
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6 Bir gün ecel yėli eser ʿömrüñ aġacını keser 

 Bu yola vėrüp cān u ser ėtme ḍalāla insilāḫ  

 

7 Arayuben ol yāri sen bulmaḳ dile gülzārı sen 

 Peydā ḳılup dildārı sen ḳılġil cemāle insilāḫ 

 

8 Ṣat varuñı bāzāra ḳoy neñ var ise destāra ḳoy 

 Kendüzüñi bu Ģāra ḳoy eyle kemāle insilāḫ 

 

9 Āvāre gezme kārı ṭut her iĢüñi tekrārı ṭut 

 Ġy dil reh-i dildārı ṭut ėdüp meʾāle insilāḫ 

59ᵇ 

10 ʿIĢḳ içre bir iḥrāma gir gel vaṣlıla bayrāma ėr 

 Lebbeyk ile ikrāma ṭur ḳaṣr-ı celāle insilāḫ 

 

11 Ṭut mürĢidi rehber gözet tā kim reh-i enver gözet 

 Hem ḫāṭır-ı dilīr gözet ḳıl zülf ü ḫāle insilāḫ 

 

12 Vaḳt-i niẓāmı isteme bu neng ü nāmı isteme 

 Aṣlā ḥarāmı isteme eyle ḥelāle insilāḫ 

 

13 Her gördügüñi söyleme nefs ü hevāyı ṭoylama  

 Esrāra yetiĢ eyleme bu ḳīl ü ḳāle insilāḫ 

 

14 Ġmrūzı gör ferdāyı ḳo yoḳ yerlere daʿvāyı ḳo 

 Ėtme ḳuru ġavġāyı ḳo ceng ü cidāle insilāḫ 

 

15 Cānuñ fidā ḳıl yolına vāḳıf olınca ḥāline 

 Aldanma milk ü mālına bu reng-i āle insilāḫ 
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16 Eyle muvāfıḳ ḥālüñi Ģerʿ üzere aḥvālüñi 

 Terk eyle bed-efʿālüñi ėt bī-miŝāle insilāḫ 

 

17 Gel merdüm-āzār olma sen nefse ḫırīdār olma 

 Ġayra cefākār olma sen ėtme vebāle insilāḫ 

 

18 Çekme bu zād içün taʿab vech-i rıżāyı ḳıl ṭaleb 

 Ġy cān sen her rūz u Ģeb ḳıl ḥüsn ü ḫāle insilāḫ 

 

19 Çūn u çerādan ṭut dilüñ her nā-revādan çek ėlüñ 

 Ṣanma giden yoldur yoluñ ėtme Ģimāle insilāḫ 

 

20 Ḳuloġlı üstāduñ gözet dünyāda bir āduñ gözet 

 Eẕkār u evrāduñ gözet ėt Lā-yezāle insilāḫ 
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Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün 

 إٓ ًَ ضػ٘ا تٔا يي ٝػسۀ كطزا ً٘س 1

 
557

 تِثَ آؼا ايٖ زُْ كطياز ٝ تط ؿٞؿا ً٘س

 

 جاض شؼس ٓفٌ٘ث ايٖ ٓطؽ زٍ ضا زاّ ٟٝ 2

زض ًطكحاضّ ظتٟٞ ظُق ػٔثطؼا ً٘س 
558

 

 

 ٖٓ ًٚ زض تاُيٖ حؽطت ظاض ٝ تئاضّ ٛ٘ٞظ 3

زُثطّ چٕٞ حطّ ٝ ـازإ ت٠ پطٝا ً٘س 
559

 

 

 ذٞاْٛ اظ زُساض ٖٓ يي شطػۀ اٝ ضا ًفْ 4

لس ٛعاض اكؽاٗٚ ًٞيس حيِٚ ٛا پيسا ً٘س 
560

 

                                                           
557

 “O güzel gül, bize yarın için bir söz verdi. Bülbül gibi şu gönlümü, feryat ve kargaşaya saldı.” 
558

 “Senin misk kokulu saçının teli, şu gönül kuşunun tuzağıdır. Nitekim beni amber gibi olan 

zülfünün kokusuna giriftâr etti.” 
559

 “Ben hasret yastığında hâlâ inleyip hasta yatmaktayım. Sevgilim beni sevindirdiği gibi, korkusuz 

da yapar.”  
560

 “Sevgilimden içmek için bir yudum isterim. O yüz bin efsane söyler, türlü hileler yapar.” 
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60ᵃ 

 اٟ ـٜ٘فاٙ شٜإ اظ حؽطت زيساض جٞ 5

اـي چفْ ذٞٗلفاْٗ ضا ًٚ ٛلث زضيا ً٘س 
561

 

 

 يايط هسؼْ ًٚ ٓحثٞؼْ ـٞز ايٖ ذاًسإ 6

اظ ٓواّ ٖٓ ٗرؽث ً٘ثث حىطا ً٘س 
562

 

 

 ؿاُثا ؼطٓايۀ ػٔطّ جِق ًطزّ ٛٔٚ 7

ٗعز ايعز ضا ظٓحفط ٝاٟ ٓطا زػٞا ً٘س 
563

 

 

 حطّ إٓ زّ ًٚ اٝ ؼِطا٠ٗ تٔاظز اُحلات 8

ٝاٟ اًط تطٖٓ ؼطٝـإ ذفْ ٝ اؼحـ٘ا ً٘س 
564

 

 

 ًطچٚ زػٞاٟ ٓحثث ؼاظّ ٝ ايٖ ٓحٌٔٚ 9

زاضّ اظ حصث تسؼحْ ُيي ت٠ آىا ً٘س 
565

 

 

 چٕٞ ٗٞـث تطؼطُٞحْ ظزيٞإ هىا 10

ٛط چٚ كطٓٞز ذسايؽث ػاهثث اهىا ً٘س 
566

 

 

 ٛط ًٚ ًلحْ ٖٓ ٠ٔٗ زاْٗ ًٚ اليؼوَ ـسّ 11

ُيي كطٓإ ذسا ضا ٓيطؼس اٗفا ً٘س 
567

 

 

 

  

                                                                                                                                                                     
 
561

 “Ey cihan padişahı, sana kavuşma hasreti, kanlı gözyaşlarımı yedi denize döndürür.” 
562

 “Bu dünyada mahpus kalmış mukaddes bir kuşum. Benim makamımı gökyüzünün ilk katı yapsın.” 
563

 “Galiba bütün ömür sermayemi telef ettim. Eyvah ki mahşer günü Allah‟ın huzurunda beni dava 

eder.” 
564

 “Her ne kadar melekler bana darılıp nazlansalar da, o bir tanecik sevgilinin dönüp bakması, beni 

sevindirmeye yeter.” 
565

 “Gerçi muhabbet davasında bulunuyorum ve bu mahkemede elimde hüccetim de var. Lâkin imzası 

yok.” 
566

 “Ezelde kazâ divânında alnımızın yazısı yazılmış. Allah‟ın buyruğu her ne ise sonunda başa o 

gelir.” 
567

 “Her ne dediysem hatırlamıyorum, zirâ aklım başımda değildi. Lâkin Allah‟ın buyruğu elbette 

gerçekleşir.” 
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 ٖٓ ٗٚ آْٗ ًٚ تسؼث آضّ تعُق ياض ٟٝ 12

ٝٙ ًٚ ٖٓ ًٞجاٙ زؼحْ إٓ هس تاال ً٘س 
568

 

 

 زٙ ذثط إٓ ياض لازم ضا تٖٔ تاز لثا 13

چٕٞ زًط ًٞٗؿ ٓفٞؾ ٛط ظحاٍ ٓا ً٘س 
569

 

 

  زٝضّ اظ زيساض جٞ ٛإٓٞ حؽطت ٓاٗسيْ 14

ؿيط ٛچ ٝاهق ٗفس احٞاٍ ٖٓ يا شا ً٘س 
570

 

 

 ايٖ هسض ٛؽحْ ًٚ إٓ ياض ٓٞاكن ًاٙ ًٚ 15

آٓس اٝ ذاٗۀ ٖٓ ُة ـٌط ًٞيا ً٘س 
571

 

 

 ًلط ٝ ظِٔث زيسّ اظ ظُق زالضا ؿيط ٗيؽث 16

تف٘ٞ ايٖ همٚ زضاظ اؼث ٝ ظِٔحٜا ً٘س 
572

 

 

 ًط جص٠ِ ًطزٙ اٝ ياهث ٗفس اظ يٞض ٖٓ 17

ٓاٗسٙ زض حيطإ ٝ ؼٞظإ شإ ٖٓ ٓٞؼا ً٘س 
573

 

 

 اٟ حثية ٛاـ٠ٔ زايْ جُٞئ ـٔاؼث 18

ضٝظ ٝ ـة ٗاالٕ ٝ ذيعإ شاٟ ٖٓ تطحا ً٘س 
574

 

 

 چٕٞ ًلايث ٠ٓ ً٘س ٛطًع ٓطا ًلحاض ذٞز 19

تف٘ٞ اٟ لاحة زالٕ إٓ زّ ـٔا اٝال ً٘س 
575

 

                                                           
568

 “Ben onun sevgilisinin zülfünü zapt edebilecek biri değilim. Yazık ki benim elim kısadır, onunsa 

boyu uzun.” 
569

 “Ey sabâ rüzgârı, bana o sâdık yârdan haber ver. Zirâ ondaki (sadâkatindeki) bir değişiklik, bizim 

bütün ahvâlimizi karmakarışık eder.” 
570

 “Senin güzel yüzünü görmekten uzağım, hasret çölünde kaldım. Başkaları benim durumuma hiç 

vâkıf olmadılar ki yer etsinler.” 
571

 “O kadarım ki o uyumlu dost bazen evime gelir, tatlı tatlı sözler söyler.” 
572

 “Sevgilinin gönül alıcı zülfünde karanlıktan başka bir şey görmedim. Bu hikâyeyi dinle ki uzundur 

ve zulmetlerle doludur.” 
573

 “Eğer o tecelli etmiş olsa benim takatim kalmazdı. Gönlüm şaşkın ve yanmış bir halde kalır, Hz. 

Musa‟ya dönerdi 
574

 “Ey Hâşimî olan sevgili (Peygamber)! Senin dostluk ve muhabbetin, gece gündüz ağlaya inleye, 

düşe kalka, benim yerimi Mekke-i Mükerreme yaptı.”
 
 

575
 “Benim kendi sözlerim bana daimâ yeter. Ey yüce gönüllüler! Dinleyin, o vakit sizler daha üstün 

olursunuz.” 
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 اٟ هٍٞ اٝؿ٠ِ ٖٓ ؼحط ذيعّ زػا ًٞيْ ٠ُٝ 20

 
576

ىذ  تا و ٌم  ّ ػذ آن رَِ ب ير و أث ٌچ ت  

60ᵇ 

 اٟ ًٚ زضياٟ كِي احىط ٝ ًفح٠ زض ٛالٍ 21

تطٛٔٚ ؿطم آب ضحٔث هثۀ ٓي٘ا ً٘س 
577
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Feʿilātün Feʿilātün Feʿilātün Feʿilün 

1 DüĢdi dil fülki yine lücce-i girdāba meded  

 YetiĢ iy Ḥıżr aña sen varmaya ġarḳ-āba meded 

 

2 Ḳābe ḳavseynini
578

 tā Mescid-i Aḳṣāda görüp 

 Ġy melek eyle imāmet sen o miḥrāba meded 

 

3 Siz anuñ zülf-i muṭarrāsını ṣanmañ ki seḥāb 

 Ḥāyil olmıĢ be görüñ çehre-i mehtāba meded 

 

4 O Ģehüñ tīġ-i Ģügūhına taḥammül mi olur  

 Ḥamle ḳılursa Sikender gibi Dārāba meded 

 

5 Ceng-i Ṣıffīnde hemān siz yėtiĢüñ Kerrāra 

 Ġḫtiyār elde degil ḳıymasun aṣḥāba meded 

 

6 Nefsimüz rehzen olup öñde beriyye-i firāḳ 

 Ġy emīr ḥac yėtegör leĢker-i Aʿrāba meded 

 

 

                                                                                                                                                                     
 
576

 “Ey Kuloğlu, ben seher vakitleri kalkar dua ederim. Fakat ettiğim dualar, o eşsiz güzel üzerinde 

hiçbir tesir yapmıyor.” 
577

 “Yeşil felek denizi ve hilal gemisi bile, tümüyle gökkubbenin rahmet suyuna gark olmuştur.” 
578

 Necm, 53/9. 
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7 Gözlerüm yaĢı revān oldı aḳar seyle dönüp 

 Sen iy miʿmār-ı cihān eyle bu dūlāba meded 

 

8 Geldi düzdānı ġamuñ ḳapdı bu göñlüm raḫtın  

 Bir gėce ġaflet ile varmıĢ idüm ḫˇāba meded 

 

9 Geçmedi saña sözüm neyleyeyim bilmezem āh  

 Ṭutuban dāmenüñ ol deñlü ḳılup lābe meded  

 

10 Gördüm ol sāyeyi yanınca bile mehveĢüñ 

 Ḳādir olmadum ėdem bir sözi iĢrāba meded 

 

11 Bāġbānā ḳuruya gibi nihāl-i ʿömrüm 

 Çāre ḳıl göz yaĢıla sen aña seyl-āba meded 

 

12 Ġy göñül gel sen o Muḫtār-ı cihāna ḳulısañ 

 Ḳıl sefer enfüsi Ģol zümre vü aḥzāba meded 

 

13 Ḥayli demdür ki yüzüñ görmeyeli ʿāĢıḳlar 

 Ki helāk olmayalar tėz yetiĢ aḥbāba meded 

 

14 ḲaĢlaruñ çatma üzerüme helāk olmayayın 

 Kim taḥammül ėde  Sührāba meded 

61ᵃ 

15 Olalı ḫāl ü ḫaṭṭuñ memleket-i Hindūstān 

 Dāne-i ḫālüñi gösterme Ģu sīm-āba meded 

 

16 ġeb-i ünsi o ṣaçuñ gibi dırāz ėtmekçün  

 Varayım yalvarayım meclis-i aḳṭāba meded 

 

17 Yine ṣarrāf-ı Ģehir bize nigeh-dār olmıĢ  

 YėtiĢüñ varmadın aña dil-i ḳallāba meded 
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18 Gözlerüm gün yüzüñi görse hemān aġlar idi 

 Vėrmesünler su bu gün bu iki murġ-āba meded 

 

19 Seni medḥ ėtmede ammā ki ben ʿāciz degilim 

 Dilümüñ ṭāḳati yoḳ lehçe-i elḳāba meded 

 

20 Muṣḥaf-ı ẕātuñuñ o metnini fehm eylemege 

 Bu Ḳuloġlı anı ḳaṣd eylemiĢ iʿrāba meded 
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Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün 

1 Cānuma geçdi ġamuñdan tīr ü ḫançerler meded 

 Gözlerümden ṣaçılur dāmānuma dürler meded 

 

2 Mekteb-i hicrān içinde cān u dil ṭıflı yine 

 Nāme-i ḥüsn-i ḫayālüñ ṭurmıĢ ezberler meded 

 

3 Vādi-i fürḳatde ḳaldum ḥasret-i dildār ile 

 Aña mektūb iltmege yoḳ mı kebūterler meded 

 

4 Göñlümüz Ģehrine ol sulṭān-ı ʿālem gelmege 

 Niyyet ėtmiĢ ṣaçalum pāyına cevherler meded 

 

5 Ṭūṭi-i dil her ḳaçan kim medḥüñe gūyā olur 

 Ḳıl ġıdāsını lebüñle aña sükkerler meded 

 

6 Ol melek kim cānumı almaġa niyyet eylemiĢ 

 Bāri yüzüñ göreyim beni tiz isterler meded  

 

7 Üstümüzden ol Ģeh-i ʿālem güẕār ėtmek diler 

 Pāy-māl ėtdi göñül milkini leĢkerler meded 
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8 YazmıĢam dīvān-ı ʿıĢḳuñla senüñ nev-güfteler 

 Ölür isem żāyiʿ olmasun o defterler meded 

 

9 Ḳabr-i miḥnet içre oldı üstüḫānum rīz rīz 

 Bāġ-ı vaṣluñda dikilsün bu ṣanavberler meded 

61ᵇ 

10 KeĢti-i dil ġarḳ olayazdı bu baḥr-i ʿıĢḳuña 

 Anı ḳurtarmaġıçün tīz yėtiĢün erler meded 

 

11 Bāġ-ı ḥüsn içre bu gün Ģol sāye-i servüñ yine 

 Dikerler eṭrāfına ĢimĢād u ʿarʿarlar meded 

 

12 Pertev-i vech-i ḫayālüñ kim behiĢt-āsā senüñ  

 Zülf-i ḫālüñ üzre ḳonmıĢ misk ü ʿamberler meded 

 

13 Bu göñül Ṭūrına sen bir kez tecellī eyleseñ 

 Ol maḥalde anca Mūsā cānın ıṣmarlar meded 

 

14 Pehlevān-ı ṭalʿatüñ meydānı cevlān eyledi 

 Zīr-i destinde giriftār oldı serverler meded 

 

15 ġol cemālüñ gülĢenine degmesün dest-i ḥazān  

 Serüñe ṭoḳunmasun hem bād-ı ṣarṣarlar meded 

 

16 Gün yüzüñ gibi semāda ayuñ altun zevraḳın 

 Ḳorḳaram ġarḳ eyleye deryā-yı aḥḍarlar meded 

 

17 Būy-ı vaṣluñdan ḫaber vėrür çün esdükce nesīm 

 Żāyiʿ olup ṭaġılur ol misk-i ezferler meded 

 

18 Seg raḳībüñ Ģermine ġāyet ʿaraḳ-rīz oldı yār 

 Gül midür yā yāsemen mi dāne-i dürler meded 
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19 Ġarra olma ḥüsn-i māla bu gün iy dānā ṣaḳın 

 Ṭuṭılur çengāl-i çarḫa çoḳ ġazanferler meded 

 

20 Bu Ḳuloġlı pāyına altunlı ḫalḫāl ėtmege 

 Rūy-ı zerdin ḫarc ėder size ė zer-gerler meded  
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Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün 

1 Ġy ṭabībā ėtme sen bu nāle-i bīmārı red 

 ʿĀḳil olan eylemez her aṣṣılu bāzārı red 

 

2 ĀteĢ-i ʿıĢḳa düĢer bu bezme istiḥḳāḳı olan
579

 

 ġöyle kim biñ cān ile pervāne ḳılmaz nārı red 

 

3 Ger naẓar ḳılup görürse ḫˇāce-i Hindūstān 

 Hiç ḳılur mı ḳıymetinden nāfe-i tātārı red 

 

4 Diñlemez mi ṭālib-i ʿuḳbā olan nāṣıḥ sözin 

 Eylemez gevher bilen her nutḳ-ı gevher-bārı red  

62ᵃ 

5 Zülfinüñ tārında berdār oldı dil Manṣūrı çün 

 ʿĀĢıḳ olan eylemez her nükte-i dildārı red 

 

6 Zāyir-i dīdār olan dostuñ evin ḳılur ṭavāf 

 Kaʿbeyi devr ėden ėtmez dīde-i astārı red 

 

7 Mālik olur ise ol iḳlīm-i dehre ser-te-ser 

 Eylemez bende olanlar nāme-i ḫünkārı red 

 

 

                                                           
579

 “İstiḥḳāḳı olan” yerine, istiḥḳāḳ-olan şeklinde ulanarak okunursa vezindeki kusur giderilebilir.  
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8 ÇekmiĢ iken niçe müddet ol Ģitā-yı ḥasreti 

 Bülbül-i dehr ėde mi hiç ġonçe-i gülzārı red 

  

9 Ger miŝāl ister iseñ būy-ı nesīmine anuñ 

 Eyleme iy ḫˇāce sen de kūçe-i ʿaṭṭārı red 

 

10 Ḫānḳāh-ı çarḫa ger pīrāne olursañ mürīd 

 Sen anuñ ẕikrinde ḳılma ḫalḳa-i zünnārı red 

 

11 GūĢ ėdüp ṭut vāʿiẓ-ı Ģehrüñ sözini sen yine 

 Bāġbān olan ḳılur mı mīve-i gülnārı red 

 

12 Her seḥer feryād ėder gülĢende miskīn ʿandelīb 

 Berg-i gül ḳanda ol ėtmez ẕerre deñlü ḫārı red 

 

13 Gözlerüm yaĢından ol cānān çün iʿrāż eylemiĢ 

 Ḳaṣrı bünyād eyleyen ėder mi hiç enhārı red 

 

14 Bėlümi ḳıldum senüñ ben ḫidmetinde iki ḳat 

 Ġayrıdan çekdüm elümi eyledüm her kārı red 

 

15 ĀĢiyān-ı vuṣlatuña açmıĢ ėdüm perr ü bāl 

 Kevkeb-i baḫtum gib‘ėtdi günbet-i devvārı red  

 

16 Ḫavfum oldur kim dem-i riḥletde cānum murġını 

 Kim ḳabūl ėtmeyüp ėde Īzid-i Cebbārı red 

 

17 Ben neyem kim Kaʿbe-i bāb-ı celālinde bu gün 

 Kāh olur ḳatında anuñ ṭāʿat-i ebrārı red 

 

18 Varalum yalvaralum ehl-i keremdür eylemez 

 Aḥmed-i Muḫtār-ı ʿālem kelme-i iḳrārı red 
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19 Tekyegāh ėt gėce gündüz sen anuñ ḫāk-i derüñ 

 Ḳılmaz aṣḥāb-ı mürüvvet eyü ḫidmetkārı red 

 

20 Ġy Ḳuloġlı ėrmek isterseñ anuñ menziline 

 Eyleme biñ cān ile ṭut bu reh-i kerrārı red 
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21 Bāġ-ı ünsī ėĢigüñde secde eyle her seḥer 

 Eylemez Ḫallāḳ-ı ekber āh u istiġfārı red 
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Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün 

1 ʿĀĢıḳ-ı dil-ḫaste ḳılmaz kāse-i dermānı red 

 Yār-ı ṣādıḳ eylemez hiç ʿahd ile peymānı red 

 

2 Zāʾir-i beytü‘l-ḥarem oldum bu cānum neẕr ėdüp 

 Sen ḳabūl ėt ehl-i Mekke eylemez ḳurbānı red 

 

3 EĢk-i çeĢmümle bu āhum oldı bir ṭūfān-ı Nūḥ 

 Ḫalḳ-ı ʿālem cemʿ olursa ėdemez ṭūfānı red 

 

4 Āsitān-ı ḫānḳāhuñda bu Ģeb mihmānuñam 

 ġol kerīmü‘l-ḫalḳ olanlar eylemez mihmānı red 

 

5 Her belā kim ėriĢürse baña hep senden gelür 

 ʿĀĢıḳ-ı bī-çāre ḳılmaz tuḥfe-i cānānı red 

 

6 Leẕẕet alur dest-i ḳahruñdan emīn olmasa dil 

 Bir pula muḫtāc olanlar ėde mi iḥsānı red 

 

7 GūĢe-i çeĢmüñle baḳup baña bir kez söyleseñ  

 Muṣṭafā Cibrīl elinden ḳıldı mı Ḳurʾānı red 
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8 Ḫidmetüñde ḳāmetüm dāl ėtmek olur dėr iseñ 

 Nice mümkindür çün ėtmek ol ulu fermānı red 

 

9 TeĢnelik vaḳtinde yā ol baḥr-i Hürmüzde ṣadef 

 Ḳābil olur mı kim ėde ḳaṭre-i nīsānı red 

 

10 Vaḳt-i gülde bülbülüñ feryādını gūĢ eyleyen 

 Ehl-i derd olan ḳılur mı āh ile efġānı red 

 

11 Tekye-i miḥnetde alġıl pīr-i ʿıĢḳuñ dāmenin 

 ġol mürīd-i ḫāliṣ olan eylemez dāmānı red 

 

12 Behre-mend olmaḳ dilerseñ ḫidmet ėt iy nev-cüvān 

 ʿĀḳil olan eylemez hiç ḫidmet-i pīrānı red 

 

13 Ṭālib-i dīdār-ı dost iseñ Ģol Ġbrāhīm gibi 

 Eyleme cān ile sen de āteĢ-i sūzānı red 

 

14 Bāġ-ı ḥasret içre sen de gel bu gün iy bāġbān  

 Gül Ģaḳāyıḳ içre ėtme lāle-i nuʿmānı red 
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15 Ḫōd-fürūĢ olma göñül ḳıymet-fürūĢ ol sen daḫı 

 Eyleme hergiz ḳabūl ėt ṣohbet-i erkānı red 

 

16 Meclisinde dāḫil olduñ kim elüñden ne gelür 

 Ne ṣunarsa nūĢ ėt ėtme sāġar-ı devrānı meded 

 

17 Bende iseñ ḫidmetüñ gör cān ile ṭāʿat ḳılup 

 Ḳul olanlar eylemezler südde-i sulṭānı red 
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18 Bilmez ādem baĢına yarın ne geliser hemān 

 Ėdemez levḥ-i ḳażāda yazılan dīvānı red 

 

19 KeĢti-i göñlüm ṭutaldan bādmān-ı himmetin 

 Ėde merdān-ı Ḫudā bu mevc-i bī-pāyānı red 

 

20 Ġy Ḳuloġlı ṭaĢdı dil deryāsı ġāyet çaġladı 

 Olsa dünyā bir yaña hiç ėde mi ʿummānı red 
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Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün 

1 Bu gün seyl-i fenā üzre gel iy dil urmaġıl bünyād 

 Aña aldanma dünyāda olur ol ʿāḳıbet ber-bād 

 

2 Senüñ öñüñce düzenler cihānı tārumār oldı 

 Kim ol bāġ-ı Ġrem ḳanı ne yapmıĢdı aña ġeddād 

 

3 Gele bir dem ki bu ʿālem diger-gūn olısar fi‘l-ḥāl 

 Bu gülzār-ı cihān içre ne servi ḳala ne ĢimĢād 

 

4 Bu ālāyīĢ-i dünyāya göñül vėrme sen iy ʿārif 

 Dėmez boĢa ya ferzāne dėrüben dėvĢürür firād  

 

5 Feraḥ-nāk olma dünyānuñ güline bunda iy bülbül 

 Ėrüp bād-ı ḥazān anuñ ḳıla evrāḳını ifsād 

 

6 Bu dünyāda faḳīr olsañ seni ḫōrlayalar bu ḫalḳ 

 Ġınā bulsañ biraz anda ẓuhūr ėde niçe ḥussād 

 

7 Bu gün gördüñ mi sen bir gül aña faṣl-ı ḥazān ėrmez 

 ʿAceb gördüñ mi bir bülbül Ģitādan ḳılmaya feryād 
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8 Hebā olur ḳamu bunda emeklerüñ senüñ bi‘ẕ-ẕāt 

 Unudılup gide hergiz ne rifʿat ḳalısar ne ad 

 

9 Meŝūbātında ʿuḳbānuñ  biraz cehd eyle iy ʿārif 

 Ki zīrā ḳalmadı ḳalmaz ne ʿālim bunda ne zühhād 
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10 Anuñ bu leẕẕet-i ġīrīnine dil vėrmegil yoḫsa 

 Seni ol kūh-ı miḥnetde niçe yıllar ḳılur Ferhād 

 

11 ʿArūs-ı dehre iy dānā göñül ḳaçırmaġıl hergiz 

 Ḳılur her laḥẓada yüz biñ niçe sencileyin dāmād 

 

12 Vėrür bir kāseyi evvel içi sükkerle ālūde 

 Ṣunar bir cāmı ol ṣoñra ḳarıĢmıĢ zehr ile bī-dād 

 

13 NuḳūĢ-ı dil-firībine tenezzül eyleme anuñ 

 Bıraġup vech-i Yezdānı pes olma ḥubbına muʿtād 

 

14 Cihānda yolcı gibi ol iḳāmet ḳılma bir yerde 

 Ḥadīŝ-i Muṣṭafādur bu deyüben ḳıldılar isnād 

 

15 Niçe bir dehr-i miḥnetde olasın iy göñül bende 

 Bu aġlāl-i ʿanāṣırdan çü ḳaṣd ėt olmaġa āzād 

 

16 Fenānuñ raḫt-ı ḫargāhın dėrüp dėvĢürmege saʿy ėt 

 Göçüpdür kārbān evvel bulımazsın yola irĢād 

 

17 Beriyye içre ḳalursın ki bunda zād-ı rāhuñ yoḳ 

 Vücūduñ murġını avlar ḥarāmīler gibi ṣayyād 
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18 Ecel dėrler ki bir er var güẕergāhuñda ṣaḳlanmıĢ 

 Varursın üstüne bir gün ṭutar dāmānuñı cellād 

 

19 Ḳuloġlı anuñ elinden ḳaçuben ḳurtulamazsın 

 Ne yėre gitseñ öñüñce bile gider senüñ hem-zād  

 

20 Bu dünyā Ģehrinüñ sen de serāyına esās urma 

 Emegüñ yoḳ yėre żāyiʿ olısar bil kim iy üstād 
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Feʿūlün Feʿūlün Feʿūlün Feʿūl  

1 Cihān içre bir dem ṣafādur murād 

 Bu meclisde bir merḥabādur murād 

 

2 Neden vėrmiĢ idüñ göñül zülfine 

 Hemān boynumuza belādur murād 

 

3 Bu Ģehrüñ nice bilmezüz rāhını 

 Bu yola bize reh-nümādur murād 

 

4 Anuñ ḫāk-i pāyın düĢüp aradum 

 Bu gün gözüme tūtiyādur murād 
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5 Gözüm dürlerini niŝār ėdeyin 

 Anuñ yolına bir seḫādur murād 

 

6 BaĢı ṭaĢra oldı bu servüñ neden 

 Bu bāġ içre ancaḳ hevādur murād 

 

7 Ġarībem yalıñuz bu dehr içre ben 

 Meger ṣoḥbet-i āĢinādur murād 
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8 ġu zülfinden almaḳ dilerem ḫaber 

 Nesīm ile peyk-i ṣabādur murād 

 

9 Bu künc içre bīmārıñam ben senüñ 

 Ṭapuñdan ṭabībüm devādur murād 

 

10 Bu dil murġı dāyim seḥerde ḳılur 

 Senüñ gül yüzüñe nevādur murād 

 

11 Ḳapuñ bekleyüp sāʾilāne ṭurın 

 Cenābuñdan ancaḳ ʿaṭādur murād 

 

12 Ġḳāmet ḳılup ḳarĢuña ṭurduġum 

 Saña nāzükāne duʿādur murād 

 

13 DüĢüp āteĢ-i ʿıĢḳuña yanduġum 

 Göñül bezmine bir żiyādur murād 

 

14 Ṣalāt u ṣıyāmı bu gün zāhidüñ   

 ġu maḥĢer güninde cezādur murād 

 

15 Bu gün ʿāĢıḳuñ derd ile ḥasreti 

 Hemānā viṣāl-i Ḫudādur murād 

 

16 Tecellī-i vechüñden iy dost senüñ 

 Göñül gözine bir cilādur murād 

 

17 Temennā ḳılup senden istedügüm 

 Dü-ʿālemde ancaḳ rıżādur murād 

 

18 Cihānuñ yaradılması iy ʿaceb 

 Meger Ḥażret-i Muṣṭafādur murād 
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19 Ḥaḳuñ ḳudretinde göñül ʿārif ol 

 Ḳamu ehl-i ḥāle ḥayādur murād 

 

20 Ḳuloġlı Ḥaḳuñ ḳadrini bil hemān 

 Saña lāzım olan ŝenādur murād 
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21 Bu bāġ-ı ḥaḳāyıḳ içinde bu gün 

 Hemān sāye-i müntehādur murād 
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Feʿūlün Feʿūlün Feʿūlün Feʿūl 

1 Cihānda ʿadālet-Ģiʿārum Murād 

 Peder-ber-peder tāc-dārum Murād 

 

2 Benī-ādeme bir penāh olmaġa 

 Benüm ḳuytulu kūhsārum Murād 

 

3 ġeb-i dünyede bir meh-i nev gibi 

 Bu ẓulmet içinde nehārum Murād 

 

4 Süleymān ile hem Sikender-zamān 

 Olardan ḳalan yādigārum Murād 

 

5 Niçe Ḫüsrev olsun senüñ ḫādimüñ 

 Bulardan ulu kāmkārum Murād 

 

6 Zamānuñda ḳılduñ ʿadüvvi helāk 

 ʿAlīden ḳalan ẕü‘l-fikārum Murād 

 

7 Gidüp ḳıĢ buludı gibi eĢḳıyā 

 Ṭaġıtduñ sen evvel-bahārum Murād 
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8 Bu bāġ-ı ḫilāfet içinde seḥer 

 AçılmıĢ gül-i gül-ʿıẕārum Murād 

 

9 Bu gün cām-ı Cemdür senüñ çākerüñ 

 Ḳamudan ʿazīz iḫtiyārum Murād 

 

10 Senüñ bāġ-ı medḥüñde bir bülbülem 

 Benüm ġonçe-i lālezārum Murād 

 

11 Cihān Ģehlerinden Ģu pāyuñ yüce 

 Senüñle durur iftiḫārum Murād 

 

12 Selāṭīn-i ʿālem senüñ ḥükmüñe 

 Gireler budur intiẓārum Murād 

 

13 Senüñ pāyüñe ḫalḳ cevāhir ṣaçar 

 Benüm naẓm-ı dürler niŝārum Murād 

 

14 ġükūh-ı ṣalābet içünde senüñ 

 Naẓīrüñ yoġ iy tūġdārum Murād  
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15 Cihān mübtelādur senüñ emrüñe 

 Gel iy devlet-i pāydārum Murād 

 

16 Leṭāfet bāġında yüzüñ gülleri 

 AçılmıĢ i serv ü çenārum Murād  

 

17 Senüñ ḫırmen-i ʿadlüñe ḫūĢe-çīn 

 Olursam ne var dānedārum Murād 

 

18 Ola rehberüñ ol Resul-i Ġlâh 
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 Refīḳüñ daḫı çār-yārum Murād 

 

19 Mübārek ėde Ḥaḳ ġaẓāñı senüñ 

 Benüm ʿālemde sāyedārum Murād 

 

20 Ḳuloġlınuñ oldur duʿāsı saña 

 Cihān içre ol nāmdārum Murād 
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Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün 

1 Ġy göñül meydān-ı Ḥaḳḳānīde yine ḳıl cihād 

 Yaʿni bu Ģehr-i ṭarīḳat içre ol ṣāliḥ-nihād 

 

2 Bu fenānuñ rāhına sen ger ayaḳ baṣduñ ise 

 Menzil-i maḳṣūda ėriĢ olıgör ehl-i reĢād 

 

3 Faḫr-ı ʿālem yolına vėr cān u dilden sen seni 

 Yoḳdurur bir ġayrı yol anuñ yolından fi‘l-bilād 
580

 

 

4 Tārumār ėtdi fenā yėli emel bünyādını 

 ġöyle kim sildi süpürdi ḳomadı aġ u sevād 

 

5 Bir naẓar ḳıl kim yapılsun göñlümüñ vīrānesi 

 Baḳmaz iseñ ḳala Ģöyle tā ile‘l-yevmü‘t-tenād 581
 

 

6 ĠĢbu bāzār-ı fenāya geldi ṣarrāf-ı ecel 

 Açdı dükkānın metāʿ-ı ʿömre ol vėrür kesād 

  

7 Maʿna-yı maḳṣūda çün ėrmez bu ʿaḳl-ı ḳāṣırum 

 Ḥākim-i ḳudret icāzet vėrmez ėtdükçe murād  

                                                           
580

 Fecr, 89/11. 
581

 Mü‟min, 40/32. 
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8 Esb-i himmet leng olup bulmaz ricālu‘llâha yol 

 Ḥāṣıl-ı aʿmālümi yėmekde ervāḥ-ı cerād 

 

9 Nuṭḳ-ı ḳudret yazmaġıla dükenür mi rūz u Ģeb 

 Kātib olsa ḫalḳ-ı ʿālem olsa deryālar midād 
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10 Ġy göñül Mevlā iĢine rūz u Ģeb cehd eylegil 

 Terk ėdüp dünyā maʿāĢın eyle taḥṣīl-i meʿād 

 

11 Ḥāżır ol vaḳtüñe sen de bir gün ecel ėriĢür 

 Zīra bu ʿömr ile rızḳuñ bil kim olmıĢdur ʿidād 

  

12 Bir gün ola bāġ-ı ʿömrüñe ėre bād-ı ḥazān 

 Ṭaġıda evrāḳuñı ėdüp perīĢān kim o bād 

 

13 Dilüñi aġzuñda ʿAzrāʾil senüñ bend eyleye 

 Çıḳa cānuñ bī-tevāḳḳuf sen o güni eyle yād 

 

14 Gidüp eyvānuñ yıḳıla bozıla bāġuñ senüñ 

 Ḳalmaya bu intiẓāmuñ ṭaġıla bu ıṭṭırād 

 

15 Görmedüñ mi yā iĢitmedüñ mi n‘oldı cām-ı Cem 

 Ḳanı Ġskender ḳanı NūĢirevān u Keyḳubād 

 

16 Cümlesinüñ tāc u taḫtın ser-nigūn ėtdi ecel 

 Bu fenā bāzārı içre milkini ḳıldı mezād  

  

17 Ḳalmaya nāmuñ niĢānuñ iĢbu dünyāda senüñ 

 Bu yer altında ḳalasın ḳanı devlet ḳanı ad  
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18 Dėdi kim Muḫtār-ı ʿālem hādimü‘l-leẕẕātı añ 

 Emrine bir gün olursın çār-nā-çār inḳıyād 

 

19 Elüñe girmezden evvel ḳıl tedārük sen anuñ 

 BaĢuña sulṭān iken eyle bu Ģehre ʿadl ü dād 

 

20 Ġy Ḳuloġlı Ģimdiki aḥvāle ḳılma iʿtibār 

 Ṣoñra ḥālüñ nolısar vallâhu aʿlem bi‘s-sedād  
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Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün 

1 Ṭutma iy bülbül bu gün sen bāġ-ı gülzāra ümiẕ 

 Bu ṭamaʿ-ı ḫām ile ol mīve-i yāra ümīẕ 

 

2 ʿArż-ı ḥālüm ṭuta geldüm ḳapuña redd eyleme 

 Ġayrıdan kesdüm recā illā o ḫünkāra ümīẕ 

 

3 Eline girmezden öñdin ḳıl tedārük sen anuñ 

 ṬutmuĢam ben rūz u Ģeb sevdā-yı dildāra ümīẕ 

 

4 Deyr-i ʿıĢḳa girüben bendesine pūĢ olayın 

 Ṭutalum ṣıdḳ ile biz de zülf-i zünnāra ümīẕ   
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5 ĀĢiyān-ı vaḥdete dil murġı açdı perr ü bāl 

 Ḫākdān-ı ʿarṣadan ol ḳıldı dīdāra ümīẕ 

 

6 Māhtāb-ı ṭalʿatüñ bu dilde cevlān eyledi 

 Yaʿni kim ṭutdı taḳarrüb iki ruḫsāra ümīẕ 

 

7 Ẕü‘l-fiḳār-ı ṭabʿum oldı kim diraḫĢende yine 

 Ṭutdı naẓm ile pes ol meydān-ı ḳerrāra ümīẕ 
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8 Ḫāzin-i laʿl-i ledünnī oldı bu memlūk-i dil 

 Cān ile ṭutdı o bī-Ģek genc-i esrāra ümīẕ 

 

9 ʿUmre-i maḳṣūda ḳaṣd ėt himmet-i iḥrāmı gey 

 Kaʿbe-i vechinde ṭut anuñ zülf-i estāra ümīẕ 

 

10 Vėr bu varuñ naḳdini alġıl metāʿ-ı vaṣlını 

 Cān u dilden ṭut ki bu aṣṣılu bāzāra ümīẕ 

 

11 Ġy ṭabīb-i Lem-yezel geldüm senüñ dergāhuña 

 ġerbet-i Ģevḳüñle ṭutdum cām-ı tīmāra ümīẕ 

 

12 Vaʿde-i bezm-i elestüñ cāmını nūĢ eyleyü 

 Ṭutdum ol günden berü ben de bu iḳrāra ümīẕ 

 

13 ṢatmıĢam dükkān-ı ʿuzletde fenā esbābını 

 Ṭutmazam Ģimdengerü olunca bir kāra ümīẕ 

 

14 Penbe-i cānumda anuñ zülf ü ḫālin ṣaḳlaram 

 Ṭutaram her gāh ben ol müĢg-i tātāra ümīẕ 

 

15 Ḳalbimüñ kāĢānesi yıḳıldı pes vīrān olup 

 Ṭutaram taʿmīr içün ol müĢg-i tātāra ümīẕ 

 

16 Kārgāh-ı ʿāleme geldüm metāʿ-ı ʿömr ile 

 Gözlerüm yaĢı ṭutar ol naḳd-ı enhāra ümīẕ 

 

17 Gerçi ben ālūdeyem dāmān-ı pākān eldedür 

 ʿArṣa-i maḥĢerde olmaz mı günehkāra ümīẕ 

 

18 Baḥr-i ʿıĢḳa keĢti-i cānum pes iġrāḳ olmadın 

 ṬutmıĢam ėre kim ol Ḥıżr-ı mededkāra ümīẕ 
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19 Sen de iy dil nīm-Ģeb dāyim seḥer-ḫīz ol yine 

 Ṭutalum ṭāʿāt ile evrād u eẕkāra ümīẕ 

 

20 Ġy Ḳuloġlı sen daḫı ʿālemde benlik terkin ur 

 Ṭutmaḳ isterseñ eger ol ulu Cebbāra ümīẕ 
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21 Kes recāyı ġayrıdan ėriĢ anuñ dergāhına 

 Ṭuta gör dāyim göñül sen ol cihāndāra ümīẕ 
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Müstefʿilün Müstefʿilün Müstefʿilün Müstefʿilün 

1 Bir dertlüyem baña gelür ʿālemde dermānuñ leẕīẕ 

 Bir müflisem bu ḳapuda göründi iḥsānuñ leẕīẕ 

 

2 Miʿmār-ı vaṣluñdur senüñ dil mülkini maʿmūr ėden 

 Sevdā-yı ʿıĢḳuñdur ṭutan ol yüce eyvānuñ leẕīẕ 

 

3 Aṣḥāb-ı hicrānuñdurur āĢüfte vü sermest olan 

 Anuñçün anlar gördiler zülf-i perīĢānuñ leẕīẕ 

 

4 Ḳālū belāda
582

 yazdılar iḳrār-ı vaṣluñ defterin 

 Bezm-i elestde çün senüñ bir cürʿa peymānuñ leẕīẕ 

 

5 Dermān olur mı derdine ben ḫaste-i bī-çārenüñ 

 Cām-ı lebüñ ṣunsañ ne var kās-i dıraḫĢānuñ leẕīẕ  

 

6          Ġy Ģeh ėriĢürsem eger bayrām-ı vaṣluñ günine 

 Cānum fidā olsun saña olmaz mı ḳurbānuñ leẕīẕ 

 

 

                                                           
582

 A‟râf, 7/172. 
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7 Baṣdum cemālüñ Kaʿbesi beriyyesine ben ḳadem 

           Gelmez mi Ģevḳüñden baña ḫār-ı muġaylānuñ leẕīẕ 

 

8 Her ne buyurursañ buyur tek ḫidmetüñde olayım 

           Dāyim görinür ʿāĢıḳa ʿālemde fermānuñ leẕīẕ 

 

9 Bu ḫalḳa-i ẕikr içre ben devr eylesem dāyim dönüp 

 Cümle melāyik seyr ėder olur o devrānuñ leẕīẕ 

 

10 Bezm-i ṣafāya ėrmege saʿy eyledi erbāb-ı dil 

 Göründi ʿālem gözine rāhuñda ḥayrānuñ leẕīẕ 

 

11        Minnet ḳılur yerden göge bir kerre dīdār isteyü 

 Gelmez mi hiç ʿāĢıḳlara sevdāsı cānānuñ leẕīẕ 

 

12 Hāmūn-ı hicrüñde senüñ Mecnūn olan āvāreler 

 Gelmezler idi gelmese ḥalvā-yı hicrānuñ leẕīẕ 

 

13 ʿIĢḳ odına pervāneler yanmaġa ḳaṣd eylediler 

 Yanmazlar idi olmasa ol nār-ı sūzānuñ leẕīẕ 

 

14 Dāyim niyāz ėtdükçe sen nāz ėtdügi maḥbūbuñuñ 

 MaʿĢūḳa iy ʿāĢıḳ gelür āh ile efġānuñ leẕīẕ   
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15 Bu bāġ-ı ḥasretde bu gün feryād ėden bülbüllere 

 Belkim gelür ġāyet ile verd-i gülistānuñ leẕīẕ 

 

16 Yāḳūt-ı aḥmer lebüñe ḳıymet mi olur iy ḫˇace  

 Ṣarrāf-ı Ģehre görinür laʿl-i BedaḫĢānuñ leẕīẕ 

 

17 Beyt-i Ģerīfüñde bu Ģeb mihmān olursam ben ġarīb 

 Yā Rab Ḫalīl-āsā senüñ olmaz mı mihmānuñ leẕīẕ 
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18 Meydān-ı ʿıĢḳuñda bu gün kim baĢını ṭop eyledi 

 Bāri görünmez mi saña ṭop ile çevgānuñ leẕīẕ   

 

19 Yüzümi ḳodum ol yere dost reh-güẕāruñdur senüñ 

 ġāyed ki baña ṭoḳına pāy ile dāmānuñ leẕīẕ 

 

20 Ġḳlīm-i ʿıĢḳa Ģāh olup gök bārgāhuñdur senüñ 

 Ḳuloġlı ʿālem ḫalḳına göründi dīvānuñ leẕīẕ 
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Mefāʿilün Mefāʿilün Feʿūlün 

1 Göñül yaz ḥırz içün dildāra taʿvīẕ 

 Anuñ zülfi gibi ruḫsāra taʿvīẕ 

 

2 Güzend ėrmemek içün ġonçesine 

 YaraĢur yazalar gülzāra taʿvīẕ 

 

3 Çenār-ı ḳaddine çün heykel olmıĢ 

 PerīĢān zülfini ruḫsāra taʿvīẕ 

 

4 Ḫudā ṣaḳlamaḳ içün bed-naẓardan 

 Ki ḫāl olmıĢ leb-i gülnāra taʿvīẕ 

 

5 Anuñ cīminde bir noḳṭa gibidür 

 Sezādur mīmine bir pāre taʿvīẕ 

 

6 Yavuz gözden ḳatı ṣaḳlanmaḳ içün 

 Gerekdür pençe-i ḫūnkāra taʿvīẕ 

 

7 Bu dükkānuñ ḳapusında iy ʿaṭṭār 

 Aṣalum ola kim bāzāra taʿvīẕ 
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8 Cemālüñ gülĢeninüñ ʿandelībi 

 Oḳur dāyim gül-i dīdāra taʿvīẕ 

 

9 Perestāruñ olup bād-ı seḥer-ḫīz 

 Üfürür oḳıyup sen yāra taʿvīẕ 

67ᵇ 

10 ʿAzīmet gūĢesinde ṭūṭi-i dil 

 Oḳur sen ol Ģeker-güftāra taʿvīẕ 

 

11 Bu dil vīrānesin ābāda içün 

 Ki lāzımdur ṭuta miʿmāra taʿvīẕ 

 

12 Cemālüñde oḳur zülfüñ müselsel 

 Ṣanasın pertev ü envāra taʿvīẕ 

 

13 Firāḳuñdan olup göñlüm Ģikeste 

 Dehānuñdan gerek bīmāra taʿvīẕ 

 

14 Çü caʿd-ı müĢginüñ girhini ṣalmıĢ 

 Aṣar ol zülf-i ʿamber-bāra taʿvīẕ 

 

15 Ḳadüñ bir serv-i bostānında bitmiĢ 

 Gözüm yaĢı olur enhāra taʿvīẕ 

 

16 Aṣılmaḳ vechüñe Ģol tār-ı zülfüñ 

 Kim olmıĢ cümleten enẓāra taʿvīẕ 

 

17 Viṣālüñ dāmānın zāhid ṭutarmıĢ 

 Ne lāyıḳdur ṭuta aġyāra taʿvīẕ 

 

18 Taʿaccüb eyledüm bu deyr-i dehre 

 YazılmıĢ her der ü dīvāra taʿvīẕ 
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19 ġu bāzār-ı kesād olmasun içün  

 ḲomıĢlar ṭable-i ʿaṭṭāra taʿvīẕ 

 

20 Ḳuloġlı zülf-i yāre baġla göñlüñ 

 YaraĢur nāfe-i tātāra taʿvīẕ 
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Müstefʿilün Müstefʿilün Müstefʿilün Müstefʿilün 

1 ʿIĢḳuñ ile bu dil senüñ ʿāleme āĢikār olur 

 Derd ü belā vü miḥnetüñ ʿāĢıḳa yādigār olur 

 

2 Kim ki seni bu gün sevüp zülfüñe dil baġlar ise 

 Menzili anuñ ʿāḳıbet kūy-ı belāda dār olur 

 

3 Bāġ-ı niẓām-ı ḥüsnüñe faṣl-ı ḥazān ėriĢmesün 

 Yoḫsa Ģu berg-i gül gibi cümlesi tārumār olur 

 

4 Dürr-i ʿAden gibi benüm gör ki bu gözlerüm yaĢı 

 Yerlere ṣaçılubeni ayaġına niŝār olur  
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5 Berg-i riyāż-ı ṭalʿatüñ heĢt-behiĢte ḳarıvėrür  

 Nūr-ı cemāl-i heyʾetüñ ʿāleme intiĢār olur 

 

6 Caʿd-ı dırāz u müĢgīnüñ bir Ģeb-i yeldā gibidür 

 Vech-i cemīlüñ iy yarā ḳudret ile nehār olur 

 

7 Ṭāḳ u revāḳ-ı ḥażretüñ Bārī sipehre muttaṣıl 

 Ḳadd-i miŝāl-i ḥaĢmetüñ ne servi ne çenār olur 

 

8 ġemme-i yek taḥassürüñ dūzaḫ-ı heft bī-riyā  

 Ẕerre ḳadar tebessümüñ cennet ile bahār olur 
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9 Tār-ı siyāhuña senüñ benefĢe sünbül öykünür 

 Verd-i ʿıẕāruñdan ė Ģeh ġonçe-i gül-ʿıẕār olur  

 

10 Derd-i firāḳuñ ile dil düĢdi Ģikest olup senüñ 

 ġerbet-i vuṣlatuñ ile aña bu gün timār olur 

 

11 Dār-ı Ģifā-yı ḳurbuñuñ ṭutdı der ü dīvārını 

 Her bir anuñ bucaġına bencileyin hezār olur 

 

12 Nūr-ı żiyā-yı ḥüsnüñe yandı fütādeler senüñ 

 Külüni yėl ṣavurduben gök yüzüne ġubār olur 

 

13 Devr-i belā-yı fürḳatüñ künbed-i dehre ėriĢüp 

 ġevḳ-ı ḫayāl-i fikretüñ bezm-i göñülde nār olur 

 

14 Gün yüzünüñ ḫayāline dünyede dil vėrenlere 

 GeĢt-i güẕār ėdüp cihān içre onı ḳarār olur 

 

15 Kimi ki cihānda sözüñi ṭutmadı ġaflet ile  

 Yarın ḥużūr-ı ʿizzetüñ yanında Ģerm-sār olur 

 

16 ġol kiĢiler ki emrüñi cān ile gūĢ ėder ise 

 Rūz-ı beḳāda çün anuñ devleti pāyidār olur 

 

17 Bezm-i ḥarāretüñ senüñ dilde çü ḥāżır olalı 

 Vuṣlatuñuñ ḫayāline cānımuz intiẓār olur 

 

18 Kim ki bu gün ėĢiginüñ ṭaĢına baĢını ḳodı 

 Milk-i beḳāda Ģübhesiz bir ulu tācdār olur 

 

19 Cümle cihān ser-te-ser vėrseler ʿāĢıḳa n‘ėder  

 Bunda senüñ ʿıĢḳuñ ile ẕātuña iftiḫār olur 
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20 Ḳuloġlı dām-ı ʿıĢḳuña bunda giriftār olalı 

 Murġ-ı dil-i dīvānesi daḫı kime Ģikār olur 
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21 ʿIĢḳuñ ile bu dil senüñ ṭutdı cihānda Ģehrini 

 ʿĀleme ṣaldı heybeti kim bu ne iĢtihār olur 
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Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün 

1 Mübtelā-yı ʿıĢḳam iy dost vuṣlatuñ dermān olur 

 GūĢe-i çeĢmüñle baḳsañ baña bir iḥsān olur 

 

2 Bir naẓar ḳılsañ Ġlâhī bir avuç ṭopraġ iken 

 Anı ẕī-rūḥ eyleyüp ol kāmil insān olur 

 

3 Ḳaṭreyi deryā ḳılursın baḥr-i bī-pāyān yoḳ 

 Luṭfuñ ile acı ṣular çeĢme-i ḥayvān olur 

 

4 Ṭobraġı altun ėdersin bir tecellī eyleseñ 

 Ḳara ṭaĢlar ʿizzetüñden laʿl ile mercān olur 

 

5 Ẓulmet iken ʿālemi envāre ḳılduñ ser-te-ser 

 Gün yüzüñüñ ẕerresinden ṣad meh-i tābān olur 

 

6 Ḳahr ėderseñ dü-cihānuñ milkini hep nār ola 

 Luṭf ėderseñ gūĢe gūĢe cennet-i Rıḍvān olur 

 

7 Ṣunʿuña hiç kimsenüñ fehmi ėriĢmez yā Ġlâh 

 Ḥikmetüñ bilmekde yā Rab hem melek nādān olur 

 

8 Ḫidmetüñde çarḫ-ı mīnā ḳāmetin dāl eylemiĢ 

 Bu sipihr-i nil-gūn emrüñde ser-gerdān olur 
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9 Ḳudretüñ cevf-i ṣadefde incüler peydā ḳılur 

 Ḥikmetüñ cūĢ eyler ise ḳaṭreler ʿummān olur 

 

10 Kimisini ḳul ėdersin ʿāleme sulṭān iken 

 Emrüñ ile ḳul iken kimi ulu sulṭān olur 

 

11 ġol iĢi kim sen ḳılursın aña kim ḳādir durur 

 Bu ḳurumıĢ dėrler emrüñle yeñi bostān olur 

 

12 Kimdür anı çeĢm ile yuna Ģu levḥüñ naḳĢını 

 Emrüñe kim ḳāyil olmasa iĢi ṭuġyān olur 

 

13 Sözüñi ṭutan bulur yarın behiĢt ü cenneti 

 Ṭutmayanuñ yėri anda āteĢ-i nīrān olur 

 

14 ʿĠzzetüñ bulan cihān içre ṣafāya ėriĢür 

 Nicesinüñ baĢına tīr-i ġamuñ bārān olur  
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15 Dü-cihānuñ māverāsından tecellī eyleseñ 

 Bu göñül Ṭūrı mücellā ḥaĢre dek lemʿān olur 

 

16 Kim ola dāyim senüñ nūr-ı cemālüñ seyr ėde 

 Pes anuñ iḳlīm-i ḳalbi gün gibi raḫĢān olur 

 

17 Ṭālib-i dünyā mı olur Ḥaḳ cemālin isteyen 

 Gėce gündüz fikri anuñ ḥażret-i Sübḥān olur 

 

18 ʿĀĢıḳ-ı Ḥaḳ āteĢ-i sūzāna girse yanmaya 

 Nār-ı temmūz aña hergiz lāne-i nuʿmān olur 

 

19 Yėmez iḥrām-ı belā geyen cihānuñ ġuṣṣasın 

 Kaʿbe-i vaṣl-ı Ḫudāya cān u dil ḳurbān olur 
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20 Ṭūti-i gūyā gibi ḳand-i leb-i dildār ile 

 Ġy Ḳuloġlı sözlerüñ defterle bir dīvān olur 
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Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün 

1 Bu gün sevdā-yı ʿıĢḳuñla göñül ʿālī-cenāb olur 

 Ḳapuñda bir gedā olan ʿazīz ü kām-yāb olur 

 

2 Cemālüñ nūrını görmek murād ėder çün ʿāĢıḳlar 

 Gözümüzde midür perde ya zülfüñ mi niḳāb olur  

 

3 Viṣālüñden cüdā düĢdüm o deñlü derd-mendem kim 

 Firāḳ u ḥasretüñ Ģerḥin yazarsam bir kitāb olur 

 

4 Yazardum ḥasretüñ ben ser-güẕeĢtin niçe müddetdür 

 Anı yüz pāre cild ėtsem hemān bir intiḫāb olur 

 

5 Beriyye-i firāḳuñda göñül bir ḫuĢk-leb ḳaldı 

 Ġçerse Baḥr-i ʿUmmānı aña ancaḳ serāb olur 

 

6 ġeb-i tārīk ü ẓulmetde bu dil āhını kim ḳılmıĢ 

 Be-nā-geh ĢaʿĢaʿ-i ẕātuñ görünse āfitāb olur 

 

7 Bu gün Mıṣr-ı vücūdumda gözüm yaĢı dönüp Nīle 

 Meger naḫl-i ḳadüñ sīrāb içün ol bir mīzāb olur 

 

8 Göñül fülki ġamuñ deryāsına pes olmadın iġrāḳ 

 Meded iy Ḥıżr-pey ḳurtar anı ġāyet ŝevāb olur 

 

9 Eger deryā-yı fażluñdan vėrürseñ ḳatre kem olmaz 

 Senüñ ḳand-i lebüñde murġ-ı dil ancaḳ ẕübāb olur 
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10 Senüñ meydān-ı ʿıĢḳuñda olanlar devlete ėrdi 

 Olara yevm-i maḥĢerde ne ṣorı ne ḥisāb olur 

 

11 ġu kim sevdā-yı ʿıĢḳuñda senüñ ol bī-ḫaber oldı 

 Yarın nirān-ı ḥasretde aña dürlü ʿaẕāb olur 

 

12 Bu gün seyl-i fenā üzre Ģu kim bünyād ura bunda 

 Anuñ kāĢānesi günlerde bir gün gör ḫarāb olur 

 

13 Ṣaḳın iy ḫˇāce maġrūr olma sen bu ṭāḳ u eyvāna  

 Olar vīrān olup āḫir senüñ yėrüñ türāb olur 

 

14 Ecel bir sārbān gibi durur bu ḫalḳ ḳaṭārında 

 Çeker gider yėrüñ anda dilā ḫāk ile āb olur 

 

15 Eger o ḥażret-i Mevlā teraḥḥum eylese ẕerre 

 Mekānuñ bāġ-ı Firdevs içre misk ile gülāb olur 

 

16 Eger ḳahr-ı Ġlâhīden ėriĢse saña bir Ģemme 

 Cigerüñ āteĢ-i sūzān içinde bir kebāb olur 

 

17 Ġṭāʿat ėtmeyüp aña nükūl ėderseñ emrinden 

 Saña ḳaʿr-ı cehennemde Ģu deñlü ıżṭırāb olur 

 

18 Ki bunda Ḥaḳḳı görenler göriserdür yine anda 

 ġu kim görmese Rabbini ḥicābı inḳılāb olur 

 

19 Gel iy ʿārif anuñ ẕātuñ görem dėrseñ dü-ʿālemde 

 Vücūduñ terkini ur yoḫsa bu benlik ḥicāb olur 

 

20 Ḳuloġlı vech-i aʿlāsına dil vėr ol Ḫudāvendüñ 

 Anuñ gülzār-ı vaṣlından saña bir fetḥ-i bāb olur 
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Müstefʿilün Müstefʿilün Müstefʿilün Müstefʿilün 

1 ġol derdüñüñ āvāresi ʿālemlere sulṭān olur 

 Dost ʿıĢḳuñuñ bī-çāresi dertlülere dermān olur 

 

2 Bī-dil olan dīvāneler kim ṭūṭi-i gūyā gibi 

 Ol ẕāt-ı ḥüsnüñ vaṣfını söyleyüben ʿummān olur 

 

3 Bu sāḥil-i hicrüñde çün derdüñ ile dāyim senüñ 

 Aḳan gözümüñ yaĢları hem dürr ile mercān olur 

 

4 Bir āsitān-ı ḥasretüñ ėĢigine baĢ ḳoyalı  

 ġol āfitāba beñzerüm yėrüm yüce eyvān olur 
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5 Geldüm ḳapuña ben iy Ģāh yoḳdur baña ġayrı penāh 

 Baña göz ucıyla nigāh ėtseñ ḳatı iḥsān olur 

 

6 GūĢ eyleyüp āyātuñı seyr eyleyüp ḥālātını 

 Görse cenāb-ı ẕātuñı ins ü melek ḥayrān olur 

 

7 Dost ġarḳ olan ʿummānuña maẓhar düĢen iḥsānuña 

 ġol Kaʿbe-i eyvānuña cānın vėren ḳurbān olur 

 

8 Dergāhuña ḳılan heves ḳaṭında eĢyā hiç kes  

 Olsañ kime feryād-res ġāyetde ʿālī-Ģān olur 

 

9 Kim ʿıĢḳile hem-vāredür cān u dili ṣad-pāredür 

 Ḳapuñda kim bī-çāredür feryād ėdüp nālān olur 

 

10 Ḥüzn ü ġamuñ bir gün hemān Ģādīlıġa tebdīl olup 

 Tā bāġ-ı cennetde senüñ āhuñ Ģu naḫlistān olur 
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11 Ḳan aġlarısañ iy gözüm Ḥaḳ anı żāyiʿ eylemez 

 Ṣaḥrā-yı Firdevs içre ol bir lāne-i nuʿmān olur 

 

12 Döndür yüzüñ dergāhına ʿazm ėt velīler rāhına 

 Ėr pādiĢāhlar Ģāhına bil menzilüñ ġufrān olur 

 

13 Kem yerde cānum olmaġıl açılmıĢ iken ṣolmaġıl 

 Maẓlūmuñ āhın almaġıl her āhı bir ṭūfān olur 

 

14 Aldanmaġıl dünyāda sen ġafletle māl ü cāha hiç 

 Bu yapduġuñ milk ü serāy gör ṣoñ ucı vīrān olur 

 

15 Göñül hezār ikrām ile ṭutma metāʿ-ı ʿālemi 

 Ṣoyarlar arḳañdan anı ḳabrüñ saña dükkān olur 

 

16 Bunda beg olsañ ya aġa anuñ ṣoñı çıḳar yoġa 

 Aldanma baġçeye baġa bu gördügüñ tālān olur  

 

17 Ėrmez göñül elüm saña varmaz dėsem dilüm saña 

 Bir gün gelür ölüm saña ṭapuñ aña fermān olur 

 

18 Her kim gelür gėrü gider ṭutup bu dünyāyı n‘ėder  

 Çün ol ile sefer ėder bunda hemān mihmān olur 

 

19 Neñe gerek dünyā senüñ bu ṣoñı yoḳ daʿvā senüñ 

 Girecegüñ deryā senüñ bir baḥr-i bī-pāyān olur 

 

20 Ḳuloġlı derd ile yanar bilmez nedür encām-ı kār 

 Yeri ya ola kaʿr-ı nār yā bāġ ile bostān olur 
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21 Geldüm neye gitdüm neden gözüm yaĢı dürr-i ʿAden 

 Ḳalḳup vücūdum ortadan bu sözlerüm destān olur 
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Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün 

1 Yā Ġlâhī ʿıĢḳuñ ile milk-i dil maʿmūr olur 

 Bir tecellī eyleseñ cān u göñül mesrūr olur 

 

2 Baḥr-i luṭfuñdan eger bir ḳaṭre ėre ʿāleme 

 Yarlıġanup dü-cihān ḫalḳı ḳamu maġfūr olur 

 

3 Dāyim ister ḥażretüñi görmege ʿāĢıḳlaruñ 

 Ġki ʿālem perdesinden gün yüzüñ mestūr olur 

 

4 ĠĢlese yüz biñ günāhı eylese bir kerre āh 

 ʿAfv ėdersin dergehüñde ol ḳuluñ maʿẕūr olur 

 

5 Bulmaz ol rüĢd-i saʿādet ėrmeyüp feyż ala 

 ġol kiĢi ger ṭāʿatine dünyede maġrūr olur 

 

6 Devlet-i niʿmet yāḫūd faḳrile ẕillet dünyede 

 Ḥaḳ Teʿalā ḥażretüñden herkese maḳdūr olur 

 

7 ġol kiĢi kim ġaflet ile aldana dünyāsına 

 Rūz-ı maḥĢer ol muḳarrerdür ki Ḥaḳdan dūr olur 

 

8 Rāh-ı Ḥaḳda kim ki ṭutarsa livā-yı himmetin 

 Tā-ebed meydān-ı Ḥaḳḳānīde ol manṣūr olur 

 

9 Ḫalḳ-ı ʿālem bir ḳatār oldı ecel bir sārbān 

 Çekilüp gider ʿadem Ģehrine çün mecbūr olur 
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10 Aldanup seḥḥāre-i dünyāya dil vėren kiĢi 

 BilmiĢ ol ehl-i beḳā ḳatındaki mesḥūr olur 

 

11 ʿĠzzet-i naʿmā-yı dünyā ile kim ʿizzetlene 

 Yarın ol maḥĢer yerinde cümlesinden ḫūr olur 

 

12 Ger kerāmāt ehli olsañ dünyeye olma firīb  

 Çoḳ kiĢiler aldanup bu dünyede memkūr olur 

 

13 Gėce gündüz pādiĢāhuñ ḫidmetinde ol göñül 

 Cān ile ḫidmet ḳılanlar anda ki meʾcūr olur 

 

14 Bekle anuñ āsitānuñ rūz u Ģeb iy dil hemān 

 Bu ḳapuda mübtelāya girmege destūr olur 
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15 Anı ẕikr eyle dem-ā-dem ġayrınuñ nāmın unut 

 Ẕikri içinde ölürseñ merḳadüñ pür-nūr olur 

 

16 Añ sen anı ġece gündüz tā kim ol seni aña 

 Kim dėnilmiĢdür bu söz her ẕākir meẕkūr olur 

 

17 Ġsteyüp anuñ rıżāsın ġayrıyı gözlemegil 

 Menzil-i meʾvāsı anuñ cennet ile ḥūr olur 

 

18 Ḥaḳ Teʿalā ḥażreti ger ḳulına luṭf eyleyüp 

 Nerede ḳılsa tecellī aña ol bir Ṭūr olur 

 

19 Dünyede hüĢyār olanlar bilmez aḥvālin anuñ 

 Sāḳi-i ḳudretden içen ḥaĢre dek maḫmūr olur 

 

20 Ġy Ḳuloġlı ḳıl fenādan riḥlet-i ʿuḳbāya göç 

 Her ne deñlü ʿömrüñ olsa bu tenüñ maḳbūr olur 
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Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün 

1 Ġy göñül dünyāda ṭurduḳça iĢüñ ġavgā olur 

 Ne ḳadar ṭursañ cihānda merciʿüñ Mevlā olur 

 

2 Terk ėderseñ bunda sen ālāyiĢ-i dünyāyı hep 

 Menzilüñ Firdevs içinde cennetü‘l-meʾvā olur 

 

3 Ḳurmasun cān bülbüli bāġ-ı cihānda āĢiyān 

 Zīra anuñ yėri anda ẕirve-i ṭūbā olur  

 

4 Ne revādur bunda sen murġ-ı nemed-pūĢ olasın 

 Senün anda perr ü bālüñ sündüs-i ḥaḍrā olur 

 

5 ṬaĢa ṭobraġa degiĢme gel serāy-ı cenneti 

 Menzilüñ nār-ı cehennem maḳʿadüñ ġayyā olur 

 

6 Gel bu gün meydān-ı Ḥaḳḳānīde cevlān eylegil 

 Kim bile yarın saña anda neler peydā olur 

 

7 Ḥaḳ Teʿalāyı bilüben bunda lāl olan kiĢi 

 Maʿrifet bāġında her Ģeb bülbül-i gūyā olur 

 

8 ʿIĢḳ-ı Ḥaḳ ile bu gün Mecnūn olan āvāreler 

 Dünyede dāyim maḳāmı Kūh ile ṣahrā olur 

 

9 Ḥasret ile aġlamaḳdan gėce gündüz ṭurmayup 

 Gözlerinden çaġlayup aḳan yedi deryā olur 

72ᵇ 

10 Bezm-i cāna gelse ol dilber bu gün taḫt ḳursa ḫoĢ 

 Lākin eġlense biraz ol vaʿdeye ferdā olur 
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11 Ben severin dėmek anı daʿvi-i merdānedür  

 Rūy-ı zerd ile yaĢuñ bu ḥüccete imżā olur 

 

12 ĖriĢür taḥḳīḳe her kim bunda taḳlīd eylese 

 ġol berāt-ı vaḥdete ẕikri anuñ ṭuġrā olur 

 

13 ʿĀĢıḳāne hū dėse dervīĢ-i bī-dil ḫalḳada 

 Emr-i subḥānī anuñ ḳalbinde bil ibḳā olur 

 

14 Kevkeb-i dürrī gibi burc-ı rıżāda ol gedā 

 Maʿrifet göginde bir zerrīn kemer Cevzā olur  

 

15 Kim bu nüh eyvāna ėde Ģöyle rūḥānī ʿurūc 

 Perr-i Cebrāʾīl aña bir nerdübān-āsā olur 

 

16 Bıraġa bu cism-i ẓulmāniyyeyi bu dünyede    

 Menzili anuñ nihānī dergeh-i aʿlā olur 

 

17 Kaʿbe kūyında anuñ dāyim muḳīm olanlaruñ 

 Seyr-i sübḥāne‘l-leẕī esrāda
583

  ev-ednā584
 olur   

 

18 Feyż-i Rabbānī ėriĢür cāhil ü ümmī iken 

 Tā kim ʿilmu‘llâh ile ol ʿāḳil u dānā olur 

 

19 Ḥaḳḳı bilüp ġayrıdan ėder tecāhül külliyen  

 Rūz u Ģeb anuñ maḳāmı ḥayret-i kübrā olur 

 

20 Ġy Ḳuloġlı zülfinüñ dārında berdār oldı dil 

 DolaĢup ḳurtulmadı ġāyet uzaḳ sevdā olur 

 

                                                           
583

 İsrâ, 17/1. 
584

 Necm, 53/9. 
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Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün 

1 Bāġ-ı ḥüsnüñde senüñ bu bülbül-i cān eglenür 

 DolaĢup zülfüñe bir ḫāṭır-perīĢān eglenür 

 

2 ʿĀĢıḳa cānā senüñ nūr-ı ʿıẕāruñdur behiĢt 

 Ravża-i ḥüsnüñde hergiz ḥūr-ı Rıḍvān eġlenür 

 

3 ʿIĢḳuñ iḥrāmın geyen dār u diyārı terk ėdüp 

 Kaʿbe kūyuñda senüñ ehl-i Ḫorāsān eglenür 

 

4 Vaʿde ḳılmıĢ yār ehl-i bezmi teĢrīf ėtmege 

 Ġālibā ʿahdin ṣımıĢ gibi peĢīmān eglenür 

73ᵃ 

5 Būs-ı dergāh ėtmege varup saʿādet-ḫāneye 

 Ṭāḳ-ı ebrūsın gören ʿizzetlü mihmān eglenür 

 

6 Sürʿat ile geçer iken iĢbu yolda dilberüñ 

 Perçem-i tūġın gören her Ģāh-ı devrān eglenür 

 

7 Ẓulm ėden maẓlūma bunda dėme bulmaz ėtdügin 

 Bulur illā ol daḫı bunda biraz ān eglenür 

 

8 Dil ḳarār eylemez idi ėrse mevsīm-i bahār 

 Ḫāne-i zülfüñde cānā bu zemistān eglenür 

 

9 KeĢti-i göñlüm rehā bulurdı baḥr-i ġamdan uĢ 

 Ėremez limana lākin ṭutdı ṭūfān eglenür 

 

10 Ḥāyil olmaz iken aña ẕerre deñlü kūh-ı Ḳāf  

 Mūr-ı zülfüñde ḳonup bād-ı Süleymān eglenür 
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11 ʿÖmrüm āḫir oldı olmadı Ģeb-i hicrüñ senüñ 

 Çünki baĢ göstermedi ol māh-ı tābān eglenür 

 

12 Derde düĢmek her kiĢiye bilkim āsāndur hemān 

 Bekler ol dārü‘Ģ-Ģifāda aña dermān eglenür 

 

13 Bāb-ı vaṣluñda senüñ çoḳdan ṭururum muntaẓır 

 Ne ġarīb iḥmāle vardı gelmez iḥsān eglenür 

 

14 Dergehüñde sāʾil ü dārende-i fermānuñam 

 Bir iĢāret olmayup ol ʿāli-fermān eglenür 

 

15 KāĢif-i ġamdan irādet olmasa ʿāĢıḳlara 

 Hiç görünmezdi kim ol gül yüzlü cānān eglenür 

 

16 Āsitānuña senüñ ḳurbāna geldüm ḳıl ḳabūl 

 Ḫānḳāh-ı dehr içinde bunca ḳurbān eglenür 

 

17 Bir iḳāmet eyledüm Ģol vuṣlatuñ miḥrābına 

 Mescid-i ʿıĢḳuñda dāyim ehl-i imān eglenür 

 

18 Pāydār olmaz cihān milki bu gün bir kimseye 

 Bir iki gün anca her kāfir müselmān eglenür 

 

19 Ġam yėme cām-ı leb-i dilber niçün gelmez diyü 

 Gelemez milki uzaḳ laʿl-i BedaḫĢān eglenür 

 

20 Vādi-i Eymende bu Ģeb ol hidāyet Ģemʿine 

 Elüm ėriĢmez Ḳuloġlı nūr-ı raḫĢān eglenür 

73ᵇ 

21 Ḳaṣd ėder cānum ki bir emr-i hümāyūn almaġa  

 Bekledükçe çıḳmayup erbāb-ı dīvān eglenür 
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22 Murġ-ı dil cevlān ėderken ʿālemi seyr eyleyüp 

 GülĢen-i bāġ-ı cemālüñde firāvān eglenür 

 

23 Ġntiẓār ʿāĢıḳ u maʿĢūḳ nāzından mıdur  

 Aḥmed-i Muḫtāra gāhī vaḥy-i Ḳurʾān eglenür 
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Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün 

1 Rüʾyet-i dīdāruñ iy dost ʿāĢıḳa vuṣlat yėter 

 Bāġ-ı zülfüñ ḫoĢ temāĢāgāh-ı pür-zīnet yėter 

 

2 Ṭalʿat-i vechüñ seḥergāhān-ı Ģemse müĢtebih 

 Pertev-i nūr-ı cemālüñ pāye-i rifʿat yėter 

 

3 GūĢe-i çeĢm ile bir kerre ger ėderseñ nigāh 

 Nā-tüvān-ı rāh-ı ʿıĢḳa niçe yıl ḳuvvet yėter 

 

4 Gösterürsem n‘ola ger daʿvā-yı ʿıĢḳuñdan güvāh 

 Rūy-ı zerdümle gözüm yaĢı ḳavī ḥüccet yėter 

 

5 Rūz u Ģeb ḳapuñda senüñ ac u muḥtāc olduġum 

 Ġayra ḳılmazam tenezzül ol ulu niʿmet yėter 

 

6 Ḳāṣıram gerçi senüñ ḳapuñda ḫidmet ḳılmaġa 

 Ẕātuña ḥayrān-ı ʿıĢḳum baña bu ḫidmet yėter 

 

7 ġāh-ı iḳlīm-i fenāyem āh ü zārum ṭabl u kūs 

 Ḫüsrevāne ḫayme künc-i ḫānḳah Ģöhret yėter 

 

8 Salṭanat bir ḳurı ġayretdür ṣoñı anuñ hebā 

 ʿĀrif olan kiĢiye dāyim Ḥaḳa minnet yėter 
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9 ʿĀḳil olan eylemez sūr-ı nuḳūĢa iʿtibār 

 ĀteĢ-i suzāna yaḳmaḳ cāhili ġayret yėter 

 

10 Ṭālib-i Ḥaḳ bāġ-ı Firdevsi görürse baḳmaya 

 Nīm-Ģeb içre seḥerde Ḥaḳla maḥabbet yėter 

 

11 Menzil-i faḳr u fenāyı iḫtiyār ėden kiĢi 

 Dergeh-i Ḥaḳda sebük-bār olduġı devlet yėter 

 

12 Ger sefer eyler ise Ģehr-i beḳā iḳlīmine 

 Rehzen-i dünyādan ol ḳurtulduġı nuṣret yėter 

74ᵃ 

13 Kim ṭutılursa bu gün rūbāh-ı çarḫuñ dāmına 

 Ehl-i devlet de olursa aña bu miḥnet yėter 

 

14 Ḳapusına baĢumı ḳorsam ḥarem eyvānınuñ  

 Baña ol dostdan hemān ol deñlüce ruḫṣat yėter 

 

15 Bu ʿömür sermāyesini vėrdi senüñ elüñe 

 Ger anı żāyiʿ ḳılursañ saña ol ḫaclet yėter 

 

16 Varuñı vėr yāre iy dil dāyim istidʿāda ol 

 Ẕerre deñlü yol bulursañ bābına furṣat yėter 

 

17 ĀĢiyān-ı vaḥdetine isteriseñ perr ü bāl 

 Pāye-i burc-ı semāya ėrmege himmet yėter 

 

18 Ḳurbına ger iĢtiyāḳuñ var ise dildāruñuñ 

 Çıḳar aġyārı göñülden ol saña vaḥdet yėter 

 

19 Dėme ṣaḳın kim bu gün ḫōr u ẕelīlem dünyede 

 Ḫāk-i rāh-ı naʿline yüz urduġuñ ʿizzet yėter 
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20 Müflisem deyü Ģikāyetler ḳılup ʿacz eyleme 

 Ġy Ḳuloġlı yazduġuñ bu cevher-i ḥikmet yėter 

 

110 

Müstefʿilün Müstefʿilün Müstefʿilün Müstefʿilün 

1 Anuñ dehān-ı ġonçesi bir ḫātem-i mercān ṭutar 

 Zülf ü zenaḫdānı bu kez biñ cān ile zindān ṭutar 

 

2 Ol Ṭāvus-ı ḳudsī eger görünse ʿaḳlum ṭaġılur    

 Dilinde Cebrāʾīl gibi ṣan āyet-i Ḳurʾān ṭutar 

 

3 GelmiĢem istiʿcāl ile dergāhına ben bī-nevā 

 Ṭuġrā-yı ḳavseynini ol  ʿāĢıḳlara fermān ṭutar 

 

4 Bir dāne içre ṣaḳlayu bir niçe enbār gendümi  

 Bir ḳaṭre içre ol Çalap yüz biñ ulu ʿummān ṭutar 

 

5 ġol bir gedā iken kimi geyüp libās-ı fāḫiri 

 Bulur livā-yı salṭanat fi‘l-ḥāl ʿaceb ʿunvān ṭutar 

 

6 Kimini bir sulṭān iken maġrūr ėdüp ʿāciz ḳılur 

 Kimi faḳīr ü ḫōr iken Rūm ile Hind sulṭān ṭutar 

 

7 Baġlar kiminüñ boynuna ġıll u cefāyı ḳul ėdüp 

 Ḳul iken anuñ kimisi sulṭān olup dīvān ṭutar 

74ᵇ 

8 GelmiĢ ṭabībāne o yār bālīnüm üzre dün gėce 

 ÇeĢm-i teraḥḥumla baḳup hem kāse-i dermān ṭutar 

 

9 Hāl-i ġarībāna ʿaceb iḥmāl ėdermiĢ ol meger 

 Bī-ḥad künūzı var anuñ elinde çoḳ iḥsān ṭutar 
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10 Bāġ-ı ḫayālinde bu gün aġlayana ḳılmaz naẓar 

 Gözüm yaĢın destār ėdüp içinde pür-rummān ṭutar 

 

11 ʿIĢḳa düĢen ʿāĢıḳlara dermān ėriĢmez mi ʿaceb 

 Görmek dilerüz yüzin ol āyīne-i hicrān ṭutar 

 

12 Bu ḫānkāh-ı dehre ol getürdi bizi ḳondurup 

 Besler yėdürüp gönderüp muʿtādıdur mihmān ṭutar 

 

13 Anı ziyāret ėtmege geldük viṣāl-i Kaʿbesin 

 Ṭurmaz bu ḳaṣṣāb-ı felek bir bir bizi ḳurbān ṭutar 

 

14 Her gün gözümüz ḳanıyla sīrāb ėdermiĢ bāġını 

 Bu bāġbān-ı dehri gör bir lāle-i nuʿmān ṭutar 

 

15 Ṭurmaz küleng-i murġ-ı dil derd-i hevāsında anuñ 

 Ehl-i semāya öykünüp feryād ile cevlān ṭutar 

 

16 Gözüm yaĢı enhār olup ol bāġa ḳarĢu cūĢ ėder 

 KesmiĢ anı Ferhād-ı ġam ṣan rāh-ı kūhistān ṭutar 

 

17 Ḳılma kimesneye iy dil çeĢm-i ḥaḳāretle naẓar 

 ʿĀlī-naẓar olan kiĢi bir ẕerre-i tābān ṭutar 

 

18 Gel ḳısmetine ḳıl naẓar levḥ-i muʿallāda anuñ 

 Kimi livā-yı salṭanat kimisi ḳurı nān ṭutar 

 

19 ġu mekteb-i dehri gözet bu ḫalḳ ṭıfl-āsā bu gün 

 Kimine kesb-i maʿrifet kimisini dehḳān ṭutar 

 

20 Ḳuloġlı naḳĢ-ı naẓmuña gizlü naẓar eyle yine 

 Bu ẓulmet içre her sözüm bir çeĢme-i ḥayvān ṭutar 
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Müstefʿilün Müstefʿilün Müstefʿilün Müstefʿilün 

1 Gör kātib-i ḳudret kimin cümle cihāna Ģeh yazar 

 Kimisini maḥbūs ėdüp her gün sözini deh yazar 

 

2 Kimin ḳılur ol bed-liḳā kimse yüzine baḳmaz 

 Tā burc-ı ḥüsn içre kimin taṣvīr ėdüp bir meh yazar 

75ᵃ 

3 Niçelere ecr ü ŝevāb vėrür çün ebrār eyleyüp 

 Baʿżı ḳulınuñ dāyimā iĢlerini güneh yazar 

 

4 Levḥ üzre taḥrīr eylemiĢ naḳḳāĢ-ı ḳudret tā ezel 

 Bulmaz kimisi bir pelās kimine zer küleh yazar 

 

5 ʿĀḳil ḳılur ol kimisin dört meẕhebe fetvā vėrür 

 Kimin dīvāne eyleyüp nāmın ḳatı esfeh yazar 

 

6 Ol Ḳādir ü Ḳassām-ı ezel baʿżın müsāvī eyleyüp
585

 

 ġöyle münāsib ėdüben birbirine eĢbeh yazar 

 

7 Deryā-yı vaḥdet anları bir gemiye ḳoymıĢ gibi 

 Eylükde kemlikde hemān cümlesini hem-reh yazar 

 

8 Baʿżı ṭarīḳ-i müstaḳīm içre olup ṣāḥib-ḳadem 

 Baʿżı anuñ ḍāl eyleyüp dünyāda bir bī-reh yazar 

 

9 Kimisini sulṭān ėdüp yerin ḳılur ʿālī-serāy 

 Kimini ḳılur bir gedā hem nāmını ebleh yazar 

 

 

                                                           
585

 Mısraın vezni bozuk. 
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10 Kime yed-i ṭūlā vėrür her yėre eli ėriĢüp 

 Kimisi bī-miḳdār olur kim destini kūteh yazar  

 

11 Ėder niçesini o Ģāh ḳul olur aña Ģems ü māh  

 Kimine ʿālī bārgāh ol kimine ḫargeh yazar 

 

12 Kimi Ḫudāsın bilemez aġlar kimisi gülemez 

 Kimi yol arar bulamaz kim ḫādim-i dergeh yazar 

 

13 Ṣāḥib-Ģerīʿatdür kimi ṣāḥib-ṭarīḳatdür kimi 

 Ehl-i ḥaḳīḳatdür kimi kimisini güm-reh yazar 

 

14 Çeker kimisi miḥneti görür kimisi ʿizzeti 

 Bulur kimi tīz devleti kime o sāli meh yazar 

 

15 YetmiĢ iki dürlü dilüñ her birisin bir ḥāl ile 

 Kimin Firenk u Rūm ėdüp kimin Urus u Leh yazar 

 

16 Her bir ḳula bir dürlü ḥāl ṭaḳsīm ü taʿyīn eylemiĢ 

 Ol kimini ebraṣ ḳılup hem kimini ekmeh yazar 

 

17 Hem bāġ-ı dehr içre niçe mīveler iẓhār eyledi 

 Sīb ile gülnār u enār ol kimisini bih yazar 

 

18 Kimisine vėrür emek kime naṣīb ėder yemek 

 Kimisi dėr neme gerek saʿy eylemeyüp āh yazar 

75ᵇ 

19 Açılmadan kimi ṣolar aġlar iken kimi güler 

 Kimisini çāha ṣalar kimine ʿālī-ceh yazar 
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20 Ġns ü melek ḥayrān iken bu iĢde ser-gerdān iken 

 Ḫalḳ-ı cihān ḫandān iken iĢüñ Ḳuloġlı veh yazar 

 

21 Yüzüñ der-i iḥsāna ṭut hem ḳalbüñi Sübhāna ṭut 

 Sen cānuñı Ģīrāne ṭut ol kimini rūbeh yazar 
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Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün 

1 Söyle iy murġ-ı behiĢtī āĢiyānuñ ḳandadur 

 Bilmezem iy Rūḥ-ı ḳudsī Ģu mekānuñ ḳandadur 

 

2 ḲıĢ-ı ḥasretde ḳılursın bülbülāne bu gün āh 

 Hiç bilür misin ʿaceb ol gülistānuñ ḳandadur 

 

3 Aġlamaz olduñ ḳatı çoḳdan neden kim ḳuruduñ 

 Bilmem iy çeĢmüm senüñ āb-ı revānuñ ḳandadur 

 

4 Cehd ėdegördüm nihāl-i ḳaddüñe ėrmez elüm 

 Ġy gül-i Ģūrīde bilmem baġçevānuñ ḳandadur 

 

5 Varlıġuñ bünyādını seyl-i fenā üzre ḳurup 

 Bāri bilseñ sen de milk-i cāvidānuñ ḳandadur 

 

6 Kākül-i yāri ḳaçurduñ ṭutmayup ḥablü‘l-metīn 

 Añladuñ mı sünbül-i ʿamber-feĢānuñ ḳandadur 

 

7 Ṭayanursın gėce gündüz ḳuvvet-i ḳudsiyyeñe 

 Hiç añar mısın ġarīb ü nā-tüvānuñ ḳandadur 

 

8 ġeb-revāne bezm-i yāre varduñ ol gėce nihān 

 Ṣormaduñ mı sāḳiye ol Ģemʿ-dānuñ ḳandadur 
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9 ʿĀrifi gördüm dilin ṭutmıĢ ṭurur sūsen gibi 

 Kim dėdüm bi‘llâh ol gūyā-zebānuñ ḳandadur 

 

10 Baḥŝ-i tevḥīd içre Ģol ḥüsn-i kitābın açdılar 

 Meclis ehline dėdüm yā nüktedānuñ ḳandadur 

 

11 Ġaflet ile bāġ-ı dünyāya muḳayyed oldı ḫalḳ 

 Dėmediler dehre pes bād-ı ḥazānuñ ḳandadur 

 

12 Serviñüñ reftārını gördüm suʾāl ėtdüm hemān 

 Aña dėdüm iy bülendüm bāġbānuñ ḳandadur 

76ᵃ 

13 Cām-ı meyden kim görüp bir dem suʾāl ėtdüm aña 

 Ġy leb-i laʿlīn-i dilber Iṣfahānuñ ḳandadur 

 

14 Ṭāḳ-ı ʿarĢa sen de pervāz eyle iy dil Ģevḳıla 

 Ṣormaġa ḥācet degil kim nerdübānuñ ḳandadur 

 

15 Taḫt-ı ḥüsn üzre anuñ laʿl-i nigīnin seyr edüp 

 Bī-tekellüf ṣor anı kim zer-niĢānuñ ḳandadur 

 

16 Ṣanki binüp Ḥayzūma Cibrīl-emīn olmıĢ süvār   

 Dėdüm iy Ḥıżr aña yā Ģol tāziyānuñ ḳandadur 

 

17 Ol büte secde ėden baĢı hemān terkide bil  

 Ġy dil-i bī-ġam senüñ yā baĢ u cānuñ ḳandadur 

 

18 Neçeye dek bāġ-ı ḥüsninde anuñ lāl olasın 

 Ġy göñül bu ṭūṭi-i sükker-dehānuñ ḳandadur 
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19 Ėtdüm erbāb-ı Ḥicāzuñ ḳāfilesinden suʾāl 

 Ḫaymesini ol emīr-i kāmrānuñ ḳandadur 

 

20 ġeb-revāne Ģehr-i cānāne suʾāl ėdüp dė kim 

 Bu Ģeb-i hicrān içinde pāsbānuñ ḳandadur 

 

21 Hiç bilür misin su‘āl ėtdün mi ehl-i Yeŝribe 

 Ġy Ḳuloġlı ol Ģerīf ü ʿāli-Ģānuñ ḳandadur 
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Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün 

1 ġu miʿmāruñ kemālin gör bināsın yedi ḳat eyler 

 Çün oldur KāĢifü‘l-esrār ki ḥall-i müĢkilāt eyler 

 

2 Yaradur ḳara ṭopraḳdan o niçe mīveler ṭatlu 

 Anuñ gör ṣanʿatın neyden daḫı ḳand-i nebāt eyler 

 

3 Eser bād-ı nesīm anuñ ki Ģol vaḳt-i bahārında 

 Çemenler bitürür yerden ṣan iḥyā-yı mevāt eyler 

 

4 Çıḳarur bir ḳara ṭaĢuñ içinden laʿl ü yāḳūtı 

 ġu ẓulmātuñ acı ṣuyın ṭutup āb-ı ḥayāt eyler 

 

5 Siyeh ḫāk içre insānuñ vücūdın eyleyüp peydā 

 Muḳarreb eyleyüp anı sözini vāridāt eyler 

 

6 Sever maḥbūb ėdüp anı nübüvvet ḳılur erzānī 

 Mükerrem ṭutup ol cānı hem aña keĢf-i ẕāt eyler 
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7 Anı miʿrāc ėdüp ʿarĢa çıḳarur ḳābe ḳavseyne 
586

 

 Ḥużūr-ı ʿizzetinde hem hezārān iltifāt eyler 

 

8 Muʿazzez ṭutuban anı enīs ėder celīs ėder 

 Pes andan luṭf ile aña ol iẓhār-ı ṣıfāt eyler 

 

9 Melekler eyleyüp irsāl iner tāvūs-ı Cebrāʾīl 

 Çün inzāl eyleyüp aña o vaḥyi beyyināt eyler 

 

10 Aña ẕikr ile Ḳurʾānı çü taʿlīm eyleyüp bir bir 

 Anuñ kārını dünyāda ṣıyām ile ṣalāt eyler 

 

11 Evāmirden nevāhīden aña hep bildürüp cemʿan 

 ʿAmeller eyleyüp taʿyīn iĢin ḥacc u zekāt eyler 

 

12 Anı ʿālemlere raḥmet ḳılup irsāl ėder maḥżā 

 Hem anı arż-ı maḥĢerde Ģefīʿ-i kāyināt eyler 

 

13 Anuñ yüzi ṣuyına hep baġıĢlanur ḳamu ecrām 

 Kim anuñ ḥubbına yarın Ḫudā ʿafv-ı ʿuṣāt eyler 

 

14 Anı sevenlerüñ güni olur ʿıyd-ı ṣafā dāyim  

 Olaruñ gėcesin Mevlā Ģu Ḳadr ile Berāt eyler 

 

15 Olaruñ bezmin ʿAdn içre düzer Firdevs-i aʿlāda 

 Beḳā-yı Lā-yezālīde maḳāmın ṭayyibāt eyler 

 

16 Anuñ Baġdād-ı vaṣlına ėriĢmez göñlümüz pāyı 

 Aḳıdur gözlerüm yaĢın bu gün āb-ı Fürāt eyler 
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17 Anı sevmeyenüñ ḥubbı bi-küllī maḥv-ı maḥż olur 

 Anı medḥ ėtmeyen diller sözini türrühāt eyler 

 

18 Anuñ ḫidmetini cān u göñülden ėtmeyenlerüñ 

 Ḥaḳ anlaruñ iĢin rūz-ı cezāda laġviyāt eyler 

 

19 Anuñ Ģol Kaʿbe kūyına sücūd eylemeyen müdbir 

 Olısar secdesi bāṭıl kim ol Lāt u Menāt eyler 

 

20 Yüzin ṭopraġa yeksān eyleyüp ḳılur temennāyı 

 Ḳuloġlı anuñ ėĢiginde belni iki ḳat eyler  
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Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün 

1 Beni dellāl-i ʿıĢḳuñ gezdürüp dāyim ḫarāc eyler 

 Bizi ḳul eyleyen bunda niçün muḥtāc u ac eyler 

77ᵃ 

2 Bu dil Ferhādınuñ ṭabʿın ḳılur ālūde miḥnetle 

 Leb-i ġīrīninin gizlü ṭutup nāzük-mizāc eyler 

 

3 Bütün dünyānuñ aʿyānı dükenmez niʿmetin yerken 

 ʿAceb niçün bizi āḫir ḳapuya iḥtiyāc eyler  

 

4 ġeb-i ẓulmetde ḳaldum deyü feryād eyledüm bir gün 

 Göñül ḳandīlini yaḳup der-i ʿıĢḳa sirāc eyler 

 

5 FirāĢ-ı ḥasretüñde niçe yıllardur ki bīmārem 

 Ṭabīb-i vuṣlatuñdan ġayrı baña kim ʿilāc eyler 

 

6 Beni iḳlīm-i miḥnetde bu gün Ģāh eyledi ʿıĢḳuñ 

 Fenāyı baña taḫt ėtdi ġamı baĢumda tāc eyler 
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7 Ḳaṭār-ı miḥnete dizüp bizi rāh-ı ʿadem içre 

 Bize bār-ı cefā yüklemege ṭurmaz hedāc eyler 

 

8 Bize Ģol sāḳi-i ḳudret ṣunar cām-ı helāhülden  

 Ṭurup ḳand-i lebinden ġayra envāʿ-ı gül-āc eyler 

 

9 Metāʿ-ı laʿl ü yāḳūtum kesāda düĢürüp her ān 

 Ėlün ḫar-mühresin bāzār-ı dehr içre revāc eyler 

 

10 Muḳayyed olur ol cānān bizi ol deñlü taḥḳīre  

 Elümde bir hümā görse kesüp anı decāc eyler 

 

11 Ser-i kūyında eglenmege bir ḳarıĢ kümes vėrmez 

 Niçe nā-ehle ol kāĢāneler yapar zücāc eyler 

 

12 Bu gün bu Ģehr-i ġamda bir ġarīb ü nā-tüvān oldum 

 Seg-i kūyı benümle her gėce ṭurma lecāc eyler 

 

13 Ecel ser-hengini nā-geh ḥavāle eylese bir kez 

 Seni Ģāhīn gibi ser-pençesinde bir türāc eyler 

 

14 Cemāl-i Kaʿbesin anuñ ṭavāf eylemese zāhid 

 Hemān zaḥmet çeküp yoḳ yere varur ḳurı ḥāc eyler 

 

15 Bu dil Ģol āteĢ-i hicretde olmıĢ ol ḳadar puḫte  

 Raḳīb-i ḫām ile kūyında yārün imtizāc eyler 

 

16 Eger Rūḥü‘l-emīn-āsā binerse esb-i Ḥayzūma 

 Niçe maḥbūbı atı ardına alup sarāc eyler 

 

17 Göñül Ģol nāme-i vaʿd-i viṣālin ṣaḳlamıĢ anuñ 

 Meger kim vaḳt-i ḥācetde çıḳarup iḥticāc eyler 
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18 Anı cevr eylemez diyü o deñlü medḥ ėderlerdi 

 Cigerin ʿāĢıḳuñ ol seg raḳībe tutumac eyler 

 

19 Kimin Ḥallāc ėdüp berdār ėder ol kimisin Mecnūn 

 Kimin ḳul eyleyüp ḳullandurur Ḫayrü‘n-nesāc eyler 

 

20 Büyük dünyāda Ḳuloġlına vėrmez ṭuracaḳ mesken 

 Kiminüñ ol serāy-ı dilgüĢāsın sāc u ʿāc eyler 
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Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün 

1 Bütün dünyāyı ʿıĢḳuñla göñül geĢt ü güẕār eyler 

 Seni yād eyledükçe varu seyr-i gül-ʿıẕār eyler 

 

2 Gözüm yaĢı belā-yı ḥasretüñden dökilür dāyim  

 Anı bu bāġbān-ı dehr aluben lālezār eyler 

 

3 Belā-yı miḥnet ile ben gücile kūyına geldüm 

 Meger ol müddeʿī gör dāmenüm ṭutmıĢ azār eyler  

 

4 Murād ehli ne deñlü saʿy ėderse ber-murād olmaz 

 Cihān bir bī-vefādur kime ʿahdin pāydār eyler 

 

5 Çıḳarup ḫˇācenüñ ėgninden ol zerkeĢ libāsını 

 Bir ednā ḳulına geydürüp anı tācdār eyler 

 

6 Kimin ḥasret firāĢında ḳılur ol zār u ser-gerdān 

 Kimine merḥem-i maḳṣūdını vėrüp timār eyler 
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7 Kimin bāzār-ı ferdāya ṣalup yoḳ yėre yıldurur 

 Anuñ ümmīd-i naḳdin dāyimā āh ile zār eyler 

 

8 ʿAceb kimdür bu gün ṣayyād olup ṣaḥrā-yı miḥnetde 

 Viṣāl-i murġın anuñ dām-ı eĢk ile Ģikār eyler 

 

9 Bu çarḫ-ı Ģuʿbedebāzuñ ḫayālātına aldanma 

 Seni kūdek-miŝāl ol gezdürüben bī-ḳarār eyler 

 

10 Bu dünyā mālını cemʿ eyleseñ evrāḳ-veĢ cānā 

 Ecel ḫˇācesinüñ dest-i ḥazānı tārumār eyler 

 

11 Budur muʿtādı güler yüzüñe ṣoñra hücūm eyler 

 Ḳor ardına Ģitānuñ ʿaskerin evvel-bahār eyler 

 

12 Evinde bir iki gün ḳonuḳ olsañ içerür besler 

 Saña evvel begüm dėr ṣoñra aduñ nā-bekār eyler 
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13 Ḳıyās ėtme göñül bir müfti-i mesken ola bu dünyā 

 Alup ol naḳd-i cānuñ ṣoñra yėdigüñ Ģümār eyler 

 

14 Seni cellād eline vėrü baĢuñ kesmek isterken 

 Ṣanursın kim seni ol bir ʿazīz ü kāmkār eyler 

 

15 Yaparken yüce eyvānı niçeler bu iĢbu ʿālemde 

 Ecel ėrüp bıraġuban gider terk-i diyār eyler 

 

16 Vefā-yı bī-maḥaldür çarḫuñ iĢi her ne ḳılursa 

 Maḥabbet gösterür öñ ṣoñ ʿadāvet āĢikār eyler
587
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 Metinde “göster” şeklinde yazılan kelime, “gösterür” şeklinde okunarak vezin ve manadaki 

aksaklık giderildi. 
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17 Göñül aña mürīd olup bu dehrüñ ḫānḳahında  

 Bunuñ ālāyiĢ-i ḳurbānını görse firār eyler 

 

18 Geçer bu vādi-i miḥnetden ol demde güẕār ėdüp 

 Bulur ol kenz-i lā-yefnā fenāya iftiḫār eyler 

 

19 Senüñ dervāze-i ʿıĢḳuñda dil dāyim temennāda 

 Yüzüñi ḫāk-i rāhuñla ṭutup cānuñ ġubār eyler 

 

20 Bu gün Leylā-yı ʿıĢḳuña Ḳuloġlı olalı Mecnūn 

 BaĢına āĢiyān-ı miḥneti ol murġzār eyler 

 

21 Kimi güler kimi bu ḥāline anuñ taḥayyürde 

 Kimi ṭaʿn-ı süḫan birle hep anı sengsār eyler 
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Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün 

1 Göñül milkin ḫayālüñ leĢkeri çün pāymāl eyler 

 Vücūdum Ṭūrına ẕātuñ tecellā-yı celāl eyler 

 

2 Bu gün miḥrāb u minberde Ģu zāhidler ḳılur cilve 

 Ḳaçan kim vara tenhāya o bir ayruḳsı ḥāl eyler 

 

3 Meded ḳaṣṣāb-ı hicrānuñ döker ʿāĢıḳlaruñ ḳanın 

 Anı gör çār-meẕhebde bu iĢi kim ḥelāl eyler 

 

4 ġu naḫlistān-ı ḥüsnüñde bu dil murġ-āĢiyān ėtdi 

 Aña uçmaġ içün her Ģeb revāne perr ü bāl eyler 

 

5 Serāy-ı ḳubbe-i mīnā muʿallā ṭākını açup 

 ʿAceb ol rūy-ı bī-hem-tā kime ʿarż-ı cemāl eyler 
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6 Eger miḥrāb ebrūsını görse bunda ʿābidler 

 Öñinde iki ḳat olup elif ḳaddini dāl eyler 
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7 ġunuñ kār-ı cihān ṭutmaġa hiç aṣlā eli varmaz 

 Senüñ ism-i Ģerīfüñle derūnı iĢtiġāl eyler 

 

8 Hevā-yı ḫidmetüñden hiç gėce gündüz uṣanmazdum 

 Beni sevdā-yı ʿıĢḳuñ ṭurma Ģimdi bī-mecāl eyler 

 

9 ġeb-i hicrānı rūza āḫir olduġunı bildürmiĢ  

 Meger ʿıyd-ı viṣāline o ḳavseyni hilāl eyler  

 

10 Bu dil aṭlās-ı dünyāyı ṣoyup çıḳarmıĢ egninden 

 ʿArūs-ı dehre küsmiĢ gibi ṭonın ḳara Ģāl eyler 

 

11 Gül-i vaṣluñ temennāsında iken Ģol bahār içre 

 Ḥazān-ı ḥasretüñ baña gelüp müjde ḥelāl eyler 

 

12 Cemālüñ medḥin eylerken olur derd ü ġamuñ peydā 

 Ṭutar bülbül gibi gūyā iken dilümi lāl eyler 

 

13 Beni ol ṭıfl-ı ʿıĢḳuñ pīr ėderse tāñ mıdur cānā 

 Niçe Rüstemleri sevdā-yı ümmīd ile Zāl eyler 

 

14 Eger bu Ģehr-i dildār içre görse dīdem aġyārı 

 Kim ol ṣāḥib-ḳırān olup bu ġayretden ḳıtāl eyler 

 

15 Vėrürse rūḥ eger ol muʿciz-i ḫāk-i ḳabūlinden 

 Ḳoparur bunda dil Ģol fitne iẓhār-ı kemāl eyler 
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16 Aluban naḳd ü varum ol tehī-dest eyledi beni 

 Göñül vīrānesin cevherle ʿıĢḳuñ māl-a-māl eyler  

 

17 Elin çekmiĢ durur dil dünyeden bir fāriġü‘l-meĢreb 

 Kimi kimse ile aṣlā o ne ceng ü cidāl eyler 

 

18 Sikender gibi Ẓulmāt içre teĢne-leb ḳalam dėrdüm 

 Dilümde kāsesi hicrüñ sözüm āb-ı zülāl eyler 

 

19 Kitāb-ı ʿıĢḳuñuñ dīvānına çoḳ ḥilyeler yazdum 

 Göñül engāruñı bilür göñül seni maḳāl eyler 

 

20 Anuñ bu defter içinde hemān adı ḳalur ancaḳ 

 ʿAdem iḳlīmine bir gün Ḳuloġlı intiḳāl eyler 
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Müstefʿilün Müstefʿilün Müstefʿilün Müstefʿilün 

1 Ketm-i ʿademden ol Ġlâh gör nuṭfeyi insān ėder 

 ʿĠlm-i kemāl-i fażl ile bir baḥrini pāyān ėder 
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2 Bir bendeye bir kez naẓar ėdüp anı aʿlā ḳılur 

 Vėrüben aña salṭanat ʿālemlere sulṭān ėder 

 

3 Eyler kimini enbiyā ḳılur kimini evliyā 

 Eyler kimini eĢḳıyā yerlerini nīrān ėder 

 

4 Ṭopraġı altun ėden O çemenleri un ėden O 

 Ġūreyi maʿcūn ėden O bir ḳara ṭaĢı kān ėder 

 

5 Emvātı iḥyā eyleyen maḫlūḳı ibdā eyleyen 

 Ġnsānı peydā eyleyen bir ḳaṭreyi ʿummān ėder 
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6 Ṭopraġa rūḥ ilḳā ėden ʿaṣāyı ejderhā ėden 

 Maʿṣūmı çün gūyā ėden deryā vü keĢtībān ėder 

 

7 Ḳılur kimini ʿabd-i ḫāṣ yürür kimi bulmaz menāṣ 

 Otdan kimin ḳılur ḫalāṣ yerini naḫlistān ėder 

 

8 Yoḳdan cihān var eyleyüp varlıġın iẓhār eyleyüp 

 Bir bendesin zār eyleyüp ol birine iḥsān ėder 

 

9 Kimisini bīmār ėdüp hiç vechile āzār ėdüp 

 Luṭfı ile tīmār ėdüp derdlerine dermān ėder 

 

10 Ol sırr-ı aʿlāyı bilüp ẓāhir iken pinhān olup 

 Kimin siyeh-çerde ḳılup kimüñ yüzin tābān ėder 

 

11 Oldur Semīʿ ü hem Ḫabīr ancaḳ hemān ol Lā-naẓīr 

 Yoḳdur Ģerīküñ hem vezīr her Ģeyi ol fermān ėder 

 

12 Ḳılur leyāl ü hem nehār iĢinde oldur kāmkār  

 Diler ise evvel-bahār diler ise ṭūfān ėder 

 

13 Ol Aḥmedi maḳṣad ḳılup ʿālemlere mesned ḳılup 

 Yer yüzine maʿbed ḳılup Kaʿbeyi çār-erkān ėder 

 

14 Çeken ʿazīmet maḥfilin ṣaḳlar hem anuñ merḥilin 

 Emrin ṭutanuñ menzilin ol cennet-i Rıḍvān ėder 

 

15 Cān ile seven ḥażreti bulur naʿīm ü cenneti 

 Ėdüp fenādan riḥleti ʿarĢdan yüce seyrān ėder 

 

16 Ehl-i tecerrüd bī-gümān bulur mekān-ı Lā-mekān 

 Ol da Mesīḥā-veĢ hemān göklere pes cevlān ėder 
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17 Ol bī-ʿaded niʿmet bulur incü gibi ḳıymet bulur 

 ġol kim viṣāl-i ʿıydına cānın Ḥaḳuñ ḳurbān ėder 
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18 BaĢdan çıḳup aĢdı göñül bu derde çün düĢdi göñül 

 Deryā gibi ṭaĢdı göñül ṣular gibi ṭuġyān ėder 

 

19 Bulur memāt ins ü melek dünyā daḫı neme gerek 

 BaĢum ṭopına bu felek ecel tiġin çevgān ėder   

 

20 Bir gün saña nā-geh ṣunar ḥālüñ öbir ḥāle döner 

 Ḳuloġlı bil sāḳī-i mevt bu meclisi devrān ėder 
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Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün 

1 Göñül sevdā-yı ʿıĢḳuñla cemāl ü nāzenīn ister 

 Senüñ Ģol bāġ-ı zülfüñden kim o bir yāsemīn ister 

 

2 Ṣadef gibi bu dil hergiz ėriĢse vaḳt-i nisyāna  

 Kim ol bārān-ı ḥikmetden meger dürr-i ŝemīn ister 

 

3 Bu gün vādī-i ḥasretde göñül bir teĢne-leb ḳaldı 

 Diler ol Ģerbet-i vaṣluñ lebüñden engübīn ister 

 

4 Göñül çün Ḳaʿbe kūyında baĢın bir ṭaĢa ḳomıĢdı 

 Anı miʿrāc-ı vasluñ çün gelüp Rūḥü‘l-emīn ister 

 

5 Yine fetvā-yı ʿıĢḳuñ çün ḳılur kim müĢkilini ḥall  

 Gerek kim meclis-i rindān içinde ḫūrde-bīn ister 

 

6 Penāh ėdinmege bārī bu ṭūfān-ı ḥavādiŝden 

 Ṣaçuñ cāyı gibi mencā bu dil ḥablü‘l-metīn ister 
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7 Süleymān-ı zamān gibi cihānuñ Ģāhı olmaġa 

 Lebüñ yāḳūtını umar göñül laʿl-i nigīn ister 

 

8 Beḳā-yı Lā-yezālüñle ḫarāb olmaġa ḳaṣd ėtmez 

 Tecellī-i cemālüñle serāy-ı dil-mekīn ister 

 

9 Ḳabūl-i muʿciz-i ḥüsnüñ umar bu dil ki Mūsā-veĢ 

 Hücūm-ı nefs-i Firʿavun o ŝüʿbānün mübīn588 ister  

   

10 Bu gün bārān-ı iḥsānuñ nüzūl ėtmek diler ammā 

 Kef-i muḥtāc göñlüm gibi bir ḫālī zemīn ister 

 

11 Ruʿūnet eyleyüp hiç kimse ile imtizāc ėtmez 

 Cenābuñ gibi bir dānā vü kāmil hem-niĢīn ister 

 

12 Niçün nādāna hem-ser olmaduñ deyü suʾāl ėtseñ 

 Cevābum budurur yarın Ḥaḳ aṣḥāb-ı yemīn ister 
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13 Niçün Ģeyṭāna ḳul olduñ yerüñi eyledüñ ṭamu 

 Seni Firdevs-i aʿlāda o ḫayrü‘l-mürselīn ister 

 

14 Bu gün iy Murġ-ı ḳudsī sen bu ẓulmānīde ḥabs olduñ 

 Mekānuñ sidre vü ṭūbā iken ʿarĢ-ı berīn ister 

 

15 ʿAceb bu nefs-i ḫannāsuñ seni bir dāma düĢürdi 

 Umar kim ata ġayyāya maḳāmuñ sāfilīn ister 

 

16 Yanında ḥācetüñ varken neden maġrūr olursın sen 

 YaraĢmaz saña ʿunfiyyet seni dilber ḥazīn ister 
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17 Göñül hercāyi olmıĢsın nedendür vaḥĢetüñ bilmem 

 Sen anı niçü sevmezsin seni kim ol hemīn ister 

 

18 Ne ḳaçarsın ʿaceb andan bu dünyāya firīb olup 

 Serāy-ı Ẕü‘l-celālīde ṭapuñı meh-cebīn ister 

 

19 Ḳażā Ģāhīni ḫavfından kebūter gibi dil ḳaçdı 

 Penāh ėdinmege senden ya dāmen yā‘stīn ister 

 

20 Senüñ tātār-ı müĢgīnüñ görüp Ḳuloġlı meyl ėtmiĢ 

 Meded sevdā-yı ruḫsāruñ içün Māçīn ü Çīn ister 

 

119 

Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün 

1 Göñül sīm-āb-veĢ uçar ḳapuñda āĢiyān ister 

 Mürīd-i ʿıĢḳ olan bunda bir ulu āsitān ister 

 

2 Tenezzül eylemez ol gül seḥerde bülbül aġlasa 

 Azırġanur imiĢ göñli meger āh u fiġān ister 

 

3 Ġnanmaz oldılar Ģol vaʿde-i vaṣlına ʿāĢıḳlar 

 Dehān-ı ḫātem-i laʿli gibi andan niĢān ister 

 

4 Ne deñlü saʿy ėdersem vaṣlına anuñ elüm ėrmez 

 O servüñ sāyesine bil kim iẕn-i bāġbān ister 

 

5 Bu dil Ģehrini yaġmā eyledi tātār-ı ruḫsāruñ 

 Meger ʿamber-Ģemīmüñden aña bir pāsbān ister 

 

6 Dilārā diñlemezsin hiç sözini ehl-i ʿirfānuñ 

 Mizācuñ ol raḳībüñ sözi gibi kec-dehān ister 
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7 Gözüm yaĢı aḳar enhār olup bāġ-ı cemālüñle 

 Cenābuñ ol ṣuya ḳāniʿ degildür ṣāfi ḳan ister 

80ᵇ 

8 Murādum ʿālem-i ḳudsiyyeñe varmaḳ durur ammā 

 Tehī-destem varımazam ṭapuña ermaġān ister 

 

9 Ġarībem vādi-i fürḳatde ḳaldum dest-gīrüm yoḳ 

 Ser-i kūyuñda eglenmege göñlüm bir mekān ister 

 

10 YaĢum sīr-āb-ı gülzāruñ begenmez tīredür deyü 

 Senüñ ol bāġbānuñ key laṭīf āb-ı revān ister  

 

11 Bu gün Ģol nāme-i aḥvālümi ṣunmaġa ḳaṣd ėtdüm 

 Ġamuñ bevvābı menʿ ėdüp dėdi tenhā zamān ister 

 

12 Firāḳuñ leĢkeri dil Ģehrini hep pāymāl ėtdi 

 ġikāyet eyleyüp geldüm saña cānum emān ister 

 

13 Göñül bir sāʾil-i dergāhuñ olmıĢ intiẓār ėdüp 

 Ḳapuñdan gitmege ʿazm eylemez bir pāre nān ister 

 

14 Cemālüñ görüben ḥayrān olur her vaḳt dil murġı 

 ġu perr-i Cebraʾīldür ṭāḳ-ı ʿarĢa nerdübān ister    

 

15 Ṣafāsı yoḳdurur eyā firāḳuñ Kaʿbe kūyında 

 Göñül ṣabr eylemez ʿömren yüzin görmege cān ister 

 

16 Ḥarīm ü ḥürmetüñ ḳıldum ṭavāf eylemege niyyet 

 Fenā iḥrāmını geymiĢ bu dil ḥacc-ı ḳırān ister 
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17 Muḥālif düĢdi dildāruñ yine reʾyine bu reʾyüm 

 Göñül evvel-bahār umar o bir faṣl-ı ḥazān ister 

 

18 Bunun metnini istiḫrāca ḳādir degil ʿālimler 

 Kitāb-ı ʿıĢḳuñı Ģerḥ ėtmege bir nüktedān ister 

 

19 ġeb-i tārīk ü zülfüñ māniʿin defʿ eylemek içün 

 Bu dil bezmine vechüñ gibi altun Ģemʿdān ister 

 

20 Firīb-i ʿāĢıḳa hiç vechile aldanmaz ol cānān 

 Ḳuloġlı anı bulmaġa hezārān imtihān ister 

 

120 

Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün 

1 Göñül Mevlāyı bulmaġa Resūle intisāb ister 

 Ḳoyuben māsivā‘llâhı hevādan ictināb ister  

 

2 Bu gün pervāne-i cānum geçüp ṭāḳ-ı muʿallādan 

 Yanuban āteĢ-i ʿıĢḳa belāya irtikāb ister 

81ᵃ 

3 O Ģāhuñ iftirāḳından yanup nār-ı iĢtiyāḳından 

 Ġam-ı hicr-i firāḳından bu ciger pür-kebāb ister 

 

4 Anuñ bezminde olmaġa anuñ ḳurbını bulmaġa 

 Derūnuñ ḫırmenin āteĢ gözüñ bārān-ı āb ister 

 

5 Beḳā-yı Lā-yezāle ger teveccüh eyledüñ ise 

 Gözüñ yum bu cihāndan ġaflet ile bil ki ḫˇāb ister 

 

6 Eger nefs atına binmek dilerseñ rāh-ı Mevlāda 

 Riyāżet pūtesinden çıḳma bir altun rikāb ister 
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7 Ölüñ ölmezden öñ deyü buyurdı mefḫar-ı ʿālem 

 Ṭarīḳat veznine girüp bu nefis iḥtisāb ister 

 

8 Sen anuñ bezmine maḥrem olam dėr iseñ iy ʿāĢıḳ 

 Muḳaddem sāḳi-i vaḥdet elinden bir Ģarāb ister 

 

9 Serāy-ı Ģehr-i ʿuḳbāya esās urmaḳ murāduñsa 

 Bu dünyānuñ bināsın bir gün evvelce ḫarāb ister 

 

10 Pes ol yārüñ cemālini görem dėrseñ dü-ʿālemde 

 Ki naḳĢ-ı māsivādan yüzüñe bir ḫoĢ niḳāb ister 

 

11 Hem ol bezm-i Ġlâhīnüñ ki sāzı aġlamaḳ oldı 

 Gerekdür āh u feryāduñ ne çeng ne rebāb ister 

 

12 Ḳanı Ģol kim bu Ģehr içre biz‘aña āĢinā ḳılur  

 Delālet ėde dildāra ki yoḳ mı bir ŝevāb ister 

 

13 Aḳarsam eger ėllerle esersem gėrü yėllerle 

 Firāḳuñ vaṣfı dillerle beyān olmaz kitāb ister 

 

14 Rumūz-ı ṭalʿat-i ḫāl-i ḫayālüñ metnine baḳdum 

 Muṭavvel ʿıĢḳuñuñ olmaz beyānı intiḫāb ister 

 

15 Cemālin görmeden anuñ bayıldı cānımuz geçdi 

 ḲızarmıĢ lāle-i ruḫsārı Ģebnemden gül-āb ister 

 

16 Anuñ sevdā vü ʿıĢḳıyla yücelmiĢ evc-i bālāya 

 Göñül bir āsümān olmıĢ cemāl-i āfitāb ister 

 

17 Göñül aġyārı hep bir bir ögütdi nevbet umardı 

 Hevā-yı ʿıĢḳ ile ṭolmıĢ felekden āsiyāb ister 
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18 Nedendür ġayrınuñ dil ḫidmetin aṣlā ḳabūl ėtmez 

 Ḳapusında ḳul olmaġa o bir ʿālī-cenāb ister 

81ᵇ 

19 Ḳabūl-i muʿcizüñle kāyināta fitne ṣalmaġa 

 Göñül Rūḥü‘l-emīnüñ atı naʿlinden türāb ister 

 

20 O gün kim vaʿde-i vaṣluñ içün iḳrār ḳılmıĢduñ  

 Ḳuloġlı ḳapuña gelmiĢ bu gün senden cevāb ister 

 

121 

Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün 

1 Derūnum ḫırmenin berḳ-ı ġamuñla ṣāf āteĢdür 

 Bu gün zülfüñ gibi bu cān u dil ġāyet müĢevveĢdür 

 

2 Cüdā düĢmek ile bir ḳaç gün ol ġīrīn viṣālüñden 

 Göñül Ferhādı kūh-ı miḥnetüñde bir belā-keĢdür 

 

3 Muḥabbet rāhına gitmege niyyet ḳılsañ iy dil sen 

 Çoġ ʿāĢıḳlar helāk olmıĢ anuñ derbendi pür-leĢdür 

 

4 Firīb olup ṣaḳın bu Ģāhid-i maḳṣūda dil vėrme 

 Cefā-ḫūdur görinüp ṣaḳlanur ol bir perī-veĢdür 

 

5 Ḫadeng-i çeĢmine anuñ ḫaẕer ḳıl kim üzilürsin 

 Kim anuñ tīr ü müjgānı ṣanasın ṭolu ter-keĢdür  

 

6 Açılsa Ģol gül-i maʿnā derūnum gül-ʿıẕārında 

 Gerekmez Ģol gül-i ṣūrī kim anuñ ʿömri dört beĢdür 
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7 Gerekdür ḫātem-i vaṣluñ dil aña dest-res bula 

 Ḳo kim mihr-i Süleymānı gehī bir ehremen eĢdür 

 

8 Segirtme tīz yorılursın bu yoluñ yoḳ nihāyātı 

 Mebāẕā yolda ḳalasın öñüñ hep ṭaġıla ṭaĢdur 

 

9 Bu nefsüm kimseye baĢ egmedi ben ḳaldum ayaḳda 

 Ḳad-i servi gibi yārüñ ʿaceb neb-tīz ü serkeĢdür 

 

10 Cihānda arayup gezsem bulup bir āĢināsını 

 Aña yalvaruban ṣorsam kim ol dildāra hem-deĢdür  

 

11 Pes anuñ bāri ḳulları cihān ḥükmin sürer her dem 

 Anuñ ednā ġulāmınuñ ḳabāsı cümle zer-keĢdür 

 

12 O bir çevgān-ı ʿamber-sā ṭutar bām-ı felek üzre 

 Odur devlet ṭopını dönderen zīrā ki meh-keĢdür  

 

13 Eger bu ŝemme vechu‘llâhdan
589

 alursañ sebaḳ cānā    

 Yüzi āyīnesine baḳ cihātı bī-cihet ĢeĢdür 

82ᵃ 

14 Cemālüñ bāġını bir kez gören görmek diler dāyim  

 Anuñ sevdāsı cān besler ki bir dilcū-yı dilkeĢdür 

 

15 Mesīḥā gibi ḳılur rūz u Ģeb her mürdeler iḥyā 

 Pes anuñ būy-ı zülfi ṣaḥn-ı dilde bir ṣabā-veĢdür 

 

16 Anıñçün kim ḳaṭār-ı kārbāna ol heves ḳıldı 

 Bu dil üĢtür gibi rāh-ı meĢaḳḳat içre ġamkeĢdür 

 

                                                           
589

 Bakara, 2/115. 
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17 Maḥabbet āsümānına çekildi bu dil ü cānum 

 Murād-ı burc-ı ʿaḳrebde hemān ol rūy-ı meh-veĢdür 

 

18 Tenezzül eylemez çāh-ı zenaḫdānuña dünyānuñ 

 Göñül evc-i saʿādetde uçar dāyim hümā-veĢdür 

 

19 Ṣaḳın sen nūr-ı vechine anuñ zīrā ḳatı baḳma 

 Taḥammül eylemez baḳmaġa zīrā ol ḳamer-veĢdür 

 

20 Sevinürsin bu gün ālāyiĢ-i dünyāya sen ammā 

 Ḳuloġlı rūz-ı maḥĢer ḳorḳaram ḥālüñ müĢevveĢdür 

 

122 

Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün 

1 Ṭıfl-ı dil çün ḫāṭırında ʿıĢḳuñı ezber ṭutar 

 Ser-güẕeĢtüm kātib-i ḳudret yeñi defter ṭutar 

 

2 Ol melek çün cānumı almaġa ḳaṣd ėtdi benüm 

 Ṣanki cellād-ı felek destinde bir ḫançer ṭutar 

 

3 Ḳubbe-i eflāki ṭutmıĢ bile cānum dest-res  

 ġīr-i merdān gibi elde ol der-i Ḫayber ṭutar 

 

4 ĖĢigi ṭaĢını anuñ ṭutmıĢam biñ cān ile 

 Ṣanasın ṣarrāf-ı Ģehrüñ ḳıymet-i cevher ṭutar 

 

5 Aldı efkār-ı hevāsı zülfinüñ bu göñlümi 

 Bir Ģeh-i iḳlīm gibi ol bir bölük leĢker ṭutar 

 

6 Ġḥtiyāc ėtmez gibi ol kūçe-i ʿaṭṭāra hiç 

 Ḫˇāce-i Hindū gibi zülfi anuñ ʿamber ṭutar 
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7 BaĢımuñ ṭopını çengāline almıĢdur ecel 

 Gürz-i Rüstemdür ṣanasın bilmemiĢ ʿanter ṭutar 

 

8 Bāġ-ı ḥüsn içre yüzüñ gülzārına Ģebnem gibi 

 Ebr-i çeĢmümle seḥerde ḳaṭre ḳaṭre ter ṭutar 

82ᵇ 

9 Ġayrıdan tercīh ėdüben vechüñi ṭutdı göñül 

 Ṣanki yılduzlar arasında gözüm Ülker ṭutar 

 

10 Fikrüñ ile ṣubḥa dek bī-ḫˇāb olurdum her gėce 

 ġol müneccim gibi kim göklerde saʿd-aḫter ṭutar 

 

11 Bāġbān-ı ḥüsnüñi bir dem uyuḳlasun diyüp 

 Dil öñüñce çākerāne kāse-i huĢ-per ṭuṭar 

 

12 ġemʿdān-ı vechüñe cemʿ oldılar pervāneler 

 Ṣanasın abdāl-ı dil elde çerāġ-ı er ṭutar 

 

13 Ḫābgeh içre uyurken dil ṭolaĢdı zülfüñe 

 Gāh elinden ṣalıvėrüp gāh anı ḳorḳar ṭutar 

 

14 Ben ṭutarsam dāmen-i dildārı baña çoḳ mıdur 

 On sekiz biñ ʿālemi gör bir ulu server ṭutar 

 

15 Ol büt-i Māçīne ol deñlü tażarruʿ eyledüm 

 Diñlemez aṣlā sözümi saḫt-ı dil mermer ṭutar 

 

16 Dil ġarībāne düĢüp ẕātuñ beyānın bilmege 

 Maʿni-i Mıṣr içre süknā cāmiʿ-i Ezher ṭutar 

 

17 ZerkeĢ dībā gibi faḳruñ libāsın eynüme 

 Giydürüp iḳlīm-i miḥnet içre kerr ü fer ṭutar 
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18 Māsivānuñ mūyını cānumdan ėtmege tırāĢ 

 Mīna-i rāh-ı ḥaḳīḳat içre dil berber tutar 

 

19 Sāḳi-i devrān eger cām-ı ṣafādan bir ḳadeḥ 

 Ṣunar ise ṣanki dil mirʾāt-ı Ġskender ṭutar 

 

20 Bir naẓarda gūĢe-i çeĢmüñle cevher ḳılmaġa 

 Dil ʿamel iksīrini destinde ḫākister ṭutar 

 

21 Bu Ḳuloġlı ol ḳad-i bālāya niyyet eyleyüp 

 Bāġ-ı dilde rūz u Ģeb ĢimĢād ile ʿarʿar ṭutar 

 

123 

Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün 

1 Ġki ʿālemde baña Ģol vechüñi görmek yėter 

 Āsitānuñ ḫākine bu yüzümi sürmek yėter 

 

2 Heft-kiĢver ṭutmaḳ içün salṭanat ancaḳ hemān 

 Ḫānumān u cümle varum yoluña vėrmek yėter 

83ᵃ 

3 Bu serāy-ı vaḥdetüñ içinde ḫidmet bendeñe 

 Bir uġurdan māsivānuñ defterin dürmek yėter 

 

4 Milk-i ʿālemden eger iḫrāc olursam ġam degil 

 Bārgāh-ı ḥażretüñ dīvānına girmek yėter 

 

5 ĀĢiyān-ı vaḥdet içre bülbül-i ḳudsīlere 

 Bāġ-ı ḥüsnüñden cemālüñ güllerin dėrmek yėter 

 

6 Baḥr-i ġamda dėme kim fülk-i vücūdum ġarḳ olur 

 Rūzgār-ı ʿıĢḳa bu dil çenberin germek yėter 
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7 Mevc-i deryānuñ ziyānına ḳaṣāvāt çekme kim 

 Cān u baĢ ile anı menzīle ėrgürmek yėter 

 

8 Ölür iseñ cismüñi ol pertev-i ruḫsārına 

 Yėlken ıṣlaġı gibi ḳarĢusına sermek yėter 

 

9 Ḫāli ėtmek ister iseñ dil serāyını aña 

 Dergehin çārūb-ı müjgānuñla süpürmek yėter 

 

10 PādiĢāh gelsün dėr iseñ bu göñül eyvānına 

 LeĢker-i aġyārı ḳalbüñden bu gün sürmek yėter 

 

11 Rüstemāne üstüñe ḥırṣ u hevā ėtse hücūm 

 Nīze-i ʿıĢḳ ile Ģol aʿdāyı tüskürmek yėter 

 

12 Yoḳdurur anuñ ḥużūrında hiç ʿiṣyānum dėme 

 ġöyle kim güstāh-veĢ yanında sümkürmek yėter 

 

13 Ḫānḳāh-ı dünyede dėme tevekkül ehliyem 

 Yėdigüñden ġayrı zād alup çü götürmek yėter 

 

14 Bir uġurdan vėrmegil ʿilm-i ledün südi yaḳar  

 ġīr-ḫˇāre gibi dil ṭıflını emzürmek yėter 

 

15 TeĢne-leb cānum umar dāyim Ģarāb-ı ʿıĢḳuñı 

 Cām-ı vaṣluñdan aña bir kerre içürmek yėter 

 

16 Dehr içinde sen daḫı abdāl-ı ʿıĢḳ olur iseñ 

 Tekke-i zühdüñ ḥaṣīrin külli dėvĢürmek yėter 

 

17 Ḫām ise bu mīve-i ḳalbüñ seyāḥat ḳıl yüri 

 Bu ṭarīḳat āteĢinde anı biĢürmek yėter 
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18 Bu dil-i dīvāne-i zārı_incidürsin nice bir 

 Bāri dīdāruñ aña bir kerre göstermek yėter 

83ᵇ 

19 Geçmek isterseñ eger Ģol çenber-i Ḥallācdan 

 Revzen-i sūzenden üĢtürleri geçürmek yėter 

 

20 Ġy Ḳuloġlı ister iseñ vaḥdet iḳlīmine rāh 

 Rehber-i dānānuñ ʿālemde yüzin görmek yėter 
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Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün 

1 Muntaẓır ol sen bu rāha nā-gehān sulṭān geçer 

 Kim Ḥicāz iḳlīmine kervān-ı Hindistān geçer 

 

2 GūĢuña giden ṣadāyı ṣanma āvāz-ı küleng 

 Ḳudsiyān-ı cān u dil kūyuñda dest-efĢān geçer 

 

3 Gördügüñ ṣanma senüñ ʿāĢıḳlaruñdur iy güzel 

 Kaʿbe kūyuñda sürilüp bir bölük ḳurbān geçer 

 

4 TeĢne-leb mestāneler ṣaf baġlamıĢlar ḳarĢuña 

 Ġmrenüp dėrler baḳalum sāḳi-i devrān geçer 

 

5 Leblerüñ görüp senüñ ṣarrāf-ı Ģehr ėtdi ṭamaʿ 

 Ṣandı kim dürc ile ol yāḳūt yā mercān geçer   

 

6 Ḫaste vü bīmār-ı ʿıĢḳuñ gözleri yolda ḳalur 

 Ol ḳıyās eyler ṭabīb vaṣl ile dermān geçer 

 

7 Bāġ-ı ʿıĢḳuñ gūĢesinde bāġbān olup ṭurın  

 Verd-i ruḫsāruñ zamānı lāle-i nuʿmān geçer 
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8 KeĢti-i cevr ü cefā içre taḥammül ėdegör 

 Bir iki gün ṣabr ėdegör vaḳt olur ṭūfān geçer 

 

9 Köpridür dünyā anuñ üstünde kims‘ėtmez ḳarār 

 ʿĀĢıḳ-ı dīvāne-dil ḥayrān gelüp ḥayrān geçer 

 

10 Ḫānḳāh-ı dehr içinde kimse eglenmez bu gün 

 Ġy göñül senüñ gibi bunda çoḳ abdālān geçer 

 

11 Āyet-i vechüñ görüp gūyā ḳıyās ėtdi göñül 

 Sürḥ altun cedvel ile ḥüsn-i ḫaṭ Ḳurʾān geçer 

 

12 Ṭāḳ-ı ʿarĢdan baḳıĢurlar zümre-i Kerrūbiyān 

 Her ḳaçan kim sidreden Cibrīl ile Rıḍvān geçer 

 

13 Mest olur ʿāĢıḳlaruñ Ģol bezmgāhuñda senüñ 

 Görseler ger cilve-i reftār ile cānān geçer 

84ᵃ 

14 ʿAḳlı baĢından gidüben cānı uġrar aġzına 

 Görse ger ṣayyād-ı Ģehrüñ māhi-i ʿummān geçer 

 

15 Ġy göñül ḳılma tekāsül eyle maḳṣūduñ ṭaleb 

 Ṣoñ nedāmet aṣṣı ḳılmaz vaḳt ile ezmān geçer 

 

16 Ġy ṣadef dürr-i ŝemīne ṭālib iseñ aġzuñ aç 

 Bir ḳarāra ḳılmaz āḫir ḳatre-i nīsān geçer 

 

17 ʿAndelībā aldanup ḳalma bu gül rengine sen 

 ĖriĢüp faṣl-ı ḥazān bu bāġ ile bostān geçer 
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18 Ḳadrini ʿömrüñ bilürseñ ḳadre ėrersin hemān 

 Ġāfil olma kim öñüñden çeĢme-i ḥayvān geçer 

 

19 Vāʿiẓ-ı fertūta zinhār iy göñül urma ḳulaḳ 

 Bir bunamıĢdur dilinden niçe biñ hezyān geçer 

 

20 Bu Ḳuloġlı dünyeden geçmiĢ namāzın ḳılmaġa 

 Reh-güẕārı bekle gör aʿyān-ı Ģehristān geçer 
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Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün 

1 Cemālüñ gül-ʿıẕārına senüñ bu murġ-ı cān uġrar 

 Ecel bir köpridür gūyā aña cümle cihān uġrar 

 

2 Ṭururken reh-güẕārında gelür diyü yola baḳup 

 Gözükmez bilmem ol cānān meger bizden nihān uġrar 

 

3 Emīn oldum deyü zinhār ölümden ġāfil olmaġıl 

 Anı mīr-i ʿases ṭuymaz bu Ģehre Ģeb-revān uġrar 

 

4 Bahār-ı bāġ-ı ʿömrüñden ne añlarsın ḳıyāsuñla  

 Ecel yėli esüp bir gün aña bād-ı ḥazān uġrar 

 

5 Ḫalīfe gibi bu Baġdād-ı dehre aldanup ḳalma 

 Ḳılur yaġmā gelür bir gün aña Çenḳīs Ḫān uġrar 

 

6 Müheyyā ḳıl yüküñi Kaʿbe-i maḳṣūda giderseñ 

 Meded ḥāżır olamdı ėrte bir gün kārvān uġrar 

 

7 Girībānuñ gibi gel nāme-i aḥvālüñi çāk ėt 

 Naẓar ḳıl çākerāna pes o Ģāh-ı ʿāli-Ģān uġrar 
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8 Özüñi ṣatma iy ḫˇāce bu ders-ḫāne-i kevn içre 

 Niçe sencileyin yüz biñ müdeḳḳiḳ nüktedān uġrar  

84ᵇ 

9 Ġ dehr-i bī-vefā ṣanma yanuña ḳala ėtdügüñ 

 Kim elbetde zamāndur bunda bir ṣāḥib-zamān uġrar 

 

10 Meŝeldür söylenür ṣu aḳduġı yėre gėrü aḳar   

 Gözüm yaĢı yüzüm üzre olup āb-ı revān uġrar 

 

11 Bu bāġı ṣanma sen tenhā deyüp sünbüllerin yolma 

 Çıḳarken ḳapusından üstüñe çaḳ bāġ-bān uġrar 

 

12 SürūĢı ʿālem-i ġaybuñ gözükdi ḫˇāb-gāhuñda  

 Ṣanasın ḳabr-i Mūsādur aña Kerrūbiyān uġrar 

 

13 Ḫayālüñ yāduma gelse tenüm lerzān olup ditrer 

 Yüzüñ görsem bu cānum aġzuma gelüp hemān uġrar 

 

14 Ḳaçan faṣṣād-ı ġamzeñ ẓāhir olsa dürlü nāz ile 

 Müjeñ neĢterleri rīke ṭoḳunsa ṭaĢra ḳan uġrar 

 

15 Miŝāl-i Kaʿbe-pūĢīnem firāḳat yek-siyeh Ģāl-rā
590

 

 Beni çignetmege her gāh raḳīb-i pīl-bān uġrar 

 

16 Meger meclisde ol cānān-ı ʿaraḳ-rīz Ģerminden 

 Ṭutar bir bāġ-bān elde gülile erġavān uġrar 

 

17 Resūl-i bā-ṣafā Baṭḥāya ḳalḳmıĢ ḫāk-i Yeŝribden 

 Tebessüm ėdüp aṣḥāb ile ol ḫande-künān uġrar 

 

                                                           
590

 “Ayrılığın siyah şalını Kabe gibi örtündüm.” 
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18 ġitā-yı bāġ-ı fürḳatde gülüñ yādına ol bülbül 

 Geçüp eṭrāf-ı gülĢenden ėdüp āh u fiġān uġrar 

 

19 Gözüñüz yaĢın eṭrāfına anuñ cūy-bār eyleñ 

 Görüñ bu gül-ʿıẕāra Ģimdi bu ġonce-dehān uġrar 

 

20 Ḳuloġlı merḳadüñ yol üzre ḳazdurmaġa cehd eyle 

 Ḳaṭār-ı daʿvet-i meʾŝūre ile sār-bān uġrar 

 

126 

Feʿilātün Feʿilātün Feʿilātün Feʿilün 

1 Miḥnet iḳlīmini ḳor dil reh-i ṣaḥrāya gider 

 Per-i Cibrīle binüp ʿarĢ-ı muʿallāya gider 

 

2 Pāymāl oldı göñül leĢkeri hicrānuñ ile 

 Bıraġup milketini kūy-ı dilārāya gider 

 

3 Bıraġup Ģöyle kim ol merḥale-i dünyāyı 

 DüriĢüp cān ile ol menzil-i ʿuḳbāya gider 

85ᵃ 

4 Bindi dil tīz-rev olan berḳ-ı burāḳ-ı ʿıĢḳa 

 Kaʿbe kūyuñdan uçup Mescid-i Aḳṣāya gider 

 

5 Kārbān-ı ġam-ı miḥnet baña hem-rāh oldı 

 Ṭutdı dil rāh-ı Ḥicāzı kim o Baṭḥāya gider 

 

6 Baġladum Ģāl-ı fenā bėlüme iḥrām yerine 

 Ḥacc-ı vaṣluñ çü senüñ Kaʿbe-i ʿulyāya gider 

 

7 Pīr-i ʿıĢḳuñ etegi çıḳdı elümden nā-gāh 

 Ḳorḳaram baĢın alup ġām u Buḫārāya gider 
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8 Ṭutalı sükker-i vaṣluña ṭamaʿ ṭūṭi-i dil 

 Dür-i naẓmum dizilüp ʿıḳd-ı Ŝüreyyāya gider 

 

9 Bezm-i ʿıĢḳuñda senüñ sāḳi-i hicrān-ı ezel 

 DolaĢup bizi ḳor ol dilber-i ġarrāya gider 

 

10 Fuḳarāya niçün ol sāḳi tenezzül ḳılmaz 

 Eline cāmın alup bāde-i ḥamrāya gider 

 

11 Hiç sebük-bār-ı cihān olana ġam kār ėtmez 

 Çekilüp üĢtür-i miḥnet ehl-i dünyāya gider 

 

12 Zülf ü ḫālüñ göreli dil ḳodı eski ġamını 

 ĠĢtiyāḳ ile yine ol yeñi sevdāya gider 

 

13 Bu göñül Mıṣr-ı ḫayālüñle olup Mūsā-vār 

 Ṭūr-ı maʿnāya çıḳup Ḥaḳḳa temennāya gider 

 

14 Yüzi astārı belürsiz yėler āvāreleri 

 Kimi vaṣluñ bu gün umar kimi ferdāya gider 

 

15 Böyle yazmıĢ bize de levḥ-i ezel ḳassāmı  

 Gün olur kim beĢimüz biñ yere ġavġāya gider 

 

16 Zülfüñüñ silsilesin yazdı debīr-i eflāk 

 Kār-fermā-yı ezel rāh-ı muʿammāya gider 

 

17 Bülbüli ʿıĢḳuñ oḳur gülde hezār destānı 

 Bu bahār içre kim ol zülf-i semen-sāya gider 

 

18 ġehr-i çarḫ içre bulunmazsa metāʿ-ı ḥüsnüñ 

 Naḳd-i vaṣluñ senüñ ʿāĢıḳlara ser-māye gider 
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19 Ṭūġ-ı hicrānuñı dil ṭutdı Sikender-vārī 

 Ṣanki āĢūb içün ol leĢker-i Dārāya gider 

85ᵇ 

20 Zīr ü bālādan elin çekdi Ḳuloġlı fi‘l-ḥāl 

 Ġayrıdan fāriġ olup dergeh-i aʿlāya gider 
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Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün 

 ٖٓ ًٚ زاٗاٟ ًحاب ؿْٔ اظ ذٞض ٓساض 1

ًٖ ؼعاٝاض ٝلاُث ٛچ ٖٓ زٝض ٓساض 
591

 

 

 تازۀ ػفن جٞ ٓؽحْ ًٚ ذطاتات ٗيْ 2

زٙ ُة شاّ جٞ ٛط ٝهث چٞ ٓرٔٞض ٓساض 
592

 

 

 يام ايٞإ چطا تآٖ تط تؽحٚ ـٞز 3

زضًٜث ؼٟٞ ضهيثإ جٞ زؼحٞض ٓساض 
593

 

 

 ت٠ ً٘ا٠ٛ ٝ ٖٓ اظ ًطزٙ جٞ كطٓإ ػصاب 4

تاض تطؼٟٞ حؽٞزاٗث ٓـلٞض ٓساض 
594

 

 

 إٓ ًٚ ػاـن ٗفٞز ٗعز ـٔا ت٠ حالَ 5

 
595

بُر مذا ُ زو ضت ت ىص د ٌر م طً  ّ ع  ب

 

 چٕٞ تسضٝيؿ للث ٓؽث ضيا ظاٛس ٗيؽث 6

ٛط ػثاپٞـ٠ ً٘س ٓؽ٘س ييلٞض ٓساض 
596

 

 

                                                           
591

 “Ben gam kitabını iyi bilen biriyim, beni hakîr sanma. Vuslatına lâyık et, beni hiç uzak tutma.” 
592

 “Senin aşkının şarabıyla mestim, ama harâbât ehlinden değilim. Her zaman kadehinin dudağını ver, 

mahmurmuşum gibi muamele etme.” 
593

 “Sarayının kapısı bana niçin kapalı? O kapıdan rakiplerin de girmesine izin verme.” 
594

 “Ben günahsız olduğum halde sen bana azabı ferman buyurdun. Bari sana haset edenleri de 

bağışlama.” 
595

 “Âşık olmayanın senin nezdinde eli boş demektir. Bal yapmayan sineği, arı diye elinde tutma.” 
596

 “Gösteriş sarhoşu ve derviş görünümlü herkes zâhid değildir. Her aba giyeni Tayfûru‟l-

Bestâmî‟nin makamında sanma.” 
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 ٖٓ ؿْ ٝازئ ٛصطإ ٗ٘فيْ٘ ٛط تاض 7

ٗعز ًؽحاخ ـٔاؼث ايٖ ضٙ ٓؼصٝض ٓساض 
597

 

 

8 ُ م ري ت م حري ىذي ب رچً احام ب   و

جا ًٚ اظ هاكِۀ ػفن ٝ ٜٓصٞض ٓساض 
598

 

 

 ٖٓ ًٚ تطزاضيْ اظ ظُق تسضٝاظۀ اٝ 9

آجؿ ٛصط ٓؽٞظز جٖ ٓ٘مٞض ٓساض 
599

 

 

 ًاؼۀ زٍ تفٌ٘سيْ كطاهث زيسّ 10

 
600

ه اِ غم  طف و فُر مذارٌ غ ً ف ػُق و  مع

 

 اتط ظُلث چٚ حٞاُث ٠ً٘ جاتإ ضذث 11

ٗظط ٖٓ تٌفا پطزۀ ٓؽحٞض ٓساض 
601

 

 

 جٞ چٚ حاشث تعٗرسإ چٚ تاتَ تػ 12

 
602

 ٖٓ ٗٚ  زيٞاٗيْ اظ ؿيطت ٓؽحٞض ٓساض

 

 اٟ ـٜ٘فاٙ شٜإ اظؿطۀ زٗيٚ ٓفٞ 13

 
603

 شِٔٚ تطتاز ً٘س ٗلػ جٞ ٓـطٝض ٓساض

 

 اٟ زٍ ؿٔعزٙ اظ ـاٛس زٗيا ٓطِة  14

 
604

 چٌٞٗٚ اٗصاّ ك٘ايؽث اٝ ٓؽطٝض ٓساض

86ᵃ 

                                                           
597

 “Ben gam ve ayrılık vâdisinde devamlı oturmam. Senin yanında küstahlık eden kişiyi, bu yolda 

mazur görme.” 
598

 “Senin yolunun hariminde gerçi ihrama girdim. Ta ki beni aşk kafilesinden uzak tutmayasın.” 
599

 “Ben onun kapısına, zülfünden asıldım. Ayrılık ateşi Mansur‟un vücudunu yakmasın, dikkat et.” 
600

 “Gönül kâsesini kırdım, senin ayrılığını gördüm. Lutfet ey sevgilinin gamı, Çin porseleni gibi sen 

de beni kırma.” 
601

 “Zülfünün bulutu, yanağının ışığını niye kapatıyor? Bakışımı aç, perdeyi kapalı tutma.” 
602

 “Büyülemek için Babil kuyusuna ihtiyacın yok; senin güzel çenen yeter. Ben divâne değilim, 

gayretim sebebiyle beni büyüleme.” 
603

 “Ey cihan padişahı, dünya ile gururlanma. Ve mağrur olma ki bütün halk toplanır, seni perişan 

ederler.” 
604

 “Ey gama müptela olmuş gönül! Dünya güzelinden isteme. Mademki işin sonu yok olmaktır, o 

halde dünya ile sevinme.” 
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ير 15 ؿ م م ي ضاو ر ر ب بر مه و   خذمت دٌ

چٕٞ ش٘ايث تٌ٘س ايٖ حس ٓثطٝض ٓساض 
605

 

 

 ٌٖٓ اٟ ػاضف تا هلل ًٚ ٓيَ اؼحسضاز 16

اٟ ًٚ ٌٓاضۀ ٖٓ ؿيط جٞ ٌٓٔٞض ٓساض 
606

 

 

 ًط تلحٞاٟ ظٖٓ ٓحلن آذط ًٖ 17

يؼ٠٘ ايٖ هحَ ٓطا ظٓطۀ شٜٔٞض ٓساض 
607

 

 

 ٛچ ًػ ضا تـطٝض ظض ٝ جحويط ٌٖٓ 18

ًٚ ؼِئإ زٍ ٖٓ جٞ ًٚ يي ٓٞض ٓساض 
608

 

 

 ًط جطحْ ٗفٞز ٗعز ـٔا تاًػ ضا 19

چٞ جِطق ٠ً٘ تآٖ زٍ ٓؼصٝض ٓساض 
609

 

 

 اٟ هٍٞ اٝؿ٠ِ تحٔ٘اٟ ذسا ًٖ ـة ٝ ضٝظ 20

يؼ٠٘ إٓ ضٝظ شعا شإ جٞ ٓوٜٞض ٓساض 
610

 

 

128 

Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün  

1 Göñül mecẕūb-ı ʿıĢḳuñdur divāne-rā ḳalem neyler 

 Ġçür cām-ı maḥabbetden bize ḫōd cām-ı Cem neyler  

 

 

                                                           
605

 “Sevgilimin hizmetinde eğer bir kusur edersem, hacda iken cinayet kusuru işlenirse o hac kabul 

edilmediği gibi sen de benim hizmetimi kabul etme.” 
606

 “Ey Allah‟ı bilen kişi! İstidrâca meyletme. Ey bana hilekârlık eden! Senden başkasını hileye 

uğramış sanma.” 
607

 “Eğer benim için bir fetva çıkaracaksan başkalarıyla ittifak et. Yani benim bu katlim için halkı alet 

etme.” 
608

 “Zenginlik gururuna kapılarak hiç kimseyi aşağılama. Zira sen gönlümün Süleyman‟ısın, kendini 

bir karınca gibi görme.” 
609

 “Eğer yanında hiç kimseye merhamet göstermiyorsan bari bana lutfet, benim gönlüme zorbalık 

etme.” 
610

 “Ey Kuloğlu! Gece gündüz Allah‟ı temenni et. Böylece, o ceza gününde canını gazaba uğramaktan 

koru.” 
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2 Bu dil bīmār-ı hicrānuñ olup dermān umar senden 

 Senüñ derdüñ yėter baña daḫı dünyāda ġam neyler 

 

3 Bu iḳlīm-i derūnumda göñül bir Ģāh-ı ʿıĢḳ oldı 

 Yėter āh ile giryānum ḳurı ṭūġ u ʿalem neyler 

 

4 Senüñ bu vādi-i hicrānuñ içre gözlerüm yaĢı 

 Aḳar deryā gibi dāyim Ģu Hürmüzdeki yem neyler 

 

5 Cebīnüm levḥine yazmıĢ Debīr ü Ḥākim-i ḳudret 

 Oḳuram rūz u Ģeb anı sicillāt-ı raḳam neyler 

 

6 Ḫudānuñ ism-i pākini Ģu kim cān ile ẕikr ėtmez 

 Ġnanmañ andına anuñ pes ol dilde ḳasem neyler 

 

7 Eger vaṣluñ gülin ʿāĢıḳ bula gülzār-ı ḥüsnüñde 

 Raḳībüñ aña āzārı ile ḫār-ı sitem neyler 

 

8 Ṭaḥāret ḳılmasa zāhid derūnın māsivāsından 

 ġu Zemzem anı pāk ėtmez kim ol beytü‘l-ḥarem neyler 

 

9 Kerīmāne pes ol cānān saña raḥm ėtmese iy dil 

 Anuñ kūy-ı ḥarīminde saña her bī-kerem neyler 

86ᵇ 

10 Ġınā-yı ʿıĢḳ-ı dildārı göñülde kim ṭutar ise 

 Yėter aña bu ʿālemde aña māl ü direm neyler 

 

11 Senüñ derd-i ḫayālüñde Ģunuñ kim gözleri giryān 

 Olup laʿl ile mercān ol daḫı reng-i baḳam neyler 

 

12 Anuñ kim sīnesi yārüñ müjine çün hedef ola 

 Pes ālāt-ı cevāriḥden hiç ālāt-ı sihem neyler 
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13 Viṣālüñ leẕẕeti k‘anuñ dimāġına ḥulūl ėtse  

 Kifāyet ėder ol aña çün ol ḳand-i ʿAcem neyler 

 

14 ġular kim dest-res bulmaz anuñ dāmān-ı vaṣlına 

 Yėter çün aña bu ḥasret aña ġayrı nedem neyler 

 

15 Cemālüñ Kaʿbesin cānā Ģu kim bir kez ṭavāf ėtmez 

 Ṭavāf-ı Kaʿbeyi ẓāhir maḳām-ı mültezem neyler 

  

16 Cemāl-i gülĢenüñ bir kez temāĢā eyleyen ʿāĢıḳ 

 Yėter Firdevs ile Meʾvā kim ol bāġ-ı Ġrem neyler 

 

17 Eger cellād-ı hicrānuñ yetiĢe cānına o gün 

 Meded ḳılmaz aña kimse daḫı ḫayl ü ḫaĢem neyler  

 

18 Pes ol peyk-i viṣālüñden ėriĢse baña bir ḳāṣid 

 Seni gelsün dėse dostuñ diyem aña benem neyler 

 

19 Senüñ rāh-ı viṣālüñde Ģu deñlü cidd ü cehd ėtdüm 

 Fenā-ender-fenā buldum baña rāh-ı ʿadem neyler 

 

20 Ḳudūm-ı vechüñe cānā Ḳuloġlı yüzüni sürse 

 Aña kūy-ı celālüñdeki bir ġayrı ḳadem neyler 

 

129 

Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün 

1 Nāme-i ḥüsn-i ḫayālüñ gėce gündüz cān oḳur 

 Ṭūṭidür altun ḳafesde ṣanasın Ḳurʾān oḳur 

 

2 Murġ-ı cānum bu yüzüñ gülzārına ḳılsa duʿā 

 Cebreʾil-āsā semādan āyet-i bürhān oḳur 
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3 Verd-i ruḫsāruñ açılsa bāġ-ı ḥüsnüñde ḳaçan 

 Lāne-i fürḳat elinden murġ-ı dil destān oḳur 

 

4 Ḫaṭṭ u ḫālüñ ruḫlaruñ üzre ṭaġılmıĢ görseler 

 Ḫōca-i Hindū öñüñde bir bölük ṣıbyān oḳur 

87ᵃ 

5 Bu göñül vaṣluñ ümīdiyle senüñ her rūz u Ģeb  

 Defter-i ḳālū-belāda
611

 ʿahd ile peymān oḳur 

 

6 Ḫayra maḳdem ḫayra maḳdem yā ṣaçı ḫablü‘l-metīn 

 Diyüben ʿarĢda melekler sūre-i Raḥmān oḳur 

 

7 Vaḳt-i gülde kim senüñ ġonce-dehānuñ seyr ėdüp 

 Mekteb-i sīnemde bu ṭıfl-ı derūnum ḳan oḳur 

 

8 ʿArż ėdüp oḳusam aḥvāl-i periĢānum saña 

 Kātib-i sırruñ ṣanasın ruḳʿa-i sulṭān oḳur 

 

9 Ḫāfıẓ-ı eĢyā naẓar ḳılsa muṭarrā zülfüñe 

 Mekke ehli ṣan müselsel sūre-i ʿĠmrān oḳur 

 

10 Vechüñi bir kez görenler ḥayret-i kübrā bulur 

 Tekke-i ʿıĢḳ içre esrāruñı abdālān oḳur 

 

11 Mesʾele-i ẕātuña kimse muḳābil mi olur 

 Fāliḳu‘l-ıṣbāḥ612
 içinde meẕheb-i Nuʿmān oḳur   

 

12 Menzil-i maḳṣūda ėriĢmez sevāḥil geçmeyen 

 Baḥr-i fürḳat ḫarḳısın ʿālemde keĢtī-bān oḳur 

 

                                                           
611

 A‟râf, 7/172. 
612

 En‟âm, 6/96. 



532 
 

13 ʿĀlem içre lücce-i deryā-yı vaḥdet seyr ėden  

 ʿĀĢıḳ-ı ġurbet-keĢīde bunda çoḳ ṭūfān oḳur 

 

14 ʿĠlm-i eflāki cihān içre müneccim ne bilür 

 MüĢterīnüñ yazduġını kevkeb-i Keyvān oḳur 

 

15 Kimse ėrmez sırrına aṣlā muʿallā ẕātuñuñ 

 Ḥüsnüñi cennet içinde ṭurmayup Rıḍvān oḳur 

 

16 Cehd ėder seni sevenler ʿıĢḳuñ istiḫrācına 

 Ṭālib-i dīdār olanlar nüsḫa-i ʿirfān oḳur 

 

17 Gül yüzüñe kim ėriĢmesün deyü cānā güzend 

 ʿAndelīb-i ḳudsiyān ṭılsīm-i dest-efĢān oḳur 

 

18 Aldı cānum çün senüñ bād-ı firāḳuñdan ḫaber 

 Dīde-i sürḫ ile ṭutmıĢ bir varaḳ giryān oḳur 

 

19 Kaʿbe kūyına anuñ üftān u ḥayrān giderüz 

 Ṣankim ol dost ḫānesine bir bölük mihmān oḳur 

 

20 LeĢker-i hicrānuñı defter ḳılup yazmıĢ bu gün 

 Bu Ḳuloġlı ʿıĢḳ dilinden bir ulu dīvān oḳur 

87ᵇ 

21 Ḫame-i ḳudret ezel yazmıĢ cebīnüm levḥine 

 Ser-nüviĢtüm iy dirīġā ḫˇāce-i devrān oḳur 
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Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün 

1 Bu göñül Ġskenderāne āb-ı ḥayvān ārzular  

 Yā ġarībāne ḳapuñda ṭurmıĢ iḥsān ārzular 
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2 ġol ḫalīl-āsā bu gün ṭutmıĢ ḥarīmüñ ḳapusın 

 Dil serāyına bu cānum seni mihmān ārzular 

 

3 Āsümān-ı ẕātuña cānum teveccüh eylemiĢ 

 Mefḫar-i eĢyā gibi ol vaḥy-i Ḳurʾān ārzular 

 

4 Ėrmek ister bī-tevaḳḳuf menzil-i maḳṣūdına 

 Bu semend-i himmetüñ her yerde meydān ārzular 

 

5 Sürüni geldüm yine dārü‘Ģ-Ģifā-yı vaṣluña 

 Ġy ṭabībā derd-mendüñ yine dermān ārzular 

 

6 Yūsuf-ı dil çün giriftār oldı zindān-ı tene 

 Aṣlına ulaĢmaḳ ister yine Kenʿān ārzular 

 

7 Hem-niĢīni ehremen olmıĢ bu cān yāḳūtınuñ 

 Ḫātem-i ḳudret gibi ṭurma Süleymān ārzular 

 

8 Oturup ṣarrāf-ı dil bāzār-ı ḥüsnüñde senüñ 

 Leblerüñ Ģevḳına ol laʿl-i BedaḫĢān ārzular 

 

9 Kimseler bilmiĢ degildür meclis-i ünsiyyetüñ 

 Bāde-i vaṣluñda dil bir cām-ı mercān ārzular 

 

10 Bilmedi keyfiyyetin hiç görmeyen esrāruñı 

 Vechüñi abdāl-ı ʿıĢḳuñ oldı ḥayrān ārzular 

 

11 KeĢti-i dil gūyiya atmıĢ kenāra kendüzin 

 Rūzgār-ı miḥnetüñle ṭurma ʿummān ārzular 

 

12 Pertev-i nūr-ı cemālüñden bu cānumdur cüdā 

 Ẕerre-veĢ üftāde-i dil girü tābān ārzular 
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13 Göñlümi ṭutdı Ģu dil-gīr-i hevā-yı miḥnetüñ 

 Ḫāṭırın açmaḳ içün o bāġ u bosṭān ārzular 

 

14 ġol semā-yı ṭalʿatüñde murġ-ı dil cevlān ėder 

 Kim melāʾikden yuḳaru daḫı seyrān ārzular 
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15 Bir gün ola mūr-veĢ yėr altına sen giresin 

 Niçü göñlüñ Ģimdi ṭurmaz yüce eyvān ārzular 

 

16 Cigerüñ ḥasret odına iy göñül biryān ola 

 ġimdi cānuñ ṭurmayup çeĢm-i ġazālān ārzular 

 

17 Görse dīdārın Ḥaḳuñ zāhid ṣafā eylemese 

 Benliginden geçmeyüp ol ṭurma nīrān ārzular 

 

18 Kaʿbe kūyına anuñ hiç olmadı saʿy bu gün 

 Rūz-ı ʿıyd olmadan evvel laḥm-i ḳurbān ārzular 

 

19 Ḳul olanlar görmek ister ḫˇāceler dīdārını 

 ġol muḳarrebler bu gün dergāh-ı sulṭān ārzular 

 

20 Bezm-i ʿıĢḳuñda Ḳuloġlı dem-be-dem pervāne-vār 

 ġuʿle-i ruḫsāruñ içre nār-ı sūzān ārzular 
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Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün 

1 Kendüni bilmez bu dil çünkim o ḳudret söyledür 

 Bezm-i ġamda ʿāĢıḳı cām-ı maḥabbet söyledür 

 

2 Ḫaste-i ʿıĢḳuñ firāĢ-ı miḥnet içre ṭurmayup 

 Kim dehān-besteyi her ehl-i nezāket söyledür 
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3 Ġamze-i ser-bāzuñ almıĢ göñlümi dėdi baña 

 Kim dehān-besteyi her ehl-i nezāket söyledür 

 

4 Bülbülüñ aġzına Ģol hicr-i Ģitā urmıĢ kilīd 

 Ol gül-i raʿnā çoġ ėtmiĢ aña minnet söyledür 

 

5 Kūy-ı fürḳat içre ben giryān olursam ṭañ mıdur 

 Ulusı ölen kiĢi aġlar muṣībet söyledür 

 

6 Yüzüñi gördükçe ben feryād ėderem ṭurmayup 

 ġol güvāh-ı ʿıĢḳuñı oḳunsa ḥüccet söyledür 

 

7 Ol geçen meclisde küsmiĢ bize açmadı dehān 

 Sāḳiyi diñle bu cürʿam iĢbu nevbet söyledür 

 

8 Kendüden geçmiĢ ḫayālüñle bu gün ḥayrān olup 

 Ḫānḳāh-ı ʿıĢḳdaki abdālı ḥayret söyledür 

 

9 Yūsuf-ı ḥüsnüñ bu gün bāzār içinde ṣatılur 

 Ḫˇāceyān-ı Mıṣra baḳ imdi ne ḳıymet söyledür 

88ᵇ 

10 ṬuymıĢ esrāruñ göñül aġzını açmaz kimseye 

 Aña ʿayyār-ı ḫayālüñ buldı furṣat söyledür 

 

11 Dil rebāb-ı sūzın almıĢ eline ḳılur fiġān 

 Bezm-i vaṣlında niçün ėtmez mürüvvet söyledür 

 

12 Genc-i vaṣluñ ġālibā bulmıĢ gibi ol müddeʿī 

 Zīra kim ehlini bil her yerde devlet söyledür 
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13 Vādi-i miḥnetde Ḳaysuñ baĢı olmıĢ āĢiyān 

 ḲuĢ dilin Mecnūna o Leylā-yı fürḳat söyledür 

 

14 Sū-yı gülde bülbülüñ ġonçe dehānı lāl olur 

 Kim bahār içre anı sevdā-yı ḥasret söyledür 

 

15 Ḫalḳa-i ẕikr içre yāri görmiĢ inkār eylemiĢ 

 Vāʿiẓa ol kürside dilber ne raġbet söyledür  

 

16 ĀĢiyān-ı vaṣluñ ister murġ-ı dil pervāz ėdüp 

 Ḫaṭ u ḫālüñ aña bir geçmiĢ ḥikāyet söyledür 

 

17 Kim görüñ maḥbūb-ı Kenʿān salṭanat Mıṣrında pes 

 Zümre-i iḫvāna ġayrı dilin ʿibret söyledür 

 

18 Dil ḫayālüñ Ģehrine girmiĢ gibi cāsūs-vār  

 Öñine sulṭān-ı ġam ḳılmıĢ çü daʿvet söyledür 

 

19 Ser-güẕeĢtüm nāmesin yaḳam gibi çāk eylesem 

 Her zamānda baña ḥālümden Ģikāyet söyledür 

 

20 Her ḳaçan kim baĢlasa dil ḳıṣṣa-i esrāruña 

 Bu Ḳuloġlına ġam-ı zülfüñ ḳaṣāvet söyledür 
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Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün 

1 ÜĢtür-i miḥnet gibi bilmem Ģu göñlüm ġam ṭaĢır 

 Lāle gibi gözlerüm ḳan yaĢ ile Ģeb-nem ṭaĢır 

 

2 Ḫāl ü ḫaṭṭuñ eĢkümi ʿaynumdan alur çün çeküp 

 Ṣanasın eṭfāl-i Mekke kūze-i Zemzem ṭaĢır 
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3 Zāhid-i ḫuĢkı gözet genc-i kerāmet bulmadan 

 DūĢ-ı nā-hem-vāresinde ḫırḳa-i Edhem ṭaĢır 

 

4 Künc-i bīmār-ı belāyem baña ol Loḳmān-ı ʿıĢḳ 

 Ṭurmayup dārü‘Ģ-Ģifādan kāse-i merḥem ṭaĢır 

89ᵃ 

5 GūĢe-i sīnemde yandurdum çerāġ-ı ıĢḳuñı 

 Ḫānḳāh-ı dilde anı Ģimdi bir sersem ṭaĢır 

 

6 Ġledür zīr ü zemīne dāne-i erzen gibi 

 Bilmezem mūr-ı ecel bir bir bizi epsem ṭaĢır 

 

7 Deyr-i dilde görseler āyīne-i dīdāruñı 

 Ṣan Mesīḥāyı elinde ḥażret-i Meryem ṭaĢır 

 

8 Yārüñ ol ruḫsār-ı gül-gūnın ʿaraḳ-rīz ėtmege 

 Ebr-i nīsānī gibi bu dīde-i dil nem ṭaĢır 

 

9 ġīr-i merdāna felek rūbāh olup dilkülenür  

 Rūz u Ģeb ardınca ammā ḫançer-i mülcem ṭaĢır 

 

10 ġol melek cān almaġa geldi ḳıyās ėtmeñ hemān 

 Biçerem maḥṣūl-i ʿömrüm belki ol destem ṭaĢır 

 

11 Āḫiret ḥammālı añla her gezen sāʾilleri  

 Ẕāduñı senüñ beḳā iḳlīmine aḳdem ṭaĢır 

 

12 Daʿvet-i meʾŝūreyi Mūsāya ḳılup imtiŝāl 

 Kārbān-ı ġayb ḳabirden cüŝŝe-i Belʿam ṭaĢır 
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13 Rāh-ı ʿıĢḳda her seḥer Ģol ḳāṣid-i peyk-i ṣabā 

 Ṭurmayup maʿĢūḳ elinden ʿāĢıḳa peyġam ṭaĢır 

 

14 Bāġ-ı ḥüsnüñ görmeyenler anı Ģeb-būy añladı  

 Bāġ-bān-ı devletüñ destinde isperġam ṭaĢır 

 

15 Pīr-i ʿıĢḳa bir duʿā ėtdürmege cehd ėdelüm 

 Ḫānḳāh-ı dehr içinde zīra ḳutlu fem ṭaĢır 

 

16 Cām-ı vaṣluñda bize sāḳī-i felek gāhi ṣunar 

 Līki aġyāra uġurlayın anı her dem ṭaĢır 

 

17 Anı bil kim dest-i ḳudret ẕerrede ḫāver ṭutar 

 Daḫı ol bir ḳaṭrenüñ içinde gizlü yem ṭaĢır 

 

18 ġol Nesīmī-vār ʿıĢḳuñ ṣoydı muṭlaḳ cildümi 

 Gūya ardumca ecel ḫādım gibi ḫırḳam ṭaĢır   

 

19 Cümle ḫalḳdan ser-firāz ėtmegiçün beni felek 

 Nīze-i cellāda vėrmiĢ götürüp kellem ṭaĢır 

 

20 Ġayrılar maḳṣūdını bulmıĢ ṣafāda muttaṣıl 

 Bu Ḳuloġlı vādi-i miḥnetde derd ü ġam ṭaĢır 
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21 Vechi üzre zülfüni gören ḳıyās eyler anuñ 

 Ṣan kelām-ı Lā-yezāli Cebreʾīl ekrem ṭaĢır  
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Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün 

1 Ger viṣālüñ bezmine sāḳī bize destūr ėder 

 ġöyle kim bir cürʿadan ol ḥaĢre dek maḥmūr ėder 
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2 Rāh-ı ʿıĢḳda baĢ açuḳ yalın ayaḳ saʿy ėtmeyen 

 Kaʿbe kūyından anı dilber bilüñ kim dūr ėder 

 

3 Vuṣlatuñ ʿıydına ėrüp cānını ḳurbān ėden 

 Ḥaḳ beḳā Ģehrinde anuñ ḥaccını mebrūr ėder 

 

4 ġol kim ol sāḳī elinden bir ḳadeḥ nūĢ eyledi 

 Bezm-gāh-ı ʿıĢḳ içinde sīnesin ṭanbūr ėder 

 

5 Kim ki cürmini bilüp ol ḳorḳudan ḳan aġladı 

 Dāmen-i ʿafv ile cānān kim anı mestūr ėder 

 

6 ʿÖẕr-ḫˇāh olsa seḥer dostuñ ėĢiginde Ģu kim 

 Ol anuñ ʿöẕrin ḳabūl ėdüp daḫı maġfūr ėder 

 

7 Kimine laʿnet olınup ol ḳapudan sürilür 

 Kimini maḳbūl-i dergāh eyleyüp Ṭayfūr ėder  

 

8 Kim tecerrüd ḳılsa bunda göklere refʿ ėdeler 

 ġol ki mālı cemʿ ėderse yerlere mecrūr ėder 

 

9 Aldananlar dünyenüñ ālāyiĢine bilmiĢ ol 

 Ḥaḳ Teʿalā ḥażreti ol ḳulların memkūr ėder 

 

10 Gör kim Üstād-ı ezel nice verendāz eylemiĢ 

 Kimisi bulur saʿādet kimini maḳhūr ėder 

 

11 Kimine vėrür ḳabā-yı zerkeĢi bī-minnet ol 

 Kimine bir pāre nānı vėrmeyüben ḫōr ėder 

 

12 Bī-tekellüf kimisine ol ḳadar ʿizzet ḳılur 

 Kimini künc-i belāda dāyimā rencūr ėder 
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13 Niçesinüñ milkini vīrān ėder küllī ḫarāb 

 Niçesinüñ gėce gündüz ṭurmayup maʿmūr ėder 

 

14 Nār-ı ḥasretde yanar dāyim teraḥḥum görmeyüp 

 Ṭāʿat ile Ģol kiĢi kim kendüni maġrūr ėder 
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15 Kimini nār-ı cahīme ẓamm ėder pervāne-veĢ 

 Kimine bāġ-ı behiĢti vėrüben meʾcūr ėder 

 

16 ġöyle ḳassām-ı ezeldür yoḳ aña çūn u çerā 

 ʿĀdetidür tā ezelden her Ģeyi maḳdūr ėder 

 

17 Keyf ü kemminden aña Mūsā gibi ḳılmaz suʾāl 

 Kim tecellā-yı cemāle cism ü cānı Ṭūr ėder 

 

18 Ḳaṣd ėdüp ifĢāya künh-i ẕātını ḳılma ṭaleb 

 Tā ezelden ol hüviyyet ḳuflını memhūr ėder 

 

19 Ġy gözüm ḳan aġla anuñ dergehinde derd ile 

 Rūz-ı maḥĢer aġlayan ḳullarını mesrūr ėder 

 

20 Ġste sen anuñ viṣālin iy Ḳuloġlı dāyimā  

 Ġsteyen ʿāĢıḳlarını ol Ḫudā manẓūr ėder 
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Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün 

1 ġol kiĢi kim hem-niĢīnin dünyede ervāḥ ėder 

 Ḥaḳ anı bāġ-ı BehiĢte ḳındurup ilḥāḥ ėder 

 

2 Ḳudsiyān-ı āsümān ile açanlar perr ü bāl 

 ĀĢiyānın ravża-i Firdevsde ol tuffāḥ ėder 
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3 Ṭūti-veĢ kim söylese ʿilm-i ledün iĢʿārını 

 Dilini genc-i hüviyyet ḳuflına miftāḥ ėder 

 

4 Naḳd ü varın vėrse bāzār-ı fenāda kim bu gün 

 Bil o dükkān-ı beḳāda ḫayli istirbāḥ ėder 

 

5 Baḥr-i ʿıĢḳa nefs-i Firʿavnı bu gün ġarḳ ėtmeyen 

 Mıṣr-ı dilde ḥırṣ-ı Ģūmın ol kiĢi timsāḥ ėder 

 

6 Kim bu gün deryā-yı vaḥdet içre keĢtībān ola 

 Ḥaḳ vücūdı zevraḳına ol ḳulın mellāḥ ėder 

 

7 GūĢe-i ʿuzlet ṭutup eĢyādan el çeken hemān 

 Nefsini fiʿl-i hevādan ol kiĢi ıṣlāḥ ėder 

 

8 Ẕikr-i tevḥīd ile aġyārı göñülden kim sürer 

 Bāġ-ı ḥüsninde anı Ḥaḳ kendüye meddāḥ ėder 

 

9 Ol Ģeb-i zülfi anuñ hem leyletü‘l-isrādurur 

 ʿĀrıż u ruḫsārın ol dost fālıḳu‘l-ıṣbāḥ 613
 ėder 
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10 Görse ḫurĢīd-i ḫayālüñ dünyede Ģems ü ḳamer 

 Nā-gehān evc-i semādan yėre düĢüp ṣāḥ ėder 

 

11 Ġayrıdan ḳılma recāyı iy göñül bil kim saña  

 Kimseden hiç çāre olmaz yine ol Fettāh ėder 

 

12 Dünye vü ʿuḳbāda saña kimse dermān eylemez 

 Nār-ı kübrādan necāt ister iseñ iflāḥ ėder 
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 En‟âm, 6/96. 
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13 Dest-i ḳudret nāme-i levḥ üzre yazmıĢdur raḳam 

 Kimini sulṭān ėder ol Ḥaḳ kimin fellāḥ ėder 

 

14 GūĢe-i gülzārı ol bir bülbüle süknā ḳılur 

 Dāyimā bād-ı ṣabāyı gezdürüp seyyāḥ ėder 

 

15 Fehm ėder Dāvud-veĢ hergiz rumūzın naġmenüñ 

 Kim Zebūr-ı ʿıĢḳa göñlin dünyede elvāḥ ėder 

 

16 Oḳuma ʿıĢḳuñ bedīʿ ile muṭavvel ḳıṣṣasın 

 Metn-i esrāruñ beyānında niçe Ģerrāḥ ėder 

 

17 ḲaĢlaruñ miḥrābına ḳarĢu iḳāmet ḳılmaġa 

 Nūr-ı vechüñ mecsid-i ḳalbe niçe mıṣbāḥ ėder 

 

18 ṬutmıĢ evrāḳ-ı perīĢān vāʿiẓ ėder vaʿd-i ʿıyd 

 Minber-i ḥüsnüñ niçe bencileyin nuṣṣāḥ ėder 

 

19 Ḳulaġum gūĢ eylemez ġayrı kelāmın söylesen 

 Cismüme ḳuvvet vėrür hem cāna sözüñ rāḥ ėder 

 

20 Bu Ḳuloġlı söylemezdi kendüden ʿömren kelām  

 Līki ol cānān aña söyle deyüp ilḥāḥ ėder 
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Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün 

1 Göñül murġı Ģitā içre gülistānını yād eyler 

 Anı evvel-bahāruñ ėrmesi ġāyet de Ģād eyler 

 

2 Ḳaçan ʿāĢıḳlaruñ Ģol vaṣluñ ile ėrse nev-rūzı 

 ʿAnādil āĢiyānın gülde tāc-ı Keyḳubād eyler 
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3 K‘aña Ģol ġonce-leb sāḳī viṣāl-i cürʿasın ṣuna  

 Niçe Ḫüsrevleri mest eyleyüp dervīĢ-nihād eyler 

 

4 Ṭutup cām-ı kerāmātını iẓhār eylemek ister 

 Gözet ol pīr-i gül dervīĢlerin niçe reĢād eyler 
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5 Anı ol deñlü daʿvet eyledüm ben ḫāne-i vaṣla 

 Aña hiç söz eŝer ḳılmadı ġāyet de ʿinād eyler 

 

6 Eger bu müddeʿīyi diñler ise ḥākim-i Ģehrüñ 

 Biraz müddet mürūr eylemeden ol çoḳ fesād eyler 

 

7 ġikāyet ḳılmadum ben ḫidmetinden istemez ḫidmet 

 Ataḳ-nāmesini vėrmezden öñdin ḳul āzād eyler  

 

8 Bu dil vīrānesin taʿmīre ḳaṣd ėtmiĢ o gerçek mi 

 Ŝevāb olmaz murādı ġālibā dünyāda ad eyler   

 

9 Cemāl-i ḥüsninüñ bāġı bulunmaz dehr-i dūn içre 

 Ġrem gibi Ḫudā miŝlin getürmez fi‘l-bilād 614 eyler 

 

10 Çezersem sünbül-i zülfüñ meger kim girihni cānā  

 Anı Ģol bāġbān-ı ġam alup müĢkil-küĢād eyler 

 

11 Teraḥḥum eylemezken kimseye cellād-ı ḫūn-rīzüñ 

 Melāḥat taḫtgāhında oturmıĢ yaʿni dād eyler  

 

12 ġükūh-ı heyʾetüñe kim ki baĢ indürmese bunda 

 Anuñ mīzān-ı ʿadlüñ çün cezāsın bī-ʿidād eyler 
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 Fecr, 89/11. 



544 
 

13 Ḫayālüñ bāġını gāhī tefarruḥ ḳılsa cān murġı 

 Ezel bennāsı bu āhum semāvāta ʿimād eyler 

 

14 Ümīdüm ḳalmadı aṣlā kesildi dost viṣālinden 

 Göñül Ģol vaʿde-i mīŝāḳuña bir iʿtimād eyler 

 

15 Ecel evkārınuñ ben leĢkerin cānumda ṭutmazdum 

 Meger maḥṣūl-i ʿömrüm yėmege anı cerād eyler 

 

16 Kelīm-āsā oḳusam āyet-i Tevrātı żātuñda 

 KüniĢt-i dehr içinde var mı baña iʿtiḳād eyler 

 

17 Ṭutarsam muʿciz-i ŝuʿbān-ı zülfüñ elde Mūsā-vār 

 Yüzüni yėre ḳor seḥḥāre-i çarḫ inḳıyād eyler 

 

18 Muvāfıḳ gelmedi düĢdi muḫālif reʾyine reʾyim 

 Yakın olmaḳ diledüm benden ol ḳaçmaḳ murād eyler 

 

19 Müdārā ḳıl göñül aġyāra gel yāri pesend eyle 

 Nezāketle yüriyen kimse Ģimdi ittiḥād eyler  

 

20 Ḳuloġlı gel anuñ vaṣṣāfı ol sen her gėce gündüz 

 Zebānuñ Ḥaḳ ḳalem ėdüp gözüñ yaĢın midād eyler 
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21 Dü-ʿālemde ḫalāṣ eyleyüben nār-ı celālüñden 

 Ġlâhī raḥmet ėt her kim beni ḫayr ile yād eyler 
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Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün 

1 ġol göñül kim ʿıĢḳuñı bu yolda ol hem-rāh ėder 

 ʿĀḳıbet kendüzini ol vāṣıl-ı dergāh ėder 
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2 Dil Ģitā-yı fürḳat içre bülbül-āsā her seḥer 

 Verd-i ḫandānuñ görünce ḫār elinden āh ėder 

 

3 Ol gül-i raʿnāyı bilmem niçe ḳoḳsam yiylesem  

 Kim anuñ serv-i bülendi destümi kūtāh ėder 

 

4 Menzil-i maḳṣūda ėrmek olmadı çün çāre ne  

 Ġula uyanlar meŝeldür yolını güm-rāh ėder   

 

5 ġāhid-i ḳudsīyi görse her ki bir kezden ʿayān  

 Ṣūret ü ṣūr-ı mecāzīden hemān ikrāh ėder  

 

6 Pīr-i Kenʿān ṣoḥbetinden kim bu gün düĢse cüẕā  

 Bī-riyā cān Yūsufına cism evin çāh ėder 

 

7 ĀĢiyān-ı bāġ-ı ḳudsīden nüzūl ėden yere 

 Ḫākdān-ı dehr içinde menzilin ḫar-gāh ėder 

 

8 Naġme-i Dāvud iĢitse nāle-i dil-sūzumı 

 Bī-tevaḳḳuf sāzını ol yėre urup vāh ėder 

 

9 Cān u dilden rāh-ı Ḥaḳda ʿāĢıḳ-ı bī-çāreler 

 Kārbān-ı ehl-i Ḥaḳḳa yüzlerini rāh ėder 

 

10 Kim olursa devr ile bunda gedā-yı ḫānḳāh 

 Ḥaḳ maʿāduñ milkine anı bir ulu Ģāh ėder 

 

11 Aldanup ḳalsa bu gün Ģol kim nuḳūĢ-ı ẓāhire 

 ġīr ise de dünyede ol ḫidmet-i rūbāh ėder 

 

12 Biz o Ģāhuñ ḫidmetinde gerçi istiġnādayuz 

 Bī-tekellüf iltifātın bize ol her gāh ėder 
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13 Ġmtilā olma göñül yoḳdur maḥabbet ġāyeti 

 ʿĀĢıḳ ėtmez bu iĢi ʿālemde bir bī-rāh ėder 

 

14 Kim tekebbür eylese Ḥaḳ anı ḫōr eyler ẕelīl 

 Kim tevāżuʿ ḳılsa Mevlā anı ʿālī-cāh ėder 
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15 Nice dilerse ḳılur Ḥaḳ ḳabż u basṭ elindedür 

 Kimin ʿömrin beĢ gün eyler kimi ṣad-pencāh ėder 

 

16 Niçesin ḥayvān-ṣıfat eyler hevāya mübtelā 

 Kimine vėrüp baṣīret ʿārif ü āgāh ėder 

 

17 Rū-siyāh ėder kimini Ḫālıḳ bī-çūnı gör  

 Kiminüñ burc-ı melāḥatde yüzini māh ėder 

 

18 Ger sen anuñile bu gün olmaz iseñ āĢinā 

 Yarın anuñ ḥażretine varsañ istikrāh ėder 

 

19 Kendüni bunda mücāvir añlayup yapan serāy 

 Sen görürsin bir gün anı riḥlet-i nā-gāh ėder 

 

20 GeymiĢ iḥrām-ı tevekkül baĢ açuḳ yalın ayaḳ 

 Kaʿbe ḳapuñda Ḳuloġlı geldi Ģey-lillâh ėder 
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Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün 

1 Bülbül-i ḳudsīler ol gül bāġbānın ṣordılar 

 Ṭāḳ-ı ʿarĢa çıḳdılar kerrubiyānın ṣordılar 

 

2 Ḳıldılar ḥacc-ı vedāʿı dü-cihān terkin urup 

 ʿĀlem-i ġaybuñ belürsiz kārbānın ṣordılar 
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3 Yüridiler Ģeb-revāne vuṣlatuñ dükkānına 

 Kim o Ģehr-i bī-zevālüñ pāsbānın ṣordılar 

 

4 GeĢt ėdüp bāġ-ı BehiĢtüñ gül-ʿıẕārın ser-te-ser 

 Sidrede Ṭāvūs-ı ḳudsüñ āĢiyānın ṣordılar 

 

5 ʿĀĢıḳ oldılar bu kez sīb-i zenāḫdānuñ görüp 

 Mīve-i gül-nārıñuñ Ģol bōstānın ṣordılar 

 

6 Ġy ʿaceb destūr olur mı müddeʿīler girmege 

 Böyle deyüp dilberüñ sükker-dehānın ṣordılar 

 

7 Vādi-i Eymende ol nāruñ żiyāsın gördiler 

 ġol aġaçdan kim enallâhuñ 
615

 niĢānın ṣordılar  

 

8 Cemʿ olup bir yėre üĢdiler ʿanādīl-i cihān 

 Ol gülüñ bir reng ile Ģol gülsitānın ṣordılar 

 

9 Ṭutdılar dāmānumı bi‘l-külli sekbān-ı cefā 

 Yėdiler cismüm dükendi üstüḫˇānum ṣordılar 
616
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10 ġehr-i ġamda cemʿ olup abdāl-ı ḥasret bir yere 

 Ḫānḳāh-ı pīr-i ʿıĢḳuñ āsitānın ṣordılar 

 

11 ʿĀrifān-ı rāh-ı ʿıĢḳ bāzār-ı ḥayretde bu gün 

 Maʿrifet ṣarrāfınuñ evvel dükānın ṣordılar 

 

12 Eline girdi maʿrifet ehlinüñ dürr-i ledün 

 Görüben ol cevherüñ aṣl ile kānın ṣordılar 

                                                           
615

 Kasas, 28/30; Tâhâ, 20/14. 
616

 Bu beyitte şiirin “-ın ṣordılar” şeklinde olan redifi, “-ım ṣordılar” şeklindedir. 
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13 Ḳuvvet-i bāzū ile ṭutup muḥibb-i ḫānedān  

 ġāh-ı maẓlūmuñ Yezīd-i dehre ḳanın ṣordılar 

 

14 Cān u dilden isteyenler bunda dostuñ rehberin 

 Hüdhüde sīmūrġ u ʿanḳānuñ mekānın ṣordılar 

 

15 Bu dil-i vīrānenüñ gencini buldılar nihān 

 ṬaĢıdılar cümleten gėrü ḳalanın ṣordılar 

 

16 Oḳıdılar zülfüñüñ ol Ģeb muṭavvel metnini 

 ġerḥ-i ruḫsāruñ bedīʿ ile beyānın ṣordılar 

 

17 ġol Ģeb-i zülfüñde eyā cemʿ olup pervāneler 

 Bezm-i ruḫsārıñuñ altun Ģemʿ-dānın ṣordılar 

 

18 Mebḥaŝ-ı ẕātuñda cemʿ olmıĢ müdeḳḳiḳler ʿayān 

 ʿĠlm-i tevḥīd içre kimdür nüktedānın ṣordılar 

 

19 Sīnesin ḳıldı hedef cemʿ oldı aṣḥāb-ı belā 

 Tīr-i ġamzeñ gördiler ḳaĢın kemānın ṣordılar 

 

20 Gülsitān-ı vaṣluñ içre āhunı bülbüllerüñ 

 Bu Ḳuloġlınuñ iĢitdiler fiġānın ṣordılar 
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Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün 

 ًطچٚ كطياز ٝ كـإ ؼاظز ًٚ ايٖ ٓطؽ ؼحط 1

آـيإ ذٞز ًصا ؼاذح٘سٙ ٛطًع ت٠ ذثط 
617

 

 

 

                                                           
617

 “Bu seher kuşu gerçi feryat ve figan ediyorsa da, kendi yuvasını nerede yaptığından asla haberi 

yoktur.” 
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 جيط ٓژًاٗث زالضا ًط تپطا٠ٗ ً٘س 2

ؼي٘ۀ تئاض ٖٓ ذٞاْٛ اٝ جيطإ ضا ؼپط 
618

 

 

 ٠ً تٞز شٞٛط كطٝـ٠ ًٚ اٝ لطاكإ ـٜط 3

ٗيؽث شٞٛط زضز آٗإ ضا ٛٔٚ پط پيِٞض 
619

 

 

 ٖٓ ٜٗلحْ لس ًٜط ً٘صي٘ۀ ٝيطإ زٍ 4

ُيي زضٛا تؽحْ٘ هلِؿ تيي يٞم ًٔط 
620
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 يا ضؼٍٞ هللا تطاٙ ذٞز تٖٔ اكحازٙ ايْ 5

ًط تحٞكين ـٔا كطيازضؼح٠ ـس ٌٓط 
621

 

 

 ٖٓ ٠ٔٗ زاْٗ تؽٟٞ ـٜط ٓ٘عٌُاٙ جٞ 6

پطجٞ ٗٞض ٛسايث ترفس اٟ ذيط اُثفط 
622

 

 

 تٜحط اظ ـاٙ شٜاٗإ ايٖ ًسايإ ـٔاؼث 7

ٛط ي٠ٌ ضا لس ؼالييٖ شٜاٗثإ ـٔط 
623

 

 

 ًٞغ ضحِث ٓيعٗس ٓيطكث آذط ًاضتإ 8

ًْ ً٘س ضاٙ ك٘ا ظيطا اشَ شاٟ ٓٔط 
624

 

 

 

 

 

                                                           
618

 “Ey sevgili! Eğer kirpik oklarını fırlatırsan, benim hasta sinem isterim ki o oklara karşı kalkan 

olsun.” 
619

 “Şehir sarrafları nasıl mücevher satsınlar ki, kutularında hiç mücevher yok. Hepsi çerçilerin eline 

geçmiş. 
620

 “Ben gönlümün viran hazinesinde, yüz mücevher sakladım. Fakat kapıları kapattım. Onun anahtarı 

bir kemer halkasıdır.” 
621

 “Ey Allah‟ın Resûlü, bizler senin yolunun âşıklarıyız. Ancak sizin yardımınız olursa feryat azık 

olur.” 
622

 “Ben, şehir tarafındaki senin konak yerini bilmiyorum. Ey insanların en hayırlısı! Hidayet nurunun 

ışığını bağışla.” 
623

 “Senin bu fakirlerin, cihan padişahlarından daha iyidir. Her birini, yüz dünya sultanı yerine say.” 
624

 “Göç davulu vurulur ve sonunda kervan göçer, gider. Ancak yokluk yolunu kaybeder, zira ecel 

geçit yeridir.” 
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 شايٌاٙ ذٞاٛس اٟ زٍ ضٝوۀ ذِس تطيٖ 9

ًط ت٘رِؽحإ اٝ ٓاٗ٘س ياهٞت ذٔط 
625

 

 

 ػعّ ًٖ ضاٙ ذسايث ًط ترٞاٛس ؼٞز جٞ 10

جٖ تفٟٞ إٓ تحط ٝحست ؼ٘ي اٝ ُؼَ ٝ ًٜط 
626

 

 

 پػ تيؽٞظز ػٞز شاٗث تٟٞ ػأُيإ ـٞز 11

ٗاض ٗٔطٝز ذِيَ هللا ُٝٞ ٓا ك٠ اُىطض 
627

  

 

 ٖٓ ًٚ ًٔطاْٛ تؽٟٞ اٝ ٗٚ الين ٓيفّٞ 12

هَ ٛٞاُح٠ اُصٟ ٓحي٠ ٓٔيث ٝ ٓؼحثط 
628

 

 

 تعٌٓاٙ ػاـوإ ضا شإ ٝ جٖ تطيإ ً٘يْ 13

اؼٔؼٞا هاٍ اُ٘ث٠ ذيط اُطؼاّ ٓا حىط 
629

 

 

 ٗفحط ٓژًإ شاٗإ ػطم شاْٗ ٓيطؼس 14

ذٕٞ ٓا آب ضٝا٠ٗ ًطزٙ شيرٕٞ ئط 
630

 

 

 إٓ ًطيْ پاى ايعز ًط تٔا احؽإ ً٘س 15

چٕٞ ٓطٍٞ شطّ ٖٓ ٓحفط زض آٓس ٓرحمط 
631

 

 

 

 

                                                           
625

 “Ey gönül! Her ne kadar onun fidanlığı, yakut gibi meyveler verse de o yine de yer olarak kutsal 

cennet bahçesini ister.” 
626

 “Faydasını görmek istersen Rabbinin yolunda azmet. Vahdet denizinde yıkan ki onun taşı la„l ve 

cevherdir.”
 
 

627
 “O halde can udun yansın, insanlar onun kokusunu duysun. Her ne kadar zarar vermese de Hazret-i 

İbrahim‟in atıldığı Nemrut‟un ateşi gibi.” 
628

 “Ben Hakk‟ın yolundan sapmışım, ona layık değilim. Söyle, o Hayy (diri) olan Allah, yegâne 

dirilten ve öldürendir.” 
629

 “Âşıkların eğlence meclisine can ve tenimizi kebap yapalım. Dinleyiniz; Peygamber (s.a.v.) 

buyurdu: “Yemeğin hayırlısı hazır olandır.” 
630

 “Sevgilinin kirpik neşteri can damarıma ulaştı. Kanımı bir akarsu haline getirip Ceyhun nehrine 

çevirdi.” 
631

 “Cenâb-ı Hakk‟ın o cömert ve temiz kulu, eğer bize ihsanda (şefaat) bulunursa, çok uzun 

(mutavvel) olan günah defterim mahşere kısaltılmış (muhtasar) olarak varır.” 
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 آـيإ ٝحست حن ضا تپطٝاظٟ ً٘يْ 16

هسؼيإ هطب اٝ تا ٖٓ زٛس ًط تاٍ اٝ پط 
632

 

 

 يٞيئ شاْٗ تچ٘س ؼاٍ حثػ ٓيٌطز زض هلػ 17

ذٕٞ ٠ٔٗ ذٞضزّ تٜط ضٝظٟ ؼعاٝاضّ ـٌط 
633

 

 

تم چرا 18 ض ىر ت آي ب رال ا در ف غب ت  رَز َ 

چفْ ٖٓ چٕٞ ذاى پايث تط كفاٗيسّ ًٜط 
634

 

 

 إ هس زُصٟٞ اٝ ضا اـي ٖٓ زضيا ً٘يْ  19

زؼث ًٞجاْٛ ؼطٝ تاالٟ اٝ ٖٓ ت٠ ٛ٘ط 
635

 

 

 اٟ هٍٞ اٝؿ٠ِ إٓ تث زيطٟ زضٝٗث ؼصسٙ ًٖ 20

جا ٌٖٓ ضٝظ شعا ٗعز ذسا ظيط ٝ ظتط 
636
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 چفْ تٌفايس زال ؿاكَ ٓثاؾ تٌ٘اٙ ؼاذث 21

تاـس إٓ ضاٙ ػسّ ضا ٓيفٞز ٗاًٚ ؼلط 
637

 

 

139 

Mefʿūlü Mefāʿīlü Mefāʿīlü Feʿūlün 

1 Ġy peyk-i ṣabā var yüri cānāna ḫaber vėr 

 Bir dertlüyem ol ḥażret-i Loḳmāna ḫaber vėr  

 

2 Pervāne gibi bezm-i ġama yanmaġa geldüm 

 Ġy Ģemʿ-i göñül āteĢ-i sūzāna ḫaber vėr 

                                                           
632

 “Allah‟ın vahdet yuvasına ulaşmak için uçalım. Ona yakın olan melekler de benimle birlikte 

kanatlarını açıp uçsunlar.” 
633

 “Can kuşumu birkaç yıl kafeste hapsetti. Her gün kan içmezdim, şekere lâyık idim.” 
634

 “Gece gündüz senden ayrı kalıp âh edip ağladım, niçin? Zira gözüm, ayağının toprağına inci saçtı.” 
635

 “Onun o gönül çeken boyuna karşı, gözyaşlarımı deniz ettim. O bir uzun boylu servi, ben ise 

muradına erememiş hünersizin biri.” 
636

 “Ey Kuloğlu! O sevgili bir dünya güzelidir; sen gönülden Rabbine secde et. Tâ ki ceza gününde 

Allah‟ın huzurunda kendini perişan etme.” 
637

 “Ey gönül! Gözünü aç, gafil olma, çadır kuruldu. O yokluk yoluna (ölüme) bakarsın ansızın bir 

sefer olur.” 
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3 Bir mūr-ı gedā gibi senüñ ḳapuña düĢdüm 

 Āṣaflik ėdüp bāri Süleymāna ḫaber vėr 

 

4 Dil milkini ol leĢker-i fürḳat yaḳup ütdi  

 Dik vaṣl ʿalemin rāyet-i sulṭāna ḫaber vėr 

 

5 Cān ʿırḳına çün degdi yine neĢter-i ġamzeñ  

 Revāne olup aḳsun evet ḳana ḫaber vėr 

 

6 Dergāhuña cemʿ oldı yine ġurre-i rūze 

 DervīĢleri gör ḫāzin-i iḥsāna ḫaber vėr 

 

7 Devrān ayaġın alur iseñ bezm-i dehrde 

 ġimdengėrü var laʿl-i BedaḫĢāna ḫaber vėr 

 

8 Cemʿ oldı yine meclisüñe zümre-i ʿuĢĢāḳ 

 Var sen yüri ol sāḳi-i devrāna ḫaber vėr 

 

9 Çārūb-ı ġamuñ göñlüm evin sildi süpürdi 

 Taḍyīf ėde kim ḫˇāce-i mihmāna ḫaber vėr 

 

10 Bir mürde gibi ḳabr-i firāḳ içre bu cānum 

 Ṣaġ olacaġın aña Mesīḥāne ḫaber vėr  

 

11 Sulṭānı sefer ḳıldı yine Rūm u Revānuñ 

 Ḥāżır bāĢ ola ḥākim-i Īrāna ḫaber vėr 

 

12 Duʿāsı ḳabūl oldı kim ol Nūḥ nebīnüñ 

 Cibrīle dönüp vaʿde-i ṭūfāna ḫaber vėr 

 

13 Bir müʾmin-i pāk öldi diyü bāġ-ı BehiĢtüñ 

 Ḳapusına var cennet-i Rıḍvāna ḫaber vėr 
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14 Ben ʿıĢḳuñ ile iy güzelüm nezʿe düĢersem 

 Tiz gel diyüp ol ḳāriʿ-i Ḳurʾāna ḫaber vėr 
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15 Elümi ṭutup ḳurtaralar Ģirk ü riyādan  

 Ġy peyk-i Ḫudā ṣıdḳ ile īmāna ḫaber vėr 

 

16 Ger ʿıyd-ı viṣālüñe senüñ ėriĢür olsam 

 Zebḥ ėtmek içün bir sürü ḳurbāna ḫaber vėr 

 

17 ġīrāne naẓar ḳılma ṣaḳın rūbeh-i dehre 

 Nerm eyle sözüñ aña ḳerīmāna ḫaber vėr 

 

18 Dāneye firīb olma olup dāma giriftār 

 Her murġ-ı siyeh-kāra ḥakīmāne ḫaber vėr  

 

19 Ġy bād-ı ṣabā dil ġamınuñ ṭūl u dırāzın 

 Zülfi gibi ol gözleri mestāna ḫaber vėr 

 

20 Bezm-i felegüñ ḳıṣṣasını rūbeh-i çarḫa 

 Ḳuloġlı yüri sen daḫı Ģīrāne ḫaber vėr 
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Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün 

1 Gözüm yaĢı ḫayālüñ bāġına āb-ı revān ilter 

 Firāḳuñ bülbüli gülzār-ı ḥüsnüñe fiġān Ġlter 

 

2 Cemālüñ nāmesin ʿıĢḳ milkine cāsūs-ı dil her gāh 

 Ġletmez āĢikāre Ģeb-rev olmıĢ ol nihān ilter 

 

3 Suʾāl ėdüp dėr iseñ ḳanda gider dīde-i eĢküm 

 Yüzüñ gülzārına tīmār içün bir bāġbān ilter  
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4 Bizi bend iyleyüp ṭutmıĢ gibi ol ḥācib-i çeĢmüñ  

 Eline yapıĢup dergāhuña ol nā-tüvān Ġlter 

 

5 Sefer ḳılmıĢ idüm rāh-ı ʿadem içre ki güm oldum 

 Vücūdum yoḳluġından ḳapuña ʿıĢḳuñ niĢān ilter  

 

6 Ṭabīb-i ḥasretüñ dārü‘Ģ-Ģifā-yı ḥüsnüñe Ģāhā 

 Giriftār-ı belā olmıĢ bir ālāy ḫastegān ilter  

 

7 ġu Keykāvus-ı ḫıĢmuñ ṭurmayup ṭūġ u ʿalem çekmiĢ 

 Raḳīb aʿdāsına Rüstem gibi ṣāḥib-ḳırān ilter 

 

8 Ṣabā Ģol zülfinüñ būyın bıraḳmıĢ rāh-ı ṣaḥrāya 

 ġu tūġ-ı percemin çezmiĢ durur ʿamber-fiĢān ilter  

 

9 Bu gün ol nāfe-i tātārı gördüm girih zülfinde 

 Anı Māçīn iline ṣatmaġa bir kārbān ilter 

94ᵇ 

10 Eger bu caʿd-ı müĢgīnüñ alursa tācir-i ʿıĢḳuñ 

 Dilā ol milkine bilmezlik eyler çün ziyān ilter  

 

11 Meger ol ḫadd ü ḫālüñ yañılup bāzār ėder olsa 

 Derūn-ı Ģehrine bī-çāre vāfir armaġān ilter 

 

12 Cemālüñ naḳĢını dil ḫāṭırına alsa da ölse 

 Fenāya ol Ġrem bāġı gibi bir gülsitān ilter  

 

13 TemāĢā eyleyenler nā-gehānī Yūsuf-ı ḥüsnüñ 

 Bu gün dervāze-i dehre dükenmez dāstān ilter  

 

 



555 
 

14 Kimi ṣaḥn-ı melāmet içre berdār ėtdi kendüni 

 Kimi Ģehr-i fenāya cehd ėdüben ad u ṣan ilter 

 

15 Ṣadā-yı Lā-yezālüñ gūĢ ėdersem yüregüm oynar 

 Anı gördükçe göñlüm her zamān cān-der-dehān ilter 

  

16 Rehüñde ṣoydılar çün ḫānmānum gitdi yaġmāya 

 Senüñ ʿāĢıḳlaruñ ancaḳ ḳapuña ḳuĢça cān ilter  

 

17 YėtiĢmiĢ mīve gibi rāygān ol sīb ü ruḫsāruñ 

 Cemālüñ bāġına gūyā kim evvel bostān ilter  

 

18 Dėdiler ḫādim-i dergāhına anı getür bezme 

 Dėdi bir ehl-i dil oldum iletmez illa ḳan ilter  

 

19 Gelüp cellād-ı ḫūn-rīzüñ ėder ʿāĢıḳları maḳtūl 

 ġikāyet-gāhuña ḥāciblerüñ çoḳ küĢtegān ilter 

 

20 ġehinĢāh-ı cihān iseñ de bir ʿālī-nigāh iyle 

 Ḳuloġlı ʿarż-ı ḥālin ḥażretüñe her zamān ilter  
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Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün 

1 ʿIyd-ı vuṣlat ėrse nā-gāh yār yāra ṣarmaĢur 

 Rūze ile ġurre-i Ģevvāl ara ṣarmaĢur 

 

2 Müddeʿī ṭutmıĢ elinde ḥüccet-i ruḫsāruñı 

 Aḥsen-i ẕātuñ ile ol yüzi ḳara ṣarmaĢur 

 

3 Eytdi dil murġı Ģu Ģāhīn-i ḳażādan iḥtirāz 

 DüĢdi bāġ-ı zülfüñe serv çenāra ṣarmaĢur 
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4 Dil mürīd oldı bu gün terk-i ḫarābāt eyledi 

 YapıĢup ol dāmen-i pīr ü vaḳāra ṣarmaĢur 
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5 Ġarḳ olayazdı muḥaṣṣal baḥr-i ʿıĢḳda fülk-i dil 

 Ḳurtılup mellāḥ-ı ḥasret bir kenāra ṣarmaĢur 

 

6 Niçe müddetdür çeker bunda kim ol gül ḥasretin 

 Yāsemen gibi ṣaçı bāġı dīvāra ṣarmaĢur 

 

7 Beñzedürler zülf ile ʿārıżını görseler  

 Gėcelerdür ṣanasın her dem nehāra ṣarmaĢur 

 

8 Leblerüñ yāḳūtını bāzāra ḳor dellāl-i ʿıĢḳ 

 ʿĀdetidür müĢterīnüñ yādigāra ṣarmaĢur 

 

9 Tār-ı zülfüñ nā-gehān gerdānuñ üzre aṣılur 

 Ṣanasın Manṣūrdur bilmez o dāra ṣarmaĢur 

 

10 EĢk-i çeĢmüm yüzüm üzre dem-be-dem nāzil olur 

 Kim Ģitā-yı fürḳatüñ evvel-bahāra ṣarmaĢur 

 

11 Sūz-ı ʿıĢḳuñ cānumı yaḳdı belī ḫākisterem 

 Bir ġubār olup hevāda rūzgāra ṣarmaĢur 

 

12 ġehr-i dilde gezdi ser-bāz-ı ġamuñ cāsūs-vār 

 ġeb-revān-ı fürḳatüñ dilde ḥiṣāra ṣarmaĢur 

 

13 Kūteh-destem velī ṭutdum senüñ dāmānuñı 

 Ḳomazam elden ölürsem pāre pāre ṣarmaĢur 
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14 Ḫār elinden ḳurtulıĢ yoḳdur pes āḫir çāre ne 

 Bülbül-i Ģūrīdedür dil gül-ʿıẕāra ṣarmaĢur 

 

15 Levḥ-i dilde naḳĢ ėder olsam kitāb-ı ʿıĢḳuñı 

 Çıḳup eṭrāf-ı ḳalemden aġ u ḳara ṣarmaĢur 

 

16 LeĢker-i baḥr-i firāḳuñ bī-tekellüf ṭurmayup 

 Ṭaġılup her yaḳaya evvel Ģikāra ṣarmaĢur 

 

17 Ger reʿāyā-yı ġamuñ seyr ėtse ʿadlüñ vechini 

 Dünyede bī-kām olanlar kāmkāra ṣarmaĢur 

 

18 Kaʿbe kūyunda senüñ zülfüñe ṣarıldum yine 

 Püt perīĢān eyledür deyr içre dāra ṣarmaĢur 

 

19 Vaṣluñı ėller hemān ister senüñ bilmem niçün 

 Bu dil-i dīvāne aña āĢikāre ṣarmaĢur 

 

20 Vėr Ḳuloġlına iki ʿālemde sen maḳṣūdını 

 Bülbül-āsā zīra kim ol āh u zāra ṣarmaĢur 
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21 Budurur maḳṣūdı kim dīdāruñı meĢhūd ėde 

 Murġ-ı dil her Ģeb duʿā-yı Kird-gāra ṣarmaĢur 
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Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün 

1 ʿĀĢıḳān-ı Ḥaḳ bu gün dostuñ cemālin gördiler 

 Rūze-i hicrān gidüp ʿıyd-ı visālin gördiler 

 

2 Niçe niçe fürḳat-i kūh-ı miḥenden geçdiler 

 ĀĢikāre nūr-ı vech-i Lā-yezālin gördiler 
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3 Biñ temennā ile ol Ṭūr-ı tecellīye çıḳup 

 Heybet ile kim anuñ nār-ı cemālin gördiler 

 

4 TeĢne-leb ẓulmet-i nefsāniyyeden ėdüp güẕār 

 Āb-ı ḥayvānı içüp ṣāfī zülālin gördiler 

 

5 Sırr-ı sübḥāne‘l-leẕī esrāya
638

 ḳıldılar ʿurūc  

 Nerdübān olmıĢ melāʾik perr ü bālin gördiler 

 

6 ġol Ģeb-i yeldā kim anuñ zülfiñüñ bir tārıdur 

 Ḳaddi sidrü‘l-müntehādur yāl ü bālin gördiler 

 

7 Bir iĢāret eyledi Ebū-Ḳubeys ṭaġından ol 

 Ġki pāre oldı ay anuñ kemālin gördiler 

 

8 Bāġ-ı cennetde cemāline güli teĢbīh ėdüp 

 Ravża-i ṭūbāda ḳaddinüñ nihālin gördiler 

 

9 Zīnet ile yüzinüñ bāġ-ı Ġrem āĢüftesi 

 Lāle-i ḥamrāda pes ruḫsār-ı ālin gördiler 

 

10 Ġki ʿālem ṣaçınuñ yek tārına olmaz bahā 

 Ġurre-i ebrūsınuñ yeñi hilālin gördiler 

  

11 Ḳuralı çarḫ-ı müĢʿabid dünyede ẓıll-ı ḫayāl 

 Ḥüsn-i Yūsufda anuñ ẕerre ḫayālin gördiler 

  

12 Nāfe-i Çīn ü Ḫutan gīsūsına vėrür ḫarāc 

 Leyletü‘l-isrā gibi iki kelālin gördiler 

 

                                                           
638

 İsrâ, 17/1. 
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13 Ṣan gülistān içre oynar idi ṣıbyān-ı ʿArab 

 Bōstān-ı Kaʿbede ḫadd ile ḫālin gördiler 

 

14 Nuṭḳa gelse emr-i nūr ṭūṭī-Ģeker-güftārına 

 Lāl ėder bülbülleri özge maḳālin gördiler 
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15 Çezdi ṭūġ-ı perçemini rāyet-i Ġslām içün 

 MaʿĢer-i küffār ile özge ḳıtālin gördiler 

 

16 Heyʾet-i ḥüsn-i cihāna hiç gelür mi bir daḫı 

 Leyletü‘l-bedrüñ żiyāsında miŝālin gördiler 

 

17 Muʿcizātı bī-nihāyet ḫavārıḳu‘l-ʿādāt idi
639

 

 ʿĀlem-i ġaybda alur elde nevālin gördiler 

 

18 Ḥaḳḳı bāṭıldan çü farḳ ėtdi Ģerīʿat baġladı 

 Ḳodı ḫalḳ elden ḥarāmı kim celālin gördiler 

 

19 Çoḳ kiĢi ḳıldı bu daʿvātı sözinde yok meʾāl 

 Muṣṭafānuñ her sözinüñ çoḳ meʾālin gördiler 

 

20 Yėr gök ehline biraz geldi teraḥḥum yā Resūl 

 Bu Ḳuloġlınuñ firāḳuñdan melālin gördiler 
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Mefāʿīlün Mefāʿīlün Feʿūlün 

1 Seḥer ʿāĢıḳlarun evrād oḳurlar 

 Kitāb-ı ḥüsnüñi ābād oḳurlar 

 

 

                                                           
639

 “Ḫavārıḳu‟l-ʿādāt” yerine “ḫārıḳu‟l-ʿādāt” şeklinde okunarak vezindeki aksaklık gideriliebilir. 
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2 Süleymān ṭaḫtını yėller götürdi 

 Kim anuñ ḳıṣṣasın ber-bād oḳurlar 

 

3 ġehinĢāh-ı beḳā-yı salṭanatsın 

 Melekler hep mübārek bād oḳurlar 

 

4 Mirʾāt-ı ḳalbimüz düzlemek içün 

 Ġrem bāġı gibi üstād oḳurlar 

 

5 YazılmıĢ naḳĢ olup gül ṣafḥasında  

 Bu maʿnāyı ġam u feryād oḳurlar 

 

6 DerilmiĢ mekteb-i ʿıĢḳuñda ṣıbyān 

 Hemān hep cümlesi bir ad oḳurlar 

 

7 Cemālüñ naḳĢınuñ dīvān-ḫˇānı 

 ġu zülfüñden ṭurup cellād oḳurlar 

 

8 Güẕer ḳılmaġiçün ol Bī-sütūndan 

 Anı düzetmege Ferhād oḳurlar 

 

9 ġu kim olmasa Ḥaḳḳuñ āĢināsı 

 Anuñ adını anda yad oḳurlar 
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10 Cemālüñ milkinüñ ġeh-nāmesinde 

 Netīce cümle ʿadl ü dād oḳurlar 

 

11 Fenānuñ naḳĢını nesḫ eylediler 

 Bekānuñ milkine bünyād oḳurlar 
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12 Ḥarīm-i Lā-yezālüñ ṣafḥasında  

 Ḥadīŝ-i maʿnevī īrād oḳurlar 

 

13 Duʿā-yı cennet-i meʾŝūre içün 

 Ṭarīḳat ėline irĢād oḳurlar 

 

14 ġitā-yı fürḳat-āmīzi görüben 

 Bahār ile yeñi īcād oḳurlar 

 

15 Bu dehrüñ çün ṣalā-yı daʿvetine 

 Niçe ʿirfān ile zühhād oḳurlar 

 

16 Muḥaḳḳıḳlar mühimm-i ḥācib içün 

 Ricālu‘llâh ile evtād oḳurlar 

 

17 ġu kim bilmezlik ėde bu cihānda 

 Sicillātın anuñ ifsād oḳurlar 

 

18 Riyā ile Ģular kim ėde aʿmāl 

 Pes anuñ adını ırgad oḳurlar 

 

19 ġu muḫliṣler bu gün dil ḥüccetinde 

 Rumūz-ı ʿayn ile nūn ṣād oḳurlar 

 

20 Ḳuloġlı gider oldı bu cihāndan 

 Kim anuñ rūḥı olsun Ģād oḳurlar 
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Mefʿūlü Mefāʿīlü Mefāʿīlü Feʿūlün 

1 Bir kerre seni görmege biñ cānı vėrürler 

 Laʿl-i lebüñe mühr-i Süleymānı vėrürler 
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2 Bāzār-ı cihān içre eger Yūsuf-ı ḥüsnüñ 

 Ṣatılsa idi ḥoḳḳa-i mercānı vėrürler 

 

3 Sükker lebüñüñ ḳıymetine sūḳ-ı fenāda 

 Bir ẕerresine laʿl-i BedaḫĢānı vėrürler 

 

4 Bahāya çıḳar olsa ger āyāt-ı cemālüñ 

 Her ḥarfine bir muṣḥaf-ı Ḳurʾānı vėrürler 
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5 Ger gelse eger devlet ile rūz-ı viṣālüñ 

 Bir sāʿatine māl-i firāvānı vėrürler 

 

6 Kim ḳıymetini Ģol ṣaçuñuñ vezne getürse 

 Yek tārına bir milket-i Īrānı vėrürler 

 

7 Vechüñ görenüñ ṭaġıluben ʿaḳlu mı ḳalur 

 Zülfüñ görene ḫāl-i perīĢānı vėrürler 

 

8 Dervāze-i ʿıĢḳuñda göñül olalı Ģeyyād 

 Vaṣluñ umaraḳ eline bir nānı vėrürler 

 

9 ḪuĢk-leb olup ẓulmet-i zülfüñde ḳalanlar 

 Ḳand-i lebüñe çeĢme-i ḥayvānı vėrürler 

 

10 Feryād ėdene bāġ-ı cemālüñde seḥer-gāh 

 Raḥm eyleyüben cennet-i Rıḍvānı vėrürler 

 

11 Vaṣluñ Ģebini bulan ėder ḳadr-i Berātı 

 Yerden göge dek ṣan aña seyrānı vėrürler 
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12 Ṭop ėtse kimüñ baĢını meydān-ı maḥabbet 

 Zülfüñden anuñ destine çevgānı vėrürler 

 

13 Ḳul olsa bu gün Ģol kiĢi kim yār ėĢiginde 

 Bī-minnet aña mesned-i sulṭānı vėrürler 

 

14 Bülbül olana derd ile eyyām-ı Ģitāda 

 ʿĀĢıḳlar aña bāġ-ı gülistānı vėrürler 

 

15 Ferdāya bizi ṣalar ise baḥr-i ḫayālüñ 

 Bir ḳaṭresine lücce-i ʿummānı vėrürler 

 

16 Dep miḥnet atın sen daḫı ṣaḥrā-yı viṣāle 

 Pūyendelere gül gibi meydānı vėrürler 

 

17 Sevdāya bizi ṣaldı yine zülf-i siyāhuñ 

 Sevdāyilere zencir ü zindānı vėrürler  

 

18 Oḳumaġa dil baĢladı ol āyet-i ḥüsnüñ 

 Ṭālib olana mekteb-i ʿirfānı vėrürler 

 

19 Bāġ-ı ezelüñ varmıĢ idüm ḳapusına ben 

 Anda varana lāle-i nuʿmānı vėrürler 

 

20 Ḳuloġlı mürīd olduñ ise pīr-i cefāya 

 Bir gün saña Ģol cām-ı peĢīmānı vėrürler 
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21 Ḳıl ḳavlini muḥkem sen o mīŝāḳ-ı Elestüñ 

 Ṣādıḳlara Ģol ʿahd ile peymānı vėrürler 

 

 



564 
 

145 

Mefʿūlü Mefāʿīlü Mefāʿīlü Feʿūlün 

1 Bezm içre belāyile Ģu bir cāmı ṣunarlar 

 Mīḳāt-ı fenā içre bir iḥrāmı ṣunarlar 

 

2 ġiʿr içre göñül sen daḫı Ģaʿrāya ėrerseñ 

 Bir ṣanʿat ile nükte-i ilzāmı ṣunarlar 

 

3 ʿÖmrüñ ger ėrer olsa senüñ ṭūl u dırāza 

 Mevt eli ile nāme-i peygāmı ṣunarlar 

 

4 Aldanma ṣaḳın dānesine dehr-i denīnüñ 

 Ardınca hemān cān alıcı dāmı ṣunarlar 

 

5 Evvel içürür ḳonuġına Ģerbet-i kāfūr 

 Tā ṣoñra aña kās-i ser-encāmı ṣunarlar  

 

6 Çok görse Ģedāyidin o kim devr-i cihānuñ 

 Sāḳīler aña sāġar-ı gül-fāmı ṣunarlar 

 

7 Varını Ģu kim vėrse bu gün rāh-ı Ḫudāya 

 Yarın pes aña kāse-i inʿāmı ṣunarlar 

 

8 Ḥırṣa uyuben cemʿ ėde kim dünye zevādın 

 Bir mīve gibi Ģol ṭamaʿ-ı ḫāmı ṣunarlar 

 

9 Zehr ile degiĢ dünyede sen çerb ü Ģirīni  

 Tā anda saña sükker-i bādāmı ṣunarlar 

 

10 Ger seni helāk eyler ise rūze-i hicrān 

 Vaṣl içre hemān dible-i bayrāmı ṣunarlar  
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11 Tecrīd ėde gör iy göñül elvān-ı cihāndan 

 Cennetde saña ḥūr-ı gül-endāmı ṣunarlar 

 

12 Gir gūĢe-i vaḥdetde ḳılup cehd-i riyāżet 

 Ḥaḳdan saña tā ʿilm ile ilhāmı ṣunarlar 

 

13 Bī-ṭāḳat olup ḳalur iseñ ḫidmet-i Ḥaḳda 

 Mevt ėriĢicek gūĢe-i ārāmı ṣunarlar 

 

14 ʿUryān oluben gez bu cihān içre be-zinhār  

 Anda varıcaḳ ḥulle-i iḥrāmı ṣunarlar 
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15 Ger eyler iseñ ṣıdḳıla daʿvā-yı maḥabbet 

 Bir gün elüñe ḥüccet-i Ġslāmı ṣunarlar 

 

16 ʿAzm eyler iseñ rāh-ı Ḫudā içre seḥer-gāh 

 Ḳalbüñe senüñ rāyet-i iḳdāmı ṣunarlar 

 

17 Ġḥmāl ėdüben eylemegil terk-i iṭāʿat 

 MaḥĢerde yarın Ģiddet-i ālāmı ṣunarlar 

 

18 Olmamaġa cehd eyle giriftār-ı ʿuḳūbet 

 Zebānīler ol buz daġını sāmı ṣunarlar 

 

19 Ẓulm eylemeye kimseye Cebbār-ı cihān-bān 

 Her Ģaḫṣa o gün maʿdelet-i tāmı ṣunarlar 

 

20 Ḳuloġlı ṣaḳın ġarra olup ʿömre ṭayanma 

 Bir gün ėriĢe saña da ol cāmı ṣunarlar 
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Mefʿūlü Mefāʿīlü Mefāʿīlü Feʿūlün 

 ًط ؿَ ـٞز ًطزٕ ٓا ظُق ٓؼٔثط 1

پطٝاٗٚ ًْ٘ شضٙ اظ آاليؿ ٓحفط 
640

 

 

 زيٞاٗٚ ـسّ پطجٞ زيساض ذياُث 2

اٟ ًِي اظٍ ايٖ چٚ ٗٞـث ضٝظ ٓوسض 
641

 

 

 پئاٗٚ ٗسازٗسٙ تٔا ؼاهئ ؼطٓؽث 3

كطزا ـّ٘ٞ ٗعز ـٔا تعّ ٓوطض 
642

 

 

 تيچاضٙ ـسٟ ػوَ ٖٓ اظ ظُق پطيفإ 4

آٝاضٙ ـسّ ضاٙ اٝ احٞاٍ ٌٓسض 
643

 

 

 ؿطهْ ٜٗ٘س زؼث ٓسز ًفحئ ظضيٖ 5

زضياٟ كِي حىط پ٠ حِۀ احىط 
644

 

 

 الالض ٗيْ ٖٓ ًٚ ذطاتات شٜاْٗ 6

ٛٔٞاضٙ ـٞز ٗعز تٔا تيس ٝ ػطػط 
645

 

 

 پيسا ٌٗ٘يْ ًاض شٜإ ػٔط ًصاضيْ 7

 
646

زؼحْ ٗسٛس ذٞاشۀ چطخ ؼ٘ي ٝ شٞٛط   

  

 

                                                           
640

 “Sevgilinin amber kokulu zülfü, boynumuza zincir olarak takılsa, mahşerin debdebesinden zerre 

olup pervane gibi dönerdim.” 
641

 “Senin, hayalimdeki yüzünün ışığından divâne oldum. Ey ezel kalemi! Elest gününde senin bu 

yazdığın nedir?” 
642

 “Sarhoş sâkî, bize kadeh vermedi. Mecliste olup bitenleri yarın sizin yanınızda dinlerim.” 
643

 “Sevgilinin dağınık saçlarından aklım çaresiz kaldı. Onun yolunda serseri oldum, durumum 

karmakarışık bir hal aldı.” 
644

 “Boğuluyorum, ama altın gemi yardım elini uzatmıyor. Felek denizi, Hızır kudretli yeşil elbise 

giydirse ne ola.” 
645

 “Dünyanın ıslah kabul etmez bir derbederiyim. Benim nezdimde söğüt ile ar„ar (dağ servisi) 

birdir.” 
646

 “Dünyanın işini ortaya dökmeden ömür geçiriyoruz. Cihanın efendisi, elime taş da mücevher de 

vermez.” 
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 پيطايٚ ٗفس ذاٗۀ ٖٓ ظضًؿ ٝ زيثا 8

يي ـاٍ ك٘ا تػ ًٚ ظتاُيٖ ٝ پؽحط 
647

 

 

 ٛطًع ًٚ ًصا ضكث ٛٔٚ پاٟ ؼالييٖ 9

ٛچ ًٞؾ جطا ٓيطؼس احاٍ ؿظ٘لط 
648
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 اكٌاض ٓطا اظ ٛٔٚ آٝاظۀ ظٗثٞض 10

زض ٓمط زُْ ؼي٘ۀ ٖٓ شآغ اظٛط 
649

 

 

 ٠ً ياُثْ اظ ٓيطؼْ اؼطاض حويوث 11

پٞي٘سٙ ًْ٘ ؼٞتؽٞزضٝاظۀ ًفٞض 
650

 

 

 ت٠ ضٛثطّ اظ ًفث تٌٔطاٙ تطيٚ 12

كطيازضؼ٠ تاـس اظ اضٝاض پئثط 
651

 

 

 ت٠ ياهحْ اٟ حىط ًصا ُطق تٔا زاز 13

ًيٖ زؼث جٞ زضزاضز يي ؼاؿط ؼٌط 
652

 

 

 ٖٓ جف٘ٚ يْ اظ حؽطت جٞ جاب حطاضت 14

ٛط يي ُة جٞ ٗعز ٓطا ه٘س ٌٓطض 
653

 

 

 

 

 

                                                           
647

 “Benim evim altın işlemeli kumaşlar ve diba ile süslenmedi. Bizim için, yastık ve yatak olarak bir 

yokluk şalı kâfidir.” 
648

 “Bütün cihan padişahları, ayaklarını dünyadan çekip acaba nereye gittiler? Senin kulağına hiç 

Hazret-i Ali‟nin ahvali ulaşıyor mu?” 
649

 “Benim düşüncelerimin hepsi, arı vızıltısından ibarettir. Gönül Mısır‟ında (şehrinde) benim sinem, 

Câmi-i Ezher‟dir. 
650

 “Nasıl tâlibim ki hakikat sırlarına ulaşıyorum. Memleketin kapısında, taraf taraf koşturup 

duruyorum.” 
651

 “Rehbersiz kaldım; çölde yolumu kaybetmiş, dönüp duruyorum. Peygamberlerin ruhlarından, 

yardımıma koşan olur elbet. 
652

 “Ey Hızır! Tâkatsiz kaldım, bana göstereceğin lütuf nerede? Zira senin elinde bir şeker kadehi var.” 
653

 “Ben, senin hasretinin hararetinden susamışım. Senin her bir dudağın, benim nezdimde kand-i 

mükerrer (Şeker kamışının üç kez kaynatılmasıyla elde edilen beyaz şeker.) dir.” 
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 اظ شاّ ـٔا ٓا ٗطؼس ٛط چٚ تسٝضت 15

ٝٙ زٝضّ ٝ زيطي٘ۀ ٖٓ ؼاهئ ًٞذط 
654

 

 

 ٛچ ؼط ٌٗفْ الال تٔحطاب اياػث 16

جا ٝػع ٌٗٞيْ تٌؽا تط ؼط ٓ٘ثط 
655

 

 

 ٛطشاٟ ـٞز زُثط ٓا ذيَ ظٓاٗؽث 17

ٛچ ضاٙ ٝكا إٓ ٗفٞز ُطق اٝ ضٛثط 
656

 

 

 زيسّ ًٚ ز٠ٗ چفْٔ اظ إٓ لٞضت ظاٛط 18

ٓؼ٘اٟ زضيٖ زٍ ًٚ ـٞز ػاُْ اًثط 
657

 

 

 احٞاٍ ٖٓ اظ حؽطت جٞ ٗوؿ چٞٗاٗؽث 19

اظ ُٞض زضْٝٗ ًٚ تفس لٞضت زكحط 
658

 

 

 ايٖ چفْ جطا زآٖ زضياؼث هٍٞ اٝؿ٠ِ 20

جا ذاٗۀ ٓا ٓيطؼس إٓ ٓوسّ حيسض 
659

 

 

147 

Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün 

1 Gel berü iy ʿāĢıḳ-ı Ḥaḳ olġıl aña intiẓār 

 Bülbül olan ėder efġān ėriĢince nev-bahār 

 

2 Ṣal vücūduñ fülkini baḥr-i ḥaḳīḳat rāhına 

 Ėre gör liman-ı vaṣla bulmadın keĢtī kenār 

 

                                                           
654

 “Çevrende her ne varsa, senin kadehinden bana ulaşmaz. Benim için ne hoş uzaklık ki, benim eski 

dostum Kevser Sâkîsi‟dir (Hazret-i Ali‟dir).” 
655

 “İtaat mihrabına hiç uğramadım. Cübbemi giyip minbere çıkarak nasıl vaaz edeyim?” 
656

 “Sevgilimiz hayli zamandır vefasızlık eder durur. Onun lütfu, vefa yoluna hiç rehber olmuyor.” 
657

 “Görünüşte zavallı, hakir bir mahlûk gördüm. Şu gönlümde ise âlem-i ekber (bütün bir kâinat) 

vardır.” 
658

 “Senin hasretinden, benim durumum öyle bir resmedildi ki gönlümün levhasında bir deftere 

dönüştü.” 
659

 “Ey Kuloğlu! Senin bu gözün denizin eteğidir. Haydar‟ın (Hz. Ali‟nin) gelişi evimize kadar erişir.” 
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3 Dār-ı dünyādan sefer ḳıl vaḥdetüñ iḳlīmine 

 Cemʿ ėdüp māl ü menāli yıġma olur tārumār  

 

4 Oyalanma aldanup Ģehr-i fenā içinde sen 

 Menzil-i maḳṣūduña ʿāḳil iseñ evvelce var 

99ᵃ  

5 Kārbān-ı rāh-ı vuṣlat rūz u Ģeb ḳonar göçer 

 Sen olardan ayru düĢme ḳalmasun gėrü ḳaṭār 

 

6 Bülbül-āsā sen daḫı eyle teġannī her seḥer 

 Bāġ-ı vaḥdetde açılsun üstüñe bir gül-ʿıẕār 

 

7 Vechüñi görmek murād ėdelden iy cānā senüñ 

 Dāyimü‘d-dehr-i fenāda cānum eylemez ḳarār 

 

8 Bezm-gāh-ı vuṣlatuñda cemʿ olan mestāneler 

 Sāḳi-i ḥasret elinden iĢleri āh ile zār 

 

9 Cām-ı ʿıĢḳı nūĢ ėdelden mest olup ʿāĢıḳlaruñ 

 Ḳaldılar maḫmūr oluben bilmeyüp leyl ü nehār 

 

10 Ḥasret-i sūzān-ı ruḫsāruñla dil pervānesi 

 Nār-ı ānestüñ 
660

 tevellāsında yanar Mūsa-vār  

 

11 ġol Ẕebīḥu‘llâha dönderdi bizi Mīnā-yı ġam 

 Anı ḳurbān eylemekden cānumuz ḳılmaz firār 

 

12 Rāyet-i tevḥīdüñe cānum fidā olsun meded 

 Ḳılayım bu kūs-ı ʿıĢḳı ʿālem içre āĢikār 

 

                                                           
660

 Neml, 27/7; Kasas, 28/29. 
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13 Tār-ı zülfüñ ṭutayım elde yėter ḥablü‘l-metīn 

 Eyleme ruḫsār-ı ālüñ ḳarĢusında Ģerm-sār 

 

14 Ṭut anuñ sevdāsını terk ėt cihānuñ sevgüsin 

 Zīra olmaz dünye hiç aṣlā kiĢiye pāydār 

 

15 Cidd ü cehd ile ḳamu cemʿ eyledügüñ ṭaġılup 

 Unudula ad u ṣanuñ ḳala bir seng-i mezār 

 

16 Yoḳ yere olma muḳayyed iʿtibār u ẕillete 

 Vėrmeye anda hiç aṣṣı bunda nām-ı iĢtihār 

 

17 Ṭāḳ-ı eyvānı gel īcād eyleme ġeddād-veĢ  

 Perr-i Cebrāʾīl doḳınur bir gün olup ḫāk-sār  

 

18 ġöhret ile dünyeyi ṭutan bıraġur ʿāḳıbet 

 ʿAḳlı yoḳ dīvānedür olmaḳ dileyen nām-dār  

 

19 ĠĢ odur kim kiĢinüñ Allâh o kāra pīĢesi 

 Yoḫsa taḳdīre muvāfıḳ gelmeye her dürlü kār 

 

20 Ṭutamaz destār-ı dünyānuñ kimesne gūĢesin 

 Bāri Ḳuloġlı bu mīve ḳala senden yādigār 

99ᵇ 

21 Gülleri bülbülleri bir gün ṭaġılup nā-gehān 

 ĖriĢe bād-ı ḥazān bozıla bāġ-ı lāle-zār 

 

148 

Müstefʿilün Müstefʿilün Müstefʿilün Müstefʿilün 

1 Ġy ʿāĢıḳ-ı Ḥaḳ lā-mekān olġıl ṣabādan gel ḫaber 

 Vėr cānı baĢı armaġān olmaya andan muʿteber 
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2 Rāhında ṭurup nāẓır ol vaḳtüñe dāyim ḥāżır ol 

 Ṣorġıl perīĢān ḥālüñi alup cevāb-ı muḫtaṣar 

 

3 ġeydā olup dīdārına ḳul ol ṣatıl bāzārına 

 Ġste cemāl-i nūrını yā hū dėsün cān u ciger 

 

4 Dostuñ ḫayālin bulmaġa bu cāna çāre ḳılmaġa 

 Baḥr-i viṣāle ṭal yüri ister iseñ laʿl ü güher 

 

5 Ferdāya ṣalar ġam seni ġavġāya ṣalar ġam seni 

 Yıḳup bināsın dünyenüñ terk eylegil tāc u kemer 

 

6 Ġy bāġ-ı ʿıĢḳuñ bülbüli açıldı gel vuṣlat güli 

 Al būy-ı zülfinden anuñ sen bī-riyā bir müĢg-i ter 

 

7 Sevdāsına anuñ boyan bu ḫˇāb-ı ġafletden uyan 

 Dil ʿūdın ʿıĢḳ odına yaḳ ḳoḳusı cānuñda tüter 

 

8 Mihmānı ol dostuñ bu gün ḳurbānı ol dostuñ bu gün 

 Vėr yolına baĢ ile cān zīrā kim ol seni sever 

 

9 Bunda gelen ḳonmaz göçer ölüm Ģarābını içer 

 Bir kir gibi dürr-i ecel ḫalḳ-ı cihān andan geçer 

 

10 Dermān ėderseñ kim bilür iḥsān ėderseñ kim bilür 

 Ben bir żaʿīf bī-çāreyem bir kez baña eyle naẓar 

 

11 Ben Ģol ḳadar dīvāneyem kim ol ḳadar mestāneyem  

 Bāzār-ı dehr içre bu ben bilmem nedür sūd u żarar 

 

12 Hicrüñ girībānum alur fürḳat ile ḥālüm n‘olur  

 Sūḳ-ı cihānda ʿıĢḳ benüm varum ḳamu yoġa ṣatar 



572 
 

13 Deryā-yı ʿıĢḳa varumı terk eyledüm aġyārumı 

 Yandur beni ʿıĢḳ odına ḳılam ṭamulardan güẕer 

 

14 Ārzū ḳılur cānum meded ḳalbümde īmānum meded 

 BulmıĢ idi ḳalbüm ṣafā sevdā-yı ʿıĢḳuñla meger 

100ᵃ 

15 Senüñ bu sevdā-yı ġamuñ yandurdı ben bī-çāreyi 

 Bāġ-ı viṣālüñden göñül ārzū ḳılur ṭatlu ŝemer 

 

16 ġol ḳalʿa-i ʿıĢḳuñ bu gün dervāzesi Ģeyyādıyam 

 Ben cām-ı vuṣlat isterem fürḳatden o sāġar ṣunar 

 

17 Ol neĢter-i ġamzeñ beni ālūde-i ḫūn eyledi 

 Ṣad-pāre ḳıldı yüregüm hiç ḳomadı ʿırḳ u ṭamar 

 

18 Ferdāya ṣalma sen beni vėr vuṣlatuñ imrūzını  

 Zīrā cihān bāḳī degil çün salṭanatdur bir memer  

 

19 Destār-ı dünyā kimsenüñ elinde ḳalmaz bilmiĢ ol 

 Elde iken devrānı sür bir gün görinmezsin eŝer 

 

20 Ḳuloġlınuñ efsānesi künc-i göñül vīrānesi 

 OlmıĢ ġamuñ pervānesi yandurmıĢ anı bir Ģerer 

 

149 

Feʿilātün Feʿilātün Feʿilātün Feʿilün 

1 Naḳṣ-ı ʿahd ėtme göñül ėl seni Tersāyî ṣanur 

 ġehr-i dīvāne olan dāmen-i ṣaḥrāyı ṣanur 

 

2 Ṣaçınuñ bir ḳılına vėrsem Īrān milketini 

 O siyeh-kāruñ ucından beni sevdāyī ṣanur 
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3 ĖriĢe bād-ı nesīmüñden eger ḳabrüme ol 

 Dirilüp ʿaẓm-i remīmüm dem-i ʿĪsāyı ṣanur 

 

4 Ḳadd-i reftāruñı kim görse senüñ ol nā-gāh 

 Sāye-i sidre ile cennet-i ṭūbāyı ṣanur 

 

5 Bezm-gāhuñı senüñ görse Ģu dānā-yı felek 

 Ki ḳıyās ile anı maḥĢer-i ūlāyı ṣanur 

 

6 ʿĀrif olan kiĢi kūyuña ḳılur olsa nigāh 

 Cān ṣafāsıyla anı Kaʿbe-i ʿulyāyı ṣanur 

 

7 Nār-ı ruḫsāruñı kim vādi-i Eymende göre 

 ĀteĢ olmaġa gider ol yed-i beyżāyı ṣanur 

  

8 Ḫadd-i ālüñ ḳızarup Ģimdi ʿaraḳ-rīz olmıĢ 

 Anı Ģeb-nemle gören lāle-i ḥamrāyı ṣanur 

 

9 Bilmeden yañıluben yoluña kim ḳosa ḳadem 

 Ehl-i ġīrāz anı Rūm ile Buḫārāyı ṣanur 

100ᵇ 

10 Mübtedī görse senüñ nūr-ı cemālüñ ṭāḳın 

Ḳudsiyān ile ṭolu ʿarĢ-ı muʿallāyı ṣanur 

 

11 Aḳdılar Nīl ü Fürāt iki gözümden cānā 

 Müddeʿī görse ĢaĢar kim yedi deryāyı ṣanur 

 

12 Görseler kim beni güftār-ı melāḥat içre 

 Dür-i naẓmum dizilür ʿıḳd-ı Ŝüreyyāyı ṣanur 
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13 Çetr-i āhum bürümüĢ cümle cihānuñ yüzini 

 Anı bir kerre gören günbet-i ḥaḍrāyı ṣanur 

 

14 Ḳābe ḳavseynüñi
661

 seyr ėtse bu dil nā-Ģādı  

 Nūr-ı vechüñdeki menĢūr ile ṭuġrāyı ṣanur 

 

15 ĀĢinā oldı göñül zülf-i ḫayālüñle senüñ 

 Dem-i cān-baḫĢuñı kim ṭuysa Mesīḥāyı ṣanur 

 

16 Ne ferāġat ėdüben dil ne bulur maḳṣūdın 

 Fürḳat-i hicri hem ol vaṣl-ı semen-sāyı ṣanur 

 

17 Pāyimāl oldı göñül leĢker-i hicrānuñ ile 

 Ġamuñ āvāresiyem kim beni ferdāyī ṣanur 

 

18 Söylerem ḳıṣṣa-i hicrānuñı güftārum ile 

 Beni her yerde gören ṭūṭī Ģeker-hāyı ṣanur  

 

19 Bülbül-i dehr olan eĢʿāruñ oḳur her Ģeb ü rūz 

 Gül yüzüñ görse bu dil nūr-ı mücellāyı ṣanur 

 

20 Bezmgāh-ı ezelüñ añla Ḳuloġlı remzin 

 Dil-i pervāne yüzüñ āteĢ-i kübrāyı ṣanur 
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Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün 

1 ġol göñül kim kūs-ı riḥlet anı bīdār eylemez 

 Hiç naṣīḥat ḳılma aña zīra söz kār eylemez  

 

 

                                                           
661

 Necm, 53/9 
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2 Muʿciz-i zülfüñ ḳaçan ŝüʿbān-veĢ ėtse hücūm 

 Zāhid-i Firʿavn aña bir ẕerre inkār eylemez 

 

3 Açılursa bābı nā-geh vaḥdetüñ eyvānınuñ 

 Keŝreti taġyīr ėder ġayrıdan idbār eylemez 

 

4 KeĢf-i ẕātuñla bilürsem ʿālemüñ maʿnāsını 

 Zülfüñe ber-dār ėderlerse dil iḳrār eylemez 

101ᵃ 

5 Genc-i vaṣluñ her kime ḳılsañ ʿaṭāsın bī-riyā 

 Cānı gibi ṣaḳlar anı keĢf-i aġyār eylemez 

 

6 MüĢterī olan metāʿ-ı vaṣluña cānā senüñ 

 Bir daḫı Ģehr-i fenā içinde bāzār eylemez 

 

7 Merd olan açmaz cihān içre dehānı ḳuflunı 

 Hiç sürūr-ı āh ile derd-i dil iẓhār eylemez 

 

8 Bu cihān bir teng-tār oldı göñül eyle ferāġ 

 ʿĀrif-i bi‘llâh olan cānın tamaʿ-kār eylemez 

 

9 Bir iki gün ʿömrüñe yėter senüñ bu cāygāh  

 ʿĀrif ü āgāh olan bāġ ile gülzār eylemez 

 

10 Kendüye dermān ėder mi ʿıĢḳ ile rencūr olan 

 ʿĀĢıḳān-ı ḫaste-dil cānına tīmār eylemez 

 

11 Çek elüñ ḍarrā vü serrādan göñül ġāfil mebāĢ 

 Müʾmin olan yevm-i maḥĢerde yerin nār eylemez 
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12 Ḫalḳa-i tevḥīde sen de ṣıdḳile rindāne gel 

 Mest ü rüsvāyī olan hiç kimseden ʿār eylemez 

 

13 Ḫāzin-i genc-i hüviyye derdüñe dermān ėde 

 Zīra andan ġayrı bir kimse meded-kār eylemez  

 

14 Cevher-i vaṣlına anuñ ol ḫırīdār iy göñül 

 Degme Ģaḫṣı kendüye Mevlā ṭaleb-kār eylemez 

 

15 Dār-ı dünyādan ferāġat ḳıl reh-i ʿuḳbāya gir 

 Her göñülde ʿıĢḳını bil kim Ḫudā yār eylemez 

 

16 Ḳadrini bil bezm-i yārüñ iy göñül sen fāriġ ol 

 Vaṣlını her kimseye dilber sezā-vār eylemez 

 

17 Dünyede yėter saña Ģol ṭālib-i vaṣl olduġuñ 

 Kimseyi o kālā-yı ḥüsnine ḫırīdār eylemez
662

 

 

18 Murġ-ı dil ḳıldı anuñ Ģol serv-ḳaddin āĢiyān 

 Degme Manṣūrı ṣaçı dārında ber-dār eylemez 

 

19 Varını anuñ yolına bunda yaġmā ḳılmayan 

 Ol cihānda menzilin aʿlā vü envār eylemez 

 

20 Her ḳaçan dīvān-ı ḥüsnüñ elde taḥrīr eylese 

 Bu Ḳuloġlı midḥatüñden ġayrı güftār eylemez 

101ᵇ 

21 Bir gün ola nā-gehān ėre cenābından devā 

 O ṭabībüm kendi bīmārını bīmār eylemez 

 

                                                           
662

 “Kimsey‟o” şeklinde ulanarak vezindeki kusur giderilebilir. 
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151 

Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün 

1 Derdmend-i dil ġamuñdan ġayrı dermān istemez 

 Ḳapuñı ḳoyup senüñ bir ayru sulṭān istemez 

 

2 Ġns ü cin maḥkūm ėden laʿl-i dehānuñ var iken 

 Dünyede ol ḫātem-i mühr-i Süleymān istemez 

 

3 Emr-i künden mübtelā cümle hüveydādur cihān 

 Ẕātuñı meĢhūd ėdinen ẕerre pinhān istemez 

 

4 Hep umarlar āĢikāre vuṣlat-ı dīdāruñı 

 Nār-ı hicrüñ dünyede kāfir müselmān istemez 

 

5 Eyleme nefs-i raḳībi sen bize yā Rab yaḳın 

 LeĢker-i Ġblīs zīrā kim sürūĢān istemez 

 

6 Baġladı dest-i ecel bu ḫānḳāh-ı ʿömrümüñ 

 Ḳapusını bāri Ģimden ṣoñra mihmān istemez 

 

7 Ḥākim-i eĢyā yazupdur çün ezel dīvānına 

 Oḳınur levḥ-i cebīnümde varaḳ-ḫˇān istemez 

 

8 Cümle ʿālem Ģerḥ ėdebilmez kitāb-ı fürḳatüñ 

 Bir muṭavvel ḳıṣṣadur taḳrīr ü tibyān istemez 

 

9 Kār-fermā-yı ezel budur Ḫudā-bīn olana 

 ʿIĢḳuñuñ āvāresi tedbīr ü fermān istemez 

 

10 ʿĀlem içre kārbān-ı ḥasretüñ ḫar-bendesi 

 Yār-i vaṣluñ rāhına ġayrı Ģütürbān istemez 
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11 Sāʾil-i dergāhuñı gördüm figār olmıĢ bu gün 

 Līki varup bāb-ı āḫerden hiç ol nān istemez 

 

12 ʿIyd-ı vaṣluña senüñ cān iltmeyen ʿāĢıḳlaruñ 

 Ġamzeñüñ ḳaṣṣābı Ģāret ḳıldı ḳurbān istemez 

 

13 Kaʿbe kūyuñuñ Ģehā esvāḳınuñ sāʾilleri  

 Ölür ol ġayrı ḳapudan varup iḥsān istemez  

 

14 Tārumār oldı bu gün feryād u āhumdan fenā 

 Ehl-i ʿālem bundan öte daḫı ṭūfān istemez 

102ᵃ 

15 Künc-i miḥnetde yatur zār u giriftāruñ senüñ 

 Derdine ol merhem-i edvā-i Loḳmān istemez 

 

16 GūĢe-i fürḳatde būy-ı zülfüñe ʿaṭṭār olan 

 Kūh-ı ġamda yayınur Ģehr içre dükkān istemez 

 

17 Ṣordılar ṣarrāf-ı dehre leblerüñ yāḳūtını 

 Dėdi kim anı bulan laʿl-i BedaḫĢān istemez 

 

18 Rāh-ı ʿıĢḳuñda bu gün mecnūn olan āvāreler 

 Genc-i vaṣla mālik olan cevher-i kān istemez  

 

19 Sīnesine her kimüñ peykān-ı ġamzeñ ṭoḳına 

 Ol cerāḥat yėter aña tīr-i perrān istemez 

 

20 Bu Ḳuloġlı zülfüñüñ olmıĢ giriftārı yine 

 ḤaĢre dek maḥbūs olur zencīr ü zindān istemez 
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152 

Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün 

1 Hiç iy sāḳī niçün bu cürʿaña ʿālem dehān iltmez 

 Anuñçün zāhid olmıĢ ḫalḳ-ı ʿālem aġza ḳan iltmez 

 

2 Gözüm yaĢı aḳar dāyim senüñ bāġ-ı viṣālüñe 

 Taḳayyüd eyledi menʿ eyle anı bāġbān iltmez 

 

3 Bu gün zindān-ı hicrānuñda cānā ben giriftārum 

 ġu zindānbān olan ġamzeñ niçün bir pāre nān iltmez 

 

4 Niçe yıldur ki ben iḳlīm-i fürḳatde figār oldum 

 Kebūter gibi bād aṣlā aña benden niĢān iltmez 

 

5 Alur biñ nāz ile cānumı Ģol cellād-ı ḫūn-rīzüñ 

 Nedendür bāri bilsem ol melek dergāha cān iltmez 

 

6 Ṣaḳın ol Yūsuf-ı ḥüsnüñ niĢānından ḫaber ṣorma 

 Bil anı pīr-i Kenʿāna bu gün her kārbān iltmez 

  

7 Bu ṣūr-ı verd-i ḫandānuñ gehī vaṣlına özenme 

 Emel bāġında yėrine anı bād-ı ḥazān iltmez 

 

8 Meded bu derd ü ġam yarın baña yükletme sen luṭf ėt 

 Anı ser-menzile cānā bu pīr-i nā-tüvān iltmez 

 

9 Bükülse tāb olup Ģol perçemüñle ṭurre-i zülfüñ  

 Anuñ ednā bahāsın dünyede ʿamber-feĢān iltmez 
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10 Semā-yı ḥasretüñde ṭutar isem ġam ṭarīḳin ben 

 Ŝüreyyā menziline yolı rāh-ı keh-keĢān iltmez  
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11 Ṭutuldum ben esīr oldum bu gün Ģol rehzen-i nefse 

 Giriftār-ı belā olan ḳapuña baĢ u cān iltmez 

 

12 Ġarīb ü nā-tüvānuñ vādi-i fürḳatde ḳalmıĢdı 

 Kim aña bir selāmuñla hezārān armaġān iltmez 

 

13 Girürse tācir-i ʿıĢḳuñ eline laʿlüñüñ kānı 

 Dilā ol Ģehrine varursa sūd eyler ziyān iltmez 

 

14 Ṭurur dergāh-ı zülfüñde bu gün bu āb-ı ruḫsāruñ 

 Ki bir dem ilter ise ḳapuña ol bir zamān iltmez 

 

15 ġeb-i tārīk-i hicrüñde yine cemʿ oldı ʿāĢıḳlar 

 Niçün vaṣluñ perestārı bir altun Ģemʿ-dān iltmez 

 

16 ġeh-i iḳlīm-i ʿıĢḳuñ rāhına ḳarĢu çıḳar cānum 

 Bizi gördükçe rū-gerdān ėder ḳarĢı ʿinān iltmez 

 

17 Gül-i ruḫsāruñ açılmıĢ gibi gülzār-ı ḥüsnüñde 

 Nedendür bülbül-i Ģūrīdeler anda fiġān iltmez 

 

18 Aḳardı dīde-i giryānum illā ḳurudı Ģimdi 

 Gözüm saḳḳāsı öldi ḳapuña āb-ı revān iltmez 

 

19 Miŝāl-i ʿarĢ olan eyvānuña uçmaḳ diler zāhid 

 Bi-ḥamdi‘llâh anı menʿ eyleyüp Kerrūbiyān iltmez 

 

20 N‘ola Ḳuloġlı bir kez ḥażret-i ẕātuñ murād ėtdi  

 Ne sırdur bilmezem dergāha anı ḳudsiyān iltmez 
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153 

Mefʿūlü Mefāʿīlü Mefāʿīlü Feʿūlün 

1 Rāhuñda senüñ dil ḳodı dünyāyı gerekmez 

 Bir yola göñül baġladum eĢyāyı gerekmez 

 

2 Pes derd-i serüm baña yėter künc-i belāda 

 Seyrānı ḳodum bāġ ile ṣaḥrāyı gerekmez 

 

3 ĖĢigine baĢum ḳor isem bāb-ı ḥarīmüñ 

 ġimdengėrü hiç ġayrı temāĢāyı gerekmez 

 

4 Bir kerre yüzüm sürer isem Kaʿbe ḳapuña 

 ʿÖmrümce daḫı Rūm u Buḫārāyı gerekmez 
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5 Kūyuñda göñül buldı yine bāġ-ı cihānı 

 Fürḳatle yanan āteĢ-i kübrāyı gerekmez 

 

6 MüĢgīn saçuñuñ girhine baġlandı derūnum 

 ʿĀlemde aña bir daḫı sevdāyı gerekmez 

 

7 Ger bulsa göñül dünyede dildār-ı muvāfıḳ 

 Zīrā ki meded olmaya hercāyī gerekmez 

 

8 Ġmrūzı gözet ḳılmayasın żāyiʿ-i furṣat 

 Vaṣluñı bu gün bulana ferdāyı gerekmez 

 

9 ʿĀĢıḳlaruñuñ geydügi hep Ģāl-ı fenādur 

 Aṭlās-ı cihān anlara cellāyı gerekmez 

 

10 Bezm içre eger olsa Ģu ruḫsāruñ ʿaraḳ-rīz 

 ġeb-nemle ḳopan lāle-i ḥamrāyı gerekmez 
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11 Destüñden eger ėrse baña zād u nevālüñ 

 Tīh içre yaġan menn ile selvāyı gerekmez 

 

12 Sükker-lebüñi ṭatsa eger bu meges-i cān 

 Mıṣr içre piĢen leẕẕet-i ḥelvāyı gerekmez 

 

13 Vaṣluñla göñül oldı senüñ çünki feraḥ-nāk 

 ġimdengėrü ḳo ḥasret ü belvāyı gerekmez 

 

14 Yazıldı yine cānuma bu ḥüccet-i ʿıĢḳuñ 

 Kimseden aña Ģāhid-i imżāyı gerekmez 

 

15 Ger müddeʿiyān eylese daʿvā-yı maḥabbet 

 ʿIĢḳı baña vėr ṣūret-i daʿvāyı gerekmez 

 

16 ʿUmmān ėdeli çün beni bir ḳaṭre-i sevdā 

 Ġarḳ oldum aña bir daḫı deryāyı gerekmez 

 

17 ʿIĢḳuñla cihān içre selīmāne yürürsem 

 Bāzār-ı firāḳuñda Ģu ġavġāyı gerekmez 

 

18 Bāṭında göñül bulsa senüñ sırr-ı ḫayālüñ 

 Ẓāhirde olan milk-i hüveydāyı gerekmez 

 

19 Bāġıñda senüñ olsa göñül murġ-ı teẕervī 

 ĀĢüfte olan ṭūṭi-i ḥaḍrāyı gerekmez 

 

20 Ḳuloġlı eger merd iseñ eĢyādan elüñ çek 

 Ṣaḳın dėme kim ḫidmet-i Mevlāyı gerekmez 
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21 Rāhūñda anuñ derd ile ol sen daḫı çālāk 

 Ser-menzile ėr zīr ile bālāyı gerekmez 
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154 

Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün 

1 Firāḳuñ leĢkeri çoḳ geldi çün bu Ģāra yerleĢmez 

 Ṭabībā merhemüñ yaḳdı dil-i bīmāra yerleĢmez 

 

2 Bulursam bāġ-ı ḥüsnüñ gibi tenhā verd-i ruḫsāruñ 

 Ḳaranfīl gül ikisi böyle bir destāra yerleĢmez 

 

3 Bulursam Kaʿbeteynüñ ben geçerdüm yek-cihātından 

 Ki zīrā iki o cemʿ olsa bir astāra yerleĢmez 

 

4 Olursa ʿāĢıḳ u maʿĢūḳ ne ḥācet arada nāĢī  

 Ḳırān ėtse ḳamer Ģems arada seyyāra yerleĢmez 

 

5 ġitā-yı fürḳatüñüñ ʿaskeri bād-ı ḥazān ile 

 Ṣovuḳlıḳ bıraġur ortaya ol gülzāra yerleĢmez 

 

6 Ki çār u erbaʿīne ėrdi ʿömrüm baĢladum naẓma  

 Lebüm bir yėre gelmez sözlerüm eĢʿāra yerleĢmez 

 

7 Raḳībi dün gėce görmiĢler anuñ ḫˇāb-gāhında  

 Ḳatı çoḳdur bu iĢler imdi ol murdāra yerleĢmez 

 

8 Anuñ Ģol bezm-i Ģemʿinde yanar pervānegān ammā 

 Ḥarāretden olaruñ perr ü bāli nāra yerleĢmez 

 

9 Umarsın cenneti sen teng-tār-ı ḫānḳāh içre 

 Senüñ taḫmīnüñ iy zāhid bu gün aḳdāra yerleĢmez 

 

10 Bu gün bir derdmendem Ģehrüñe āvāre düĢdüm ben 

 Bütün dünyā ṣıġar iken niçün bī-çāre yerleĢmez 
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11 ġu deñlü aġladum ben ḥasretüñle rūz u Ģeb cānā 

 Gözümüñ yaĢları deryā olup enhāra yerleĢmez  

  

12 Ḫırīdār olsa bir ʿāĢıḳ metāʿ-ı vaṣluña illā 

 Cemālüñ müĢterīsi ḥīlelü bāzāra yerleĢmez 

 

13 Senüñ zülf-i siyeh-kāruñ düĢerse gerdenüñ üzre 

 Otursa müddeʿī bezme aġ ile ḳara yerleĢmez 

 

14 Hevā-yı ʿıĢḳuña pervāz ėder dāyim göñül murġı 

 ġu dām-ı caʿd-ı müĢgīnüñe düĢer tāra yerleĢmez 
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15 Gel iy geçmiĢ ser-encāmum beyān ėt iy ḳalem sen de 

 Beyān-ı ser-geẕeĢtüm ḳıṣṣa-i esrāra yerleĢmez 

 

16 Yüzini görmedüm deyü bu gün inkār ėder ṣūfī 

 Gözi yaĢı Ģahādet eyledi inkāra yerleĢmez 

 

17 Anuñ ʿahd ile peymānın gözetdüm ben gelür deyü 

 Bu günki ḫulf-ı vaʿde ėtdügi iḳrāra yerleĢmez 

 

18 Bu gün ne olduñ gülersin iy gözüm dün aġlar idüñ 

 Senüñ Ģād olduġuñ hiç nāle ile zāra yerleĢmez 

 

19 Ėrer mi dünyede güm-rāh olanlar menzil-i vaṣla 

 Ḳaṭārından cüdā düĢen küleng āvāre yerleĢmez 

 

20 Ḳuloġlı miḥnet ile dėmedüñ mi teng-lāl oldum 

 Senüñ bu sözlerüñ ol ėtdügüñ güftāra yerleĢmez 
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155 

Müstefʿilün Müstefʿilün Müstefʿilün Müstefʿilün 

1 Bezm-i dile gelür diyü saña özendi cānımuz 

 Elimüz iĢe varmadı ḳapayalum dükkānımuz 

 

2 Bāġ-ı baḥār-ı ḥüsnüñi görse göñül murġı eger 

 Ḳızara yüzi Ģād ola açıla gülistānımuz 

 

3 Bizi semāda uçurur bāl ü per-i maḥabbetüñ 

 Kim bilür ḳanda ola ʿaceb bezm ü mekānımuz 

 

4 Müflis-i dehr-i dūn isek genc-i kerāmet ehliyüz 

 Cevher-i naẓmile ḳamu pür durur iki yanımuz 

 

5 Murġ-ı beḳā-yı Lem-yezel oldı Ģu rūḥumuz bizüm 

 Sidre vü ṭūbāda ḳurar Cebreʾil āĢiyānımuz  

 

6 ġemʿa-i iĢtiyāḳuña yandı Ģu pervāne-i dil 

 Vaṣluñ ümīdiyle senüñ ḳalmadı yār cānımuz 

 

7 Rūze-i hicrānuñ ile ʿıyd-ı viṣālüñ isterem 

 Olsa Ģu ẕāt-ı ʿizzetüñ ḥacc ile ḳırānımuz 

 

8 Ḳāfile-i ʿazīmeti rāh-ı fenāya iltmiĢüz 

 Söynülse meĢʿal-i ʿömür belürmeye niĢānımuz 

 

9 Yūsuf-ı ḥüsne ġarra sen Mıṣr-ı cihānda olmaġıl 

 Bir gün ola ḥikāyetüñ naḳl ėde ḳıṣṣa-ḫˇānımuz 
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10 Verd-i rıżā-yı ṭalʿatüñ bāġ-ı ḫavāṭırda eger 

 Açılmasaydı bir seḥer ṭola cihān fiġānımuz 
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11 Pīr-i fenānuñ iy göñül sen de mürīdi ol bu gün 

 Ḫidmet-i ḫānḳāha gel būs ėdüp āsitānımuz 

 

12 Furṣatı fevt ėtme ṣaḳın ḫalḳa-i ẕikre gir yüri 

 ġāyed ola ki ḳapana zāviye-i cihānımuz 

 

13 Mest ü ḫarāb olup eger āh-ı seḥer ḳılar iseñ 

 Cümle ṣuçuñ yarlıġanur yoḳdur aña gümānımuz 

 

14 Neng-i riyāyı baġladuḳ ḫırḳa-i dehrüñ ucına 

 Naḳd-i melāmeti cezüp ḳalmadı ad u ṣanımuz 

 

15 Doḳına neĢter-i felek ʿırḳ u derūnı çāk ėde 

 Beñzeye Ḳızılırmaġa ṭaĢraya aḳa ḳanımuz    

 

16 Rāh-ı Ḥicāz-ı vaṣluña baġlamıĢuz ʿazīmeti 

 O göge uġrar iy göñül leĢker-i kārbānımuz  

 

17 ġol ġam-ı ruḫsāruñ ile āh-ı seḥer ėde ėde 

 Cünne-i çarḫı deldi ya nāle ile sinānımuz 

 

18 Biz daḫı ḥālimüzce ol Ģehr-i fenāya Ģāh idük  

 Rāhuña ṣarf olundı hep ḳalmadı ḫanümānımuz  

 

19 Pāyına yüzümi yine sürdügümi gördi raḳīb 

 Meded ʿayān ola gibi rāz-ı ġam-ı nihānımuz 

 

20 Ḳuloġlı rehber-i ḥarem dāmenini elüñde ṭut 

 Ḳande giderse bile var maḳdem-i ʿālī-Ģānımuz 
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156 

Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün 

1 Var mıdur dilber cihānda ʿāĢıḳa nāz eylemez 

 Ṭūṭi mi olur ḳafeṣde gāhi pervāz eylemez 

 

2 Bülbül-āsā  eyleme Ģekvā Ģitādan ʿārif ol 

 ʿĀdetidür dehrüñ iy dil dāyimā yaz eylemez 

 

3 Mest olup sen daḫı cānā meclis-i rindāna gel 

 Gözle pīr-i mey-fürūĢı himmetin az eylemez 

 

4 Ṭutma aġyārı ḳapuñda āĢinā-yı yār iseñ 

 Hüdhüd aḥvāl-i Sebāya zāġı hezār eylemez 
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5 Dil seni gördi Ģehā olduñ çü bī-rāḥm-künān  

 Nāme-i aḥvālini ṣaḳladı ibrāz eylemez 

 

6 Dehr-i eĢyādan dilā umma bu gün hergiz vefā 

 Kimseyi bu pīre-zen dünyā ser-efrāz eylemez 

 

7 Ḥüsnüñüñ dīvānı içre iy göñül bu gün senüñ 

 Nükte-i eĢʿāruñı bil ehl-i ġīrāz eylemez  

 

8 Ġy niçe bunda kiĢi sulṭān iken olur gedā 

 Ḥākim-i muṭlaḳ iken kimseye iʿzāz eylemez 

 

9 Milk-i berzaḫ iĢbu milküñ ʿaksidür uymaz buña  

 Bunda Ģāhin olanı anda Ḫudā ḳaz eylemez 

 

10 Niçe mūrı anda sulṭān ėdeler sulṭānı mūr 

 Çarḫ-ı müĢʿabid seni bir ipde cānbāz eylemez 
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11 BilmiĢ ol kim ʿālem-i ʿuḳbā cihānuñ ʿaksidür 

 Dünyede ʿanḳā olanı Ḥaḳ anda bāz eylemez 

 

12 Bunda sen anı severseñ anda vėrür salṭanat 

 Nefsüñe Maḥmūd olursañ seni Ayāz eylemez 

 

13 Cümle aʿżāsı kiĢinüñ iĢledügin söyleye 

 PādiĢehdür kim ḳatında beg ü ġammāz eylemez 

 

14 Rūz-ı maḥĢer naḳr-ı nāḳūr çalına kūs yerine 

 ġöyle kim ol meclis içre kimse bir sāz eylemez 

 

15 Ol serāyuñ perdedārı olısar Rūḥü‘l-emīn 

 Kimseyi Cebbār-ı ʿālem anda serbāz eylemez 

 

16 Ṭutıla ehl-i cihānuñ nuṭḳı o yerde hemān 

 Söylemegi hiç kimesneye Ḥaḳ īcāz eylemez 

 

17 Ḫalḳ-ı ʿālem bir yere gelüp ḳamu yek-dil ola 

 Anda yā Rūm u Buḫārā ġām u Aḥvāz eylemez 

 

18 Bunda aġlayan Ḫudānuñ ḫaĢyetinden güliser 

 Bunda Ģād olanı yarın Ḥaḳ yine Ģāz eylemez 

 

19 Yiyüp içdügüñ ḳamu anda olısar derd ü ġam 

 Ṣanma kim Ģehre ḳoyup seni o bezzāz eylemez   

 

20 Ġy Ḳuloġlı nās-ı ʿālem olısardur ke‘l-ferāĢ663
 

 Ḳanadı yanan kiĢi uçmaġa pervāz eylemez 

 

                                                           
663

 Kâria, 101/4. 
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21 Bī-Ģerīk ü bī-naẓīr ü bī-vezīr oldur hemān 

 ĠĢine bir kimseyi kendüye enbāz eylemez 

 

157 

Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün 

1 Cülūs ėtse fenā taḫtında hiç bir server eglenmez 

 Sefer ḳılur ʿadem milkine āḫir leĢker eglenmez 

 

2 Vücūduñ ḥoḳḳasında cevher-i cānuñ emānetdür 

 Emānet issi alur senden anı cevher eglenmez 

 

3 Resūl-i kibriyā çün ġazve ḳılsa bir ḳabīle üzre
664

 

 ʿAḳībince bile gider pes anuñ Ḥaydar eglenmez 

 

4 Eger ṭūġ-ı hümāyūnuñ yüriyüp ʿazm-i rāh ėtse 

 Anuñ iŝrince bile yüriye bu ʿasker eglenmez 

 

5 Ḥicāzuñ yolına baḳ ġāh-ı merdānuñ güẕārında 

 Gider bād-ı ṣabā gibi öñünce Ḳamber eglenmez 

 

6 Semā-yı devletüñde keh-keĢānuñ Ģol verāsınca  

 ʿAlem pāye yürür kim bī-tevaḳḳuf Ülker eglenmez 

 

7 Meserret-nāmeler taḥrīr ėdersem vaṣf-ı ẕātuñla 

 ġüyūʿ bulur pes olur münteĢir ol defter eglenmez 

 

8 Yoluña naḳd-i cānum ṣarf ėdeyim ḳābil olduḳca 

 Ki zīrā kimsenüñ destinde hiç sīm ü zer eglenmez 

 

 

                                                           
664

 Mısraın vezni bozuktur. 
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9 Lebüñ sükkerlerini baḥr-ı Nīle düĢmedin ṭatdur 

 Ecel ṣuyına ġarḳ olursa cānā sükker eglenmez 

 

10 Ḥarīm-i kūyına saʿy eyle zīrā yolda ḳalursın 

 Ḥarem ehli ḳatı müstaʿcel olur rehber eglenmez 

 

11 Viṣālüñ bezmine müĢtāḳ ėden ġāyet ḥarāretden 

 Geçer cām-ı ṣafāyı ṭutmıĢ elde dilber eglenmez 

 

12 Cemāl-i ṭalʿatine ebr-i zülfi perde-dār olmıĢ 

 Ṭoġar burc-ı melāḥatden o yüzi enver eglenmez 

 

13 Ben almaḳ diledüm Ģol ḫāk-i pāyın tūtiyā içün 

 Ṣabā benden muḳaddem alur ol ḫākister eglenmez 

 

14 MeĢām-ı cānıma almaḳ diledüm caʿd-ı müĢgīnin 

 Segirdür bile bād ile o būy-ı ʿamber eglenmez 
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15 Göñül bu devlet-i dünyā çü bir destāra beñzer kim 

 Gider elden ele baĢuñda olan efser eglenmez 

 

16 Hümā ḳuĢına beñzer sāye-i devlet cihān içre 

 Hevā yüzinde uçar bir ḳarāra Ģeh-per eglenmez 

 

17 Ḳaçan müjgān-ı ḫūn-rīzüñ baña raġmen nigāh ėtse 

 Güẕār ėdüp geçer sīnemden ol dem ḫançer eglenmez 

 

18 Baḥāruñ faṣlına sen ġarra olma ʿandelībā gel 

 Beḳāsı yoḳdurur dehrüñ açılan güller eglenmez 
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19 Olur her bir kemālüñ bir zevāli iy dil āgāh ol 

 ġu dem bād-ı ḥazān ėrse yıḳılur ʿarʿar eglenmez 

 

20 Ne deñlü olsa bu gün ʿālemde ʿömr-i dırāzīden 

 Fenāya ʿazm-i rāh eyler Ḳuloġlı kem-ter eglenmez 
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Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün 

1 Ḳapuña geldük Ḫudāvende senüñ nān isterüz 

 DerviĢāne dergehüñde biz de iḥsān isterüz 

 

2 Bir sürü geldük gedā ḫidmetüñe iy pīr-i ʿıĢḳ 

 Ḫānḳāh-ı devletüñde Ģimdi ḳurbān isterüz 

 

3 Çün Ģeb-i vaṣluñı buldum bir pula muḥtāc iken  

 Ḳadre ėriĢmiĢ gibi māl-i firāvān isterüz 

 

4 Esb-i himmet üzre cānā çünki biz olduḳ süvār 

 Ṭop-ı ruḫsāruñla zülfüñ gibi çevgān isterüz 

 

5 Ḥasretüñ dārü‘Ģ-Ģifāsında belā bīmārıyuz 

 Merhem-i vaṣluñdan eyā derde dermān isterüz 

 

6 Cānumı almaḳda teʾḫīr eylegil sen yā melek 

 Ḥālet-i nezʿe ėriĢdük ẕerre īmān isterüz 

 

7 Vāʿiẓ-ı Ģehrüñ derildük cemʿ olup dört yanına 

 Āyet-i vechüñ gibi tefsīr-i Ḳurʾān isterüz 

 

8 Nāme-i aḥvālimüz dergāhına ʿarż ėtmege 

 Bād-ı Ģeb-rū gibi bir zülf-i perīĢān isterüz 
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9 Bāde-i ʿıĢḳuñ bu gün keyfiyyet-i maḫmūrıyuz 

 Bezmgāh ėdinmege bāġ-ı gülistān isterüz 
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10 KeĢti-i dil ėrmek içün vaḥdetüñ limanına 

 Ḳaṭre-i ʿıĢḳuñ bulaldan baḥr-i ʿUmmān isterüz 

 

11 Vuṣladuñ gülzārınuñ ḳapusı açılsa yine 

 Bülbül-āsā biz anuñ içinde elḥān isterüz 

 

12 Bezm-i ġamda bāde-i esrāruñı nūĢ ėtmege 

 Biz lebüñ gibi ḳadeḥ laʿl-i BedaḫĢān isterüz 

 

13 Ḫānḳāh-ı ʿıĢḳda aʿmāl-i riyādan tevbeye  

 Gelmege bir pīr-i mest ü pāk-dāmān isterüz 

 

14 Çegnedi tātār-ı müĢgīnüñ derūnum Ģehrini 

 Biz Ģehā dergāhuña geldük çün emān isterüz 

 

15 Sāḥil-i ʿderyā-yı ıĢḳuñda kenāra çıḳmıĢuz 

 Kūdek-i Hindū gibi yāḳūt u mercān isterüz 

 

16 ḲarĢuma niçün ṭurursın deyü eylerseñ suʾāl 

 Bende-i peyveste yüz āzāda fermān isterüz 

 

17 Gelme sen iy müddeʿī ḥaddüñ degil meydānuma 

 Biz bu eĢʿār-ı feṣāḥat içre aḳrān isterüz 

 

18 Mürde olan cānı zinde ḳılmaġa ebyāt ile 

 Ẓulmet içre ṣanasın bir āb-ı ḥayvān isterüz 
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19 Midḥatüñde rūz u Ģeb naẓm-ı selīs ile yine 

 Nīl ü Dicle gibi aḳar mā-i ceryān isterüz 

 

20 Ḳāniʿ olmaz göñlümüz Ḳuloġlı ruḳʿa yazmaġa 

 Vaṣf-ı ḥālüñle senüñ biz ulu dīvān isterüz 
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Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün 

1 Vücūduñ perdesin ḳaldurmayınca Ḥaḳ ʿayān olmaz 

 Cemāl-i pertevine perde anuñ dü-cihān olmaz 

 

2 Götür gözden ḥicāb-ı māsivāyı ḳalbüñ açılsun 

 Miŝāle ṣıġmaz anuñ künḥ-i ẕātı īn ü ān olmaz 

 

3 Yüzi bir Ģems-i ezherdür mücellā māh-ı ʿālemden 

 Bu gün ehl-i baṣīret çeĢmine aṣlā nihān olmaz 

 

4 Münezzehdür zamān ile mekānuñ ittiḫāẕından 

 Zamān ile mekānı ṭayy ėder aña mekān olmaz 
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5 Tażarruʿ eylese erbāb-ı ḥācet her seḥergehden 

 Duʿāsın müstecāb ėder aña ʿömren zamān olmaz 

 

6 Anuñ bāb-ı muʿallāsına ṣıġmaz hiç enāniyyet  

 ġu dergāhına yoḳlıḳdan yarar bir armaġān olmaz 

 

7 Sen anuñ keyf ü kemminden suʾāl eyleme iy ṭālib 

 Müberrādur temeŝŝülden ki ẕātına niĢān olmaz 

 

8 BuyurmıĢdur ḥadīŝinde naẓar ḳıl lī-maʿAllâh 

 Anuñ ḫalvet-gehinde mürsel ü kerrūbiyān olmaz 
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9 Bu gün kim anı ẕikr ile derūnı nūra ġarḳ olsa 

 Yarın ḳabri münevver oluben Ģīr ü jiyān olmaz 

 

10 Tevekkül ėdüp aña oturan kūy-ı ḳanāʿatde 

 Bulur ol kenz-i lā-yefnāyı hiç muḥtāc-ı nān olmaz 

 

11 Anı Reẓẓāḳ-ı ʿālem bilmeyüp ġayrıdan isteyen 

 Faḳīr olup denī olur ʿazīz ü kāmurān olmaz 

 

12 Kim anuñ ḳuvvet-i ḳudsiyyesin cānında bulsaydı 

 Bulur dergāha ḳurbiyyet ġarīb ü nā-tüvān olmaz 

 

13 ġuña kim vėrmese bir ẕerre deñlü kendü ʿilminden 

 KüĢād-ı müĢkilāt ile ẓarīf ü nükte-dān olmaz 

 

14 Cemāl-i pertevinden ger cilā bulmasadı Ģemme  

 BehiĢt ravża-i Rıḍvān ile ḥūr-i cinān olmaz 

 

15 Eger luṭf-ı cemālinden niḳābın açmasa o Ģāh 

 Cemīʿ-i enbiyā maḥĢerde hiç ḫande-künān olmaz 

 

16 Yüzin setr eyleyüp örterse o Settār ḫıĢm ile 

 ġeb-i tārīk dünyāda gün altun Ģemʿ-dān olmaz 

 

17 Ne ancılayın ʿālemde bir ulu pādiĢāh olur 

 Ecel gibi ne bir heybetlü er ṣāḥib-ḳırān olmaz 

 

18 Ne bir kimse ḥarīminde o sulṭānuñ olur bevvāb 

 Ne anuñ ḫıĢmınuñ ėrdügi yere bir amān olmaz 

 

19 ġehinĢāh-ı muʿaẓẓamdur açuḳdur bāb-ı eyvānı 

 Anuñ dīvānı içre aṣla ġavġā ile ḳan olmaz  
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20 Ḳuloġlı sen anuñ ḳıl ḫidmetini baĢ u cānuñla 

 Bu gün ser-māye-i ʿömrüñ gibi kīmyā-yı kān olmaz 
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21 Ferāġat eyle dünyādan beḳā-yı Lā-yezāl iste 

 Beḳā ehli gibi ʿālemde hiç bir ʿāli-Ģān olmaz 
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Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün 

1 Bu gün ʿāĢıḳlara maʿĢūḳı görmege ḥicāb olmaz 

 Cihānuñ terkin urmayan ʿazīz ü kāmyāb olmaz 

 

2 Tecellī eylese dilber dü-ʿālem māsivāsından 

 Bu on sekiz biñ ʿālem vechine anuñ niḳāb olmaz 

 

3 Yine deryā-yı vaḥdet ḳaṭresi yanında nüh ḳubbe 

 Dem-i bārān-ı raḥmet içre ol bir ḳaç ḥabāb olmaz 

 

4 ġu nār-ı iĢtiyāḳından derūnuñ yanmasa cānā 

 Ṣafā bezmine lāyıḳ cigerüñ aʿlā kebāb olmaz 

 

5 Anun kim ḳalbinüñ ḳapusını fetḥ eylese fettāḥ 

 Derūnı muṭmaʾīn olup hiç ayruḳ irtiyāb olmaz  

 

6 Beḳā-yı ẕāt ile ḥaĢr olsa bulsa kim fenā evvel 

 Gire dār-ı rıżāya ol pes aña sedd-i bāb olmaz 

 

7 Fenā-fi‘llâh ola Ģol kimse ölmezden evel öle    

 Anuñ beyt-i derūnı yıḳılup aṣlā ḫarāb olmaz    

 

8 Kimüñ meydān-ı ʿıĢḳ içre gözinden yaĢ aḳa dāyim  

 Anuñ rūz-ı nedāmetde gözi ḳanıla āb olmaz 
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9 Vücūdın pūte-i ʿıĢḳ içre kim ḳāl eylese bunda  

 Ṭaġılup üstüḫˇānı cismi ḳabr içre türāb olmaz 

 

10 Kim ʿömri naḳdini bunda sebīlu‘llâha ḫarc ėtse 

 Ḥavāle rūz-ı rüst-ā-ḫīz aña zāġ u ġurāb olmaz 

 

11 Bu gün bu lāĢe-i dünyāya dil vėrmese bir ʿāĢıḳ 

 Anuñ ismi yazılup defter-i Ḥaḳda kilāb olmaz 

 

12 Ḳılan Ģol gūĢe-i dilde seḥer dergāha istiġfār 

 Yarın maḥĢer yerinde cānı anuñ inḳılāb olmaz 

 

13 ġu kim pervāne gibi nār-ı ʿıĢḳ içre yaḳarsa per 

 Anuñ nār-ı cehennemde Ģererle cismi tāb olmaz 

 

14 Belāyā-yı imtihānına Ḥaḳḳuñ ṣabr eyleyen ʿāĢıḳ 
665

 

 Tesellī bulısar yarın ki bir dürlü ʿaẕāb olmaz 
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15 Cemīʿ varını rāh-ı Ḫudāya ḫarca sürmeyen 

 KiĢiler Ḥaḳ ḥużūrında yarın ehl-i ŝevāb olmaz 

 

16 Ḥaḳuñ emrine rāżī olmayup ḳaçmasa nehyinden 

 Resūluñ Ģerʿine bunda derūnī intisāb olmaz 

 

17 Ḳanāʿat Ḳāfına Ģol kim ḳarār ėtmese ʿanḳā-vār 

 Ḳalur ẕilletde ol kimse bu gün ʿālī-cenāb olmaz 

 

18 Oḳuyup ṭutmasa Ģol ʿālim ü dānā bu gün ʿilmin 

 Sözi bī-menfaʿat olur kim anda bir ṣavāb olmaz 

 

 

                                                           
665

  “Eyleyen” kelimesi,  “eden” şeklinde okunarak vezindeki aksaklık düzeltilebilir. 
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19 Göñül ėvme ḳamu maḳṣūdına bir bir ėriĢürsin 

 Ḳalem-i ṣunʿ gelür vaḳtiyle çün aña Ģitāb olmaz 

 

20 Eger derd-i derūnuñ Ģerḥ ėderseñ deftere yazup 

 Ḳuloġlı sözlerüñ buncılayın yüz biñ kitāb olmaz 

 

161 

Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün 

1 Ḫayālüñden dil-i ʿuĢĢāḳa ṣabr ile ḳarār olmaz 

 Seḥābından yüzüñ Ģemsi görinüp āĢikār olmaz 

 

2 ġitā-yı fürḳatüñ gāhī ėriĢüp baġladı rāhı 

 Gül-i vaṣluñ ġamuñ bülbüllerine pāydār olmaz 

 

3 Sezādur ḥasretüñden ḫasteye Ģol merhem-i vaṣluñ 

 Cemālüñden düĢen āĢüfteye hiç kār ü bār olmaz 

 

4 Dökilen dāne-i eĢkim benüm dām oldı çün cānā 

 Viṣālüñ murġı gibi aña bir aʿlā Ģikār olmaz 

 

5 Ser ile cānumı destār-ı ʿıĢḳa baġladum ben de 

 Reh-i cānāna bundan ġayrı ʿömren yādigār olmaz 

 

6 ġu kim Ģeyyād olup dervāze-i ʿıĢḳ içre devr ėtmez 

 O tān-ı vuṣlat-ı dildār ile hiç kāmkār olmaz 

 

7 ġarāb-ı ʿıĢḳı kim nūĢ ėtmese bezm-i Ġlâhīden 

 Ayılur ʿālem-i maʿnāda ol kim hūĢ-yār olmaz 

 

8 Göñül bu devlet-i dünyāya aldanup firīb olma 

 Saña ol ʿālem-i berzaḫda aṣlā pāydār olmaz 
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9 Tevekkül eyle Ḥaḳ dergāhına ḫām-ı ṭamaʿdan geç 

 Anuñ luṭf ile iḥsānına ʿālemde Ģümār olmaz 
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10 Ṣaḳın ālāyiĢ-i dünyāya dil vėrme sen iy ṣūfī 

 Uyanuḳlar öñinde zīnet-i çarḫa iʿtibār olmaz
666

 

 

11 Yürürken lāʾübālī fāriġ iken cümle ʿālemden 

 Bu gün bir derde düĢdi cānum aña hiç timār olmaz 

 

12 Ararken cevher-i vaṣluñı ġavvāṣ olup ʿālemde 

 Ġamuñ deryāsına ġarḳ olmıĢam ḥadd-i kenār olmaz 

 

13 Ḳalupdur baḥr-ı cihān içre eyā keĢti-i cānum 

 Ėrerdi menzil-i vaṣla ve illā rūzgār olmaz 

 

14 Anuñ bāzār-ı ʿıĢḳında meṭāʿ-ı varuñı hep vėr 

 Viṣāl-i naḳdini alursañ andan özge kār olmaz 

 

15 Gel anuñ ḫāk-i rāhına gözüñ dür-dānesin ḫarc ėt 

 Nigīn ü ḫātem-i dil-dār içün gevher-niŝār olmaz 

 

16 Cemīʿ varuñı yaġmā ḳılan dostuñ rıżāsına   

 Bulur cemʿiyyet-i ḫāṭır ki vārı tārumār olmaz 

 

17 Eger cünd-i ḥavādiŝden penāh isteriseñ cānā 

 Saña burc-ı maḥabbet gibi bir aʿlā ḥiṣār olmaz 

 

18 Seni cellād-ı ḫūn-rīzi helāke niyyet eylerse 

 Anuñ meydān-ı ʿıĢḳında bu gün ʿömren firār olmaz 

 

                                                           
666

 Mısraın vezni bozuktur. 
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19 Bu gün mestāne küstāḫāne geçmeyen ḥużūrından 

 Yarın dīvān-ı maḥĢerde o kimse Ģerm-sār olmaz 

 

20 Bu bāġ-ı dehr içinde bī-nihāyet ʿandelīb-āsā 

 Ḳuloġlı gibi bir efgende vü üftāde zār olmaz 
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Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün  

1 Cemālüñ görmege ister göñül eglenmez eglenmez 

 Viṣāle ėrmege ister göñül eglenmez eglenmez 

 

2 Cihān gerçi temāĢādur gözüne cümle ġavġādur 

 Ḫayālātuñda Ģeydādur göñül eglenmez eglenmez 

 

3 Olınursa riʿāyetler niçe niçe żiyāfetler 

 Ḳılur dāyim Ģikāyetler göñül eglenmez eglenmez 

 

4 Ḳılur ẕātuñla efkārı vėrürseñ aña tekrārı 

 Umar ol gėrü dīdārı göñül eglenmez eglenmez 
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5 O bezm-i ġamda el ḳarar kim ola kim aña yarar 

 Meger senden ḫaber arar göñül eglenmez eglenmez 

 

6 BıraḳmıĢ cānile baĢı arada neylesün taĢı  

 YetiĢmez yaĢına yaĢı göñül eglenmez eglenmez 

 

7 Olur pervānesi nāruñ aña var mıdur iḳrāruñ 

 Cemālün isteyüp yārüñ göñül eglenmez eglenmez 

 

8 Tenezzül ėtmez aġyāra düĢelden göñül ol yāra 

 ʿAceb var mı aña çāre göñül eglenmez eglenmez 
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9 Vėrelden dil semen-sāya çü ṣabr ėtmez o ferdāya 

 Varursam bāġ u ṣaḥrāya göñül eglenmez eglenmez 

 

10 Eger ḳuruda deryāda eger zīr ile bālāda 

 Eger Firdevs-i aʿlāda göñül eglenmez eglenmez 

 

11 Bu gün leyl ü nehārı yoḳ çü bir yerde ḳarārı yoḳ 

 Ki nāmūs ile ʿārı yoḳ göñül eglenmez eglenmez 

 

12 Lebüñ ḳand-i nebāt ister bu dil andan ḥayāt ister 

 Nihānī keĢf-i ẕāt ister göñül eglenmez eglenmez 

 

13 Çün ʿıĢḳa ibtilā oldı raḳīb ammā belā oldı 

 Ġamuñla mübtelā oldı göñül eglenmez eglenmez 

 

14 Beni āgāh olup gördüñ dilümde rūz u Ģeb virdüñ 

 Ṣafādur cānuma derdüñ göñül eglenmez eglenmez 

 

15 Cihānuñ cāy-gāhında anuñ püst-i penāhında 

 Derūnum ḫānḳāhında göñül eglenmez eglenmez 

 

16 Bu dil bülbül gibi nālān cemālüñ görmege ḥayrān 

 Görürsem bāġ ile bostān göñül eglenmez eglenmez 

 

17 Cemīʿ-i ʿālem-ārāda göñül özge temāĢāda  

 Yürürsem bāġ-ı ṭūbāda göñül eglenmez eglenmez 

 

18 ġu ben mehcūr-ı hicrānam ġamuñla dil-perīĢānam  

 Ḫayālātuñda ḥayrānam göñül eglenmez eglenmez 

 

19 Hücūmından bu devrānuñ cefāsı artdı kim cānuñ  

 Peyāmın isterem anuñ göñül eglenmez eglenmez 
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20 Ḳuloġlı çün ḳılur efġān gözinden yaĢ yerine ḳan 

 Olur mı hiç buña dermān göñül eglenmez eglenmez 
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21 Tecellā-yı ṣıfāt olsa benā-geh keĢf-i ẕāt olsa 

 Ne deñlü iltifāt olsa göñül eglenmez eglenmez  

 

163 

Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün 

1 ʿĀĢıḳuz dostuñ yolında hep fidādur cānımuz 

 Olamaz Ferhād ile Mecnūn bizim aḳrānımuz 

 

2 Bülbül-āsā gerçi efġān ėtmege ḳılduḳ heves 

 Zülf ü ruḫsāruñdurur Ģol bāġ ile bostānımuz 

 

3 Varımuz yoḳ kim senüñ rāhuñda īŝār ėdevüz  

 Kaʿbe-i ʿıyd-ı viṣālüñde n‘ola ḳurbānımuz  

 

4 ġānuña düĢmez bizi redd ėtmege gel iy pīr-i ʿıĢḳ 
667

 

 Ḫānkāh-ı dergehüñde muntaẓır mihmānımuz 

 

5 Biz senüñ bend-i rıżāña cān ile ḳul olmıĢuz 

 Bizi teʾdīb eyle var ise eger nādānımuz 

 

6 Ėllere cām-ı seri ṣunar bize vėrmez ayaḳ 

 Bezm-gāhuñda bizüm ol sāḳi-i devrānımuz 

 

7 Bize düĢnām ėdene her dem sitāyiĢ ėderüz 

 Budurur pīr-i ezelden āyīn ü erkānımuz 

 

 

                                                           
667

 “Ėtmege” kelimesi “ėtme” şeklinde okunarak vezin ve manadaki kusur giderilebilir. 
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8 Pā-bürehne yürürüz nehc-i meĢaḳḳat içre līk  

 Tā melāʾikden yuḳarudur velī seyrānımuz  

 

9 Her ne olursa ki biz aña muṭīʿuz cān ile 

 Çünki dīvān-ı ḳażāda ḥükm ėde sulṭānımuz 

 

10 Ḥasretüñ dārü‘Ģ-Ģifāsına ḳoyaldan baĢımuz 

 Nā-tüvān olduḳ ġamuñla ḳalmadı dermānımuz 

 

11 Nāme-i aḥvālümi kimler iledür ḳapuña 

 Hep kebūterler helāk oldı içelden ḳanımuz 

 

12 Bülbül-i dehrüñ yoġ iken āgehi gülzārdan  

 Günbet-i eflāki ṭutdı nāle-i efġānımuz 

 

13 Ṭalʿat-i dīdāruñuñ dāyim temāĢāsındayuz 

 Gerçi aṣḥāb-ı felāket ṭutdılar dāmānımuz 

 

14 Ḫākdān-ı ʿarṣada bir ḳaç gün ėtdük āĢiyān 

 Ḳudsiyān-ı bāġ-ı Firdevs iledür elḥānımuz 
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15 ġimdi bir baḥr-i ʿaẓīmüñ biz daḫı mellāḥıyuz 

 Ġki ʿālem fülkini ġarḳ eyledi ʿummānımuz 

 

16 Ḫalḳ-ı dünyā ġarḳ-ı ṭūfān olsa ger bize ne ġam 

 ġol Neciyyu‘llâh olaldan berü keĢtī-bānımuz 

 

17 Āh-ı serdümdür ṭutan dünyāyı ṣanmañuz seḥāb 

 Ḳubbe-i eflāki ṭutar dāmen-i ḳaftānımuz 

 

18 Cevherim ʿilm-i ledündür olmıĢam cevher-fürūĢ 

 Tā ki bāzār-ı beḳāda açılur dükkānımuz 
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19 Gerçi kim kūy-ı fenānuñ bunda ben der-bānıyam 

 Kevkeb-i burc-ı felekden yücedür eyvānımuz 

 

20 Ġy Ḳuloġlı ḳorḳma ʿiṣyānuñdan eylerse nigāh 

 GūĢe-i çeĢm ile bir kerre Ģefāʿat kānımuz 
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Müstefʿilün Müstefʿilün Müstefʿilün Müstefʿilün 

1 Ḥablü‘l-metīn-i zülfüñi ŝüʿbān-ı Mūsā yudamaz 

 Sīb-i- zenaḫdānuñ senüñ çāh-ı Zelīḫā yudamaz 

 

2 Ṭutup senüñ dāmānuñı buldı necātı enbiyā 

 Cānā vücūdın cevherin māhī-i deryā yudamaz 

 

3 Ḳondı sümāt-ı salṭanat senüñ ḥużūruña ezel 

 Kūh-Ģükūhuñ loḳmasın Ḫüsrevle Dārā yudamaz 

 

4 Ḳurdı dıraḫt-ı Ģerʿüñe bu ḫalḳ-ı ʿālem āĢiyān 

 Murġ-ı bahār-ı ḥüsnüñi ʿanḳā-yı sermā yudamaz 

 

5 Āb-ı ḥayāt-ı ṭalʿatüñ nice siyeh-pūĢ olmasun 

 Mā-i lüʿābuñ ḳaṭresin ṣāḥib-temāĢā yudamaz                  

 

6 Derd-i belā-yı vaḥdete ehl-i firāĢ oldı uzak
668

 

 Ednāca kirmini anuñ ehl-i belāyā yudamaz                      

 

7 Bāzār-ı ünsiyyetde sen bulduñ metāʿ-ı vuṣlatı 

 Dürr-i daḳīk-i naẓmuñı ʿıḳd-ı Ŝüreyyā yudamaz  

 

8 ġol ḫırmen-i ʿilmüñde āh kāmiller oldı ḫūĢe-çīn 

 Yek dāne-i tevḥīdüñi murġān-ı eĢyā yudamaz                   

                                                           
668

 Uzak kelimesi   ile yazılmıştır. 
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9 Ḥaḳ medḥüñ ėderken senüñ yā ḥūr-ı Rıḍvān neylesün 

 Bāġ-ı behiĢt-i ṭalʿatüñ Firdevs-i aʿlā yudamaz 

110ᵇ 

10 Bir kez iĢāret eyledüñ oldı ḳamer çün iki Ģaḳ 

 Ġʿcāz-ı ʿizz ü rifʿatüñ gökde Mesīḥā yudamaz 

 

11 ġol dem Burāḳ-ı berḳuñuñ ṭutsa licāmın Cebrāʾīl 

 Naʿlin ü nūr-ı ḥażretüñ ʿarĢ-ı muʿallā yudamaz 

 

12 Taḫt-ı zümürrüd-fāmuña el ḳaramaz bād-ı ṣabā 

 Laʿl-i nigīn ü ḫātemüñ her dīv ü sīmā yudamaz 

 

13 Alsañ yed-i ṭūlāñ ile bāġ-ı behiĢt engūrını 

 Yiyüp eñ ednā dānesin Rūm u Buḫārā yudamaz 

 

14 Ŝelc-i beyāż-ı sinn ü göz mecrā-yı Ḥaḳ-āyāt iken    

 Bulmaz fenā olmaz remīm dendān-ı germā yudamaz 

 

15 Ṭūṭī gibi minḳārına vėrmiĢ belāġat Ẕü‘l-celāl 

 Berg-i gül-i elfāẓuñı her bülbül-āsā yudamaz 

 

16 Ḥaḳḳuñ cemāl-i Kaʿbesin görmek diledük bī-ḥicāb 

 Senüñ vücūduñ sāyesin Ṭur-ı tecellā yudamaz 

 

17 Cemʿ olsa ger ʿāĢıḳlaruñ ṣaḥrā-yı vuṣlatgāhuña 

 Ḳand-i nebāt-ı vaṣluñı birisi ammā yudamaz 

 

18 Maḥabbetüñ yāḳūtını dün ortaya getürdiler 

 Her biri aldı aġzına hiç ehl-i daʿvā yudamaz 
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19 Esrāruñı keĢf ėtmege ʿālemde kim ḳādir durur 

 Ünsiyyetüñ gül-nārını aṣḥāb-ı ġavġā yudamaz 

 

20 Bezm-i Ģarābuñ nuḳlını ortaya ʿāĢıḳlar döker 

 Ḥelvā-yı medḥ-i vaṣfuñı Ḳuloġlı ednā yudamaz 
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Müstefʿilün Müstefʿilün Müstefʿilün Müstefʿilün 

1 Seyrān-ı ḥüsnüñdür senüñ cānā bizim gülzārımuz 

 Tibyān-ı medḥüñdür senüñ uʿcūbe-i esrārımuz 

 

2 Sevdā-yı zülf ü ḫālüñe düĢdi dil-i pīrāne-ser 

 Dāmān-ı ḫalvetgāhuñı ṭutduḳ siyāh astārımuz 

 

3 Bāġ-ı cemālüñe senüñ biz de döleĢdük girmege 

 Gülzār-ı vaṣluñ dėrmege ammā tehī destārımuz 

 

4 Ferdāya ṣalma sen bizi bārī ė gül yüzli melek 

 Bize viṣālüñ rūzı ḳıl budur temennā-zārımuz 

111ᵃ 

5 Ṭāḳ u revāḳ-ı fikretüñ aldı benüm bu göñlümi 

 Pervāne oldum ʿıĢḳuña söyünmedi hiç nārımuz 

 

6 Envār-ı ʿālem-tābuñı göñlümde ṣaḳladum nihān 

 ʿĀlemlere vėrür żiyā bir Ģemmece envārımuz 

 

7 Sevdā-yı ʿālem-gīrüñi kimdür senüñ ḥıfẓ eyleye  

 Dil gūĢesinde anı bir kenz ėtdük oldur varımuz 

 

8 Ṭutdı reyāḥīn zülfüñüñ rāyiḥası her gūĢeyi  

 Açdı yine dükkānını Ģimdi bizüm ʿaṭṭārımuz 
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9 Saña maḥabbet ėtdügüm ṭuydı ḳamu ḫalḳ-ı cihān 

 KeĢf oldı esrārum benüm bildük ḳamu miḳdārımuz 

 

10 Ser-māye-i ʿömri yėle vėrdüm telef ėtdüm meded 

 Ġy ḫˇāce-i ʿālem bizüm āḫir n‘ola bāzārımuz   

 

11 Ḥāl-i perīĢānum bu gün ʿarża ḳılursam ḳapuña 

 Mefhūmıdur ol nāmenüñ ḳālū belā 
669

iḳrārımuz 

 

12 Dervāze-i ʿıĢḳuñda ben sāʾil olursam ġam degil 

 Zīrā beḳā iḳlīmini ṭutmıĢdurur cerrārımuz 

 

13 Ẕātuñla ferdā niyyetüñ tevḥīdine dil vėrmiĢüz 

 Dilümdedür her rūz u Ģeb nāmuñ ile eẕkārımuz 

 

14 Bāġ-ı behiĢt-āsā bu gün bize ḫayālüñdür yine 

 Dilde Ģiʿāruñdur senüñ tuffāḥ ile gül-nārımuz 

 

15 Virdüñ durur çün ḳūt-ı cān bilen seni bulur nihān 

 Ẕikr ile Ģükrüñdür yine k‘ol mīve-i eŝmārımuz 

 

16 Çün mübtelāyuz iy ṭabīb vaṣluñla tīmār ėt bize 

 Dārü‘Ģ-Ģifā-yı ʿıĢḳuña geldi bu gün bīmārımuz 

 

17 Nālānıyuz ruḫsārıñuñ ḫandānıyuz gülzārıñuñ  

 Fikrüñle eyledi güẕār her Ģām ile esḥārımuz 

 

18 Göñlüm ferāmūĢ ėtmedi bir kez iĢitdüm adını 

 Ṭoldı meĢām-ı cān yine Ģol nāfe-i tātārımuz 
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 A‟râf, 7/172. 
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19 ġol vādi-i Eymende sen gördügüñ āteĢ añlama 

 ġerm ü ḥayādan ḳızarur ḳatuñda bu ruḫsārımuz 

 

20 Ol kārbānuñ biz bu gün olduḳ ise ḫar-bendesi 

 Oldı selāṭīn-i cihān Ḳuloġlı ḫidmet-kārımuz 

111ᵇ 

21 Bir āfitābuñ ẕerresi olduḳ bu gün biz bī-riyā 

 Ṭutsa ne ola ʿālemleri envār ile āŝārımuz 
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Müstefʿilün Müstefʿilün Müstefʿilün Müstefʿilün 

1 Bāġ-ı cemālüñde yine çoḳdur bizüm īcādımuz 

 Her bir varaḳda āsitān oldı seḥer evrādımuz 

 

2 Ol serv-i ḳadd reftārına olsun hezārān āferīn 

 Üstümüze ṣaldı görüñ sāyesini ĢimĢādımuz 

 

3 ġīrīn dehānuñ cāmını bezmüñde nūĢ eyleyeli 

 Zencīr-i ʿıĢḳuñ çadılup ṭaġa düĢer Ferhādımuz 

 

4 Dervāze-i kūyuñda ben sāʾil gibi derd-i serem 

 Sū-yı der-i eyvānuña gitmekdedür Ģeyyādımuz 

 

5 ġaṭranc-ı dehrüñ üstüne iy bir piyāde gibi ol 

 Kim seni Ģeh-māt ėtmesün zaḥmet çeküp murādımuz 

 

6 Bu ḫānḳāh-ı dünyede ḳaldı mı bir abdāl ʿaceb 

 Bizden öñerdi gitdiler hep pīrimüz üstādımuz 

 

7 Dehrüñ bināsın iy göñül maʿmūr ėdem dėme ṣaḳın 

 Seyl-i fenā bir gün yıḳar ṣu üzredür bünyādımuz 
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8 Bu gül-ʿıẕār-ı ʿāleme bülbül gibi geldük ġarīb 

 ʿArĢa ėrüĢür her ṣabāḥ efġān ile feryādımuz 

 

9 Bir bendeyüz peyvendimüz destindedür yārüñ henūz 

 Vėrmez ölünce ol bizüm hiç nāme-i āzādımuz 

 

10 Tuffāḥ-ı ʿıĢḳı yıyladuḳ bāġ-ı ezelde biz nihān 

 Pes anuñ içün tā-ebed terk olmadı muʿtādımuz 

 

11 Biz pā-bürehne gelmiĢüz bu zāviye-i ʿāleme 

 ʿIĢḳa hidāyet eyledi Ģeyḫ-i ezel irĢādımuz 

 

12 Olduḳ biz anuñ çākeri biñ cān ile fermānberi 

 Nīzeye ṭop ėtdi seri ol ġamzesi cellādımuz 

 

13 Bu pençe-i devrān bize ḳılsa hücūm her zamān 

 Feryād-res olmadılar ʿarrāf ile zühhādımuz 

 

14 Yüzüñi daḫı görmedin bilmem neden sevdük seni 

 ʿIĢḳuña bėl baġlayalı ṭutmıĢ cihānı adımuz 

112ᵃ 

15 ġol kevkeb-i saʿd üzredür çāh-ı zenaḫdānuñ bu gün 

 Yıllarca ḥabs oldı ḳalup anda dil-i raṣṣādımuz 

 

16 Ḳālū belā 
670

 dellālünüñ gördüm elinde vaṣluñı  

 Ṣordum bahāsın ser dėdi virmedük aña nādımuz 

 

17 Ruḫsāruñ ile āĢinā idük ezelden biz senüñ 

 Bir ḳaç gün olmıĢduñ cüdā zülfüñe düĢdi yādımuz 
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 A‟râf, 7/172. 
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18 Gülzār-ı vaṣluñ bāġınuñ sīr-āb içün enhār olur 

 Gāhī aḳar gāhī diñer bu dīde-i nā-Ģādımuz 

 

19 Peykān-ı ġamzeñ kār ėder ammā helāk ėtmez niçün 

 Ṭop-ı meĢaḳḳatden midür ser-miġfer-i būlādımuz  

 

20 Ḥāḳān u Ḫüsrevden yüce olurdı rifʿatde hemān 

 Ḳuloġlına bir kerrecük ger dėr iseñ ırġadımuz 

 

167 

Mefāʿilün Feʿilātün Mefāʿilün Fe‘ilün 

 

 زضيس شإ ًطيثاْٗ ظپ٘چۀ ؿْ ٝ تاظ 1

ؼصٞز ٖٓ پيؿ اٝ ضا ٗٚ يْ تحس ٝ ٗٔاظ 
671

 

 

 اًط تٔيَ ٓطا ـس ـٔا ذثطزاضيْ 2

زٛيْ ٓژزٙ تٜط إٓ ٝاليث احٞاظ 
672

 

 

 ًٚ ظيٖ ٓطاز ٓيؽط ٠ٔٗ ـٞز شاٗا 3

اًطچٚ ًطزيْ تطٟٝ ٛاظض ٝ تاض ٗياظ 
673

 

 

 تمسم ٝ ًصب ـٔاضا اياض ٖٓ يٌؽإ 4

ًٚ ٛطچٚ آٓس تطٓا ًْ٘ تاٝ اػعاظ 
674

 

 

 ٠ُٝ ظػفن زالضا ٜٗلحيْ زٍ ٖٓ 5

ٝ ًط ٠ٗ اـي ظچفْٔ ٓيإ جٞ ؿٔاظ 
675

 

 

 

                                                           
671

 “Gam pençesiyle can yakamı tekrar yırttı. Benim secdem onadır, hac ve namaz için değildir.” 
672

 “Benim meylim sebebiyle siz benden haberdar oldunuz. Ahvaz vilayetindeki herkese bu müjdeyi 

verelim.” 
673

 “Ey sevgili! İşte bundan dolayı muradım gerçekleşmiyor. Hâlbuki ona binlerce kere yalvarıp 

yakardım.” 
674

 “Sizin yalan ve doğrunuz, bana göre aynıdır. Bize (sizden) her ne gelirse ona hürmetimiz vardır.” 
675

 “Fakat sevgilinin aşkından gönlümü gizlerim. Aksi takdirde, gözyaşlarım beni sana gammazlar.” 
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 ٖٓ ػطن حاٍ ًْ٘ ًط ضؼْ اٝ زُساضٟ 6

ٗساْٗ ايٖ ؼي َٜٓٔ ضهية ٌٓط اٗثاظ 
676

 

 

 حصض ٠ٔٗ ً٘٘سٙ ايٖ ًٚ زُثطإٓ ـٜط 7

ـطض تؽٞظ كـاْٗ ضؼس ترطٖٓ ٗاظ 
677

 

 

 لثا تٔژزۀ إٓ ياض ٓ٘عٍ ًٚ ًصاؼث 8

چٞ ظيط پاٟ جٞ ٓؼِّٞ ـسٗسۀ ـيطاظ 
678

 

 

 ًفْ تٔحلَ كطهث ضّٝ تثازيٚ ضا 9

ضؼيسّ اظ ضٙ شاٗإ زُيَ ٖٓ تحصاظ 
679

 

112ᵇ 

ىارِ   10 ٍي ض ف اَ  ه آن زٌ يً و م  زالب

ًٚ ٗيؽث ؿيط پ٘اٛث جٞ ِٓصأ ٝ ٓالظ 
680

 

 اًط تٔصِػ ـح٘ٚ ًٚ تاٝضٟ ٌٗ٘٘س 11

ًْ٘ تحصث ػفوث ظاـي ٖٓ اتطاظ 
681

 

 

 ٝ ًط تٌٞـۀ چفٔث تٔا ضؼس يٌثاض 12

ًٚ زاضّ آزٓيإ ضا ؼطّ  اٝ ٝهث كطاظ 
682

 

 

 ـٜا تٔ٘ث ػفام زض جٞ آٓس اًط 13

آيس ُطق ٝهثٍٞ جطا ـٞز ايصاظ 
683

 

                                                           
676

 “Eğer sevgilime kavuşabilirsem ona halimi arz edeceğim. Bilmiyorum bu başıboş köpek rakip mi, 

yoksa onun ortağı mı? Bunu da soracağım.” 
677

 “O şehrin dilberi budur ama onlar sakınmıyorlar. Beni yakıp inleten kıvılcımlar, naz harmanına 

erişti.” 
678

 “Ey sabâ rüzgârı! Sevgilinin müjdesi hangi konakta kaldı? Bu konu, senin ayağının altı gibi 

Şirazlıların malumu olmuştur. 
679

 “Gönlümü ayrılık mahfiline çektim, çöllere düştüm. Bana rehber olan sevgilinin yolundan giderek 

Hicaz‟a ulaştım.” 
680

 “Ey gönül! Onun fitneci, siyah zülfüne meylet. Zirâ senin, ondan başka sığınağın ve dayanağın 

yoktur.” 
681

 “Eğer şahnenin (inzibat memuru) meclisine itimat etmiyorlarsa, sana olan aşkımın delili olarak 

gözyaşlarımı gösteririm.” 
682

 “Eğer göz ucunla bize bir defa bakmış olsan, o zaman insanlara karşı başımı gururla yukarıda 

tutardım.” 
683

 “Ey padişah! Senin kapının âşıkları minnetle gelmiş olsalar, senin lütuf ve kabul ümidin çok 

anlamlı olurdu.” 
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 چطا تؼوَ ٗصض ٟٝ جـاكَ ٝ كطحإ 14

ذثط ٠ٔٗ ً٘س اٝضا كىاًط ـٜثاظ 
684

 

 

 ٌٖٓ ًٚ ؿطٙ اٟ ؼِطإ ؼطاٟ ُفٌط جٞ 15

ًٚ يا تاز ٠ًٜ ًٚ اشَ ً٘س ؼطتاظ 
685

 

 

 تطٟٝ ضٝظ جٞ ـازإ ٝ ـة جٞ ٠ٓ ًطيؽث 16

 
686

از مۀ ب ً ح ُو بذ چرخ از چً و ع ػ يه م ب  ب

 

 ضؼيس ٗاًٚ ٝ تيٌاٙ اشَ ـحاٟ ٓراٍ 17

تثِثَ ًَ ػٔطت ًٚ تاٗي ـس آٝاظ 
687

 

 

 اًط تثاظّ ٖٓ آؼٔإ ايٖ يثاهث 18

ـّٞ ًٚ جاض تعُق چٞ زُثطّ ش٘ثاظ 
688

 

 

 ػَٔ ؼياْٛ اال هثٍٞ ػوسۀ ٖٓ 19

ًفازۀ ذايطّ اٝضا ؼطاٟ پطزۀ ضاظ 
689

 

 

 هٍٞ اٝؿ٠ِ ػ٘سُية آؼا تفاّ ٝ تا٠ٓ ًٖ 20

تياز ًِفٖ ٝلَ اٝ ذايطت پطٝاظ 
690
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Müstefʿilün Müstefʿilün Müstefʿilün Müstefʿilün 

1 Bezm-i fenāda iy göñül aġyārı biz yār ėtmezüz 

 Dār-ı beḳāda gözüñ aç Mevlāyı inkār ėtmezüz 

                                                           
684

 “Ettiği nezre karşı aklınca niçin bilmezlikten geliyor? Yüksekte uçan doğan kuşu ona haber 

vermiyor mu?” 
685

 “Ey sultan! Sarayındaki askerle gururlanma. Bazen rüzgâr, bazen de ecel askerlik vazifesini yapar. 
686

 “Gündüzün yüzüne sevinir, gecen ise ağlar. Dünya hokkabazının, nasıl hokkabazlık ettiğini gör.” 
687

 “Ecel, kış mevsimi gibi ansızın geliverir. Senin ömür gülünün bülbülüne seslenilir.” 
688

 “Eğer ben göğün bu tabakalarında oynarsam, sevgilim canbazlık ederken ben onun zülfünün teli 

olurum.” 
689

 “Amel defterimi siyah ettim, ancak ukdem kabul olunursa gönlüm rahatlar, ona sarayımın sır 

perdesini açarım.” 
690

 “Ey Kuloğlu, sevgiliye kavuştuğun gül bahçesini hatırlayarak bülbül gibi sabah akşam uç.” 
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2 Dīvāneyüz meydānına pervāneyüz eyvānına 

 BaĢ ile cānı vėrmege hiç bunda biz ʿār ėtmezüz 

 

3 ʿĠlm-i ḳaderden bilürüz ölmezden evvel ölürüz 

 Her ne ḳılursaḳ ḳıluruz kimseyi āzār ėtmezüz 

 

4 Mekr ile yoḳdur ālimüz ḳatuñda mā-fi‘l-bālimüz 

 Ġayrıya diyüp ḥālimüz tā keĢf-i esrār ėtmezüz 

113ᵃ 

5 Gezüp Ģu rūy-ı zerd ile yürimezüz nā-merd ile 

 Āh-ı derūn-ı serd ile derdimüz iẓhār ėtmezüz 

 

6 Yoḳ yerlere daʿvā ḳılup Ģerm ü ḥayā peydā ḳılup 

 Nefse uyup ġavġā ḳılup fitneyi bīdār ėtmezüz 

 

7 Künc-i belāda derd ü ġam dāyim bizüm eglencemüz 

 Hiç kendümüzi kimsenüñ üzerine bād ėtmezüz 

 

8 Ferdāya ṣalarsa bizi ol dilber-i raʿnā n‘ola 

 Ṣaḳlayup anuñ sırrını kimseye iḳrār ėtmezüz 

 

9 Bīmār-ı ʿıĢḳam ben dėdüm geldüm ḳapuña çāre ḳıl 

 Vėrdi cevābı Ģāfī ol her Ģaḫṣa tīmār ėtmezüz 

 

10 Bir ʿandelībem ben dėdüm geldüm der-i ravżātuña 

 Dėdi yüri var iĢüñe biz fetḥ-i gülzār ėtmezüz 

 

11 ġol bōstān-ı ḳaddüñe gözüm yaĢı sīr-āb ola 

 Dėdi bu acı ṣuyı biz ol bāġa enhār ėtmezüz 
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12 Dėdüm ṣafā-yı ḫāṭıruñ benden ne diler yā ʿaceb 

 Dėdi ḳanı naḳdüñ senüñ her naḳdi ābār ėtmezüz 

 

13 Dėdüm rıżā-yı çeĢm ile bir kerre baña ḳıl nigāh 

 Cürm-i siyāhuñla dėdi ḫayrātı hem-vār ėtmezüz 

 

14 Dėdüm senüñ derdüñ ile düĢdüm ümīd-i ḫāke ben 

 Dėdi biz efgendemüze ġayrı meded-kār ėtmezüz 

 

15 Cānā perīĢān-ḫāṭırum cemʿiyyeti sensin dėdüm 

 Zülf-i perīĢānum dėdi saña hevā-dār ėtmezüz 

 

16 Sevdā-yı ʿıĢḳuñ āteĢi yaḳdı dil ü cānum dėdüm 

 Dėdi Ģikāyet eyledüñ hiç ʿarż-ı ruḫsār ėtmezüz 

 

17 Dėdüm bu varum ḫırmenin yandurdı sūz-ı berḳ-ı ʿıĢḳ 

 Dėdi riyā maḥṣūlinüñ dānesin enbār ėtmezüz 

 

18 Dėdüm metāʿ-ı vaṣluñı vėr naḳd-i cānum vėreyin 

 Dėdi biz anı kimseye naḳd ile bāzār ėtmezüz 

 

19 Dėdüm ferāmūĢ ėtmezem bāb-ı rıżāñı dėdi o 

 Biz vaṣlımuz eyvānına ġayrı sezā-vār ėtmezüz  

 

20 Ḳuloġlı ednā çākerüñ dergāhuña olsun dėdüm 

 Dėdi bizi sevenleri dünyāda nā-çār ėtmezüz 

113ᵇ 

21 Dīvān-ı ʿıĢḳuñda senüñ yazdum hezārān dāstān  

 Zīrā fesāne dėmezüz yoḳ yėre güftār ėtmezüz 
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169 

Mefʿūlü Mefāʿīlü Mefāʿīlü Feʿūlün 

1 Hiç ebr-i ṣaçuñ gün gibi ruḫsārı ṣaḳınmaz 

 Sükker dehenüñ Ģu leb-i gül-nārı ṣaḳınmaz 

 

2 Būyını anuñ ġām ile Mıṣr ehli üleĢdi 

 Ol ḫˇāce niçün nāfe-i tātārı ṣaḳınmaz 

 

3 Laʿline kimi gerek ise müĢteri ḳıldı  

 Bārī ne ʿaceb aṣṣılu bāzārı ṣaḳınmaz 

 

4 Her murġı ḳılur dāne-i ḫāline giriftār 

 Ol ḫırmeni bol kimseden enbārı ṣaḳınmaz 

 

5 ĀĢüfte ḳılur ʿāĢıḳ-ı mehcūrı pey-ā-pey 

 Hiç öle deyü ḫaste-i bīmārı ṣaḳınmaz 

 

6 Esrār-ı ġamuñ kimselere dėmedüm idi 

 Ol yañaġı gül kimseden esrārı ṣaḳınmaz 

 

7 Ḳapuñda senüñ ḫaste olup ölmege gelen 

 Cānā bu gün ol cān u seri varı ṣaḳınmaz 

 

8 Zāhid bizi menʿ eyledi ol nūr-ı felekden 

 Kim Ģems-i cihān dünyeden envārı ṣaḳınmaz 

 

9 Peydā ėdemez kimse hiç ol dilberi tenhā 

 Ṣabādan evet zülf-i siyeh-kārı ṣaḳınmaz 

 

10 Ferdāya bizi ṣalar o dildār-ı cefā-cūy 

 Ġayrılara ol vaʿde-i iḳrārı ṣaḳınmaz 
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11 Bülbül gibi dil āh u fiġān eylemez oldı 

 Ġayret ṭutuben ḫār ile gülzārı ṣaḳınmaz 

 

12 Zerd oldı yüzüm ġamuñ ile diöndi ḳaraya 

 Rāhuñda senüñ dirhem ü dīnārı ṣaḳınmaz 

 

13 Kim ʿāĢıḳ olup ḳılsa firāḳuñda Ģikāyet 

 ʿĀĢıḳ degil ol ʿırẕ-ı dil-figārı ṣaḳınmaz 

 

14 Ser-māyesini kim ki bu gün çıḳarur elden 

 ʿÖmri gibi ol laʿl ü güher-bārı ṣaḳınmaz 
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15 Kim ḳulluġunı cān ile eylemese anuñ 

 Bilmezlik ėdüp nāme-i Ḫūnkārı ṣaḳınmaz 

 

16 Deryā-yı ġamuñ hiç ola mı ḥadd ü kenārı 

 Bu iki gözüm aḳıdur enhārı ṣaḳınmaz 

 

17 Bir birisine olmasa leĢker ki muvāfıḳ 

 Tefrīḳa bulur cümlesi serdārı ṣaḳınmaz 

 

18 Ser vėrse bu gün rāh-ı Ḫudā içre Ģol ʿāĢıḳ 

 Andan o Ḫudāvendesi dīdārı ṣaḳınmaz 

 

19 Bīmār oluben ḳalsa Ģu bālīn-i cefāda 

 Ṭabībüm ėder gül gibi tīmārı ṣaḳınmaz 

 

20 Ḳuloġlına ger vėrür iseñ sükker-i vaṣluñ 

 Söyler bu dili vaṣfuña güftārı ṣaḳınmaz  
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170 

Müstefʿilün Müstefʿilün Müstefʿilün Müstefʿilün 

1 Hiç var mıdur bülbül ʿaceb gülĢende efġān eylemez 

 Bād-ı cefādan ġonçe yoḳ çāk-i girībān eylemez 

 

2 Bu ḫānḳāh-ı ʿāleme geldi niçe abdāl-ı Ḥaḳ 

 Var mı biri esrār-ı mevt ṣoñ ucı ḥayrān eylemez 

 

3 Bu zāviye-i dehre hiç bir kimse bāḳī ḳalmadı 

 Gördüñ mi sen bir Ģeyḫi kim ḫāk ile yeksān eylemez 

 

4 Vėrür öñinde niʿmeti ol seni ġāyet Ģād ėder 

 Ḳılur ṣoñında niḳmeti ol seni ferḥān eylemez 

 

5 Kebk-i tezervī gibi sen bāġ-ı cihānda olma Ģād 

 Ṣanma ki Ģāhīn-i ḳażā baĢuñda cevlān eylemez 

 

6 DüĢ derdine bī-çāre ol ėĢigin anuñ ḳıl menāṣ 

 Dėme Ḥakīm ü Lem-yezel derdüme dermān eylemez 

 

7 Leylā-yı zülfüñe bu gün kūh-ı belā Mecnūnıyam 

 Gün mi olur ṣaçuñ gibi ḥālüm perīĢān eylemez 

 

8 DüĢ pīr-i ʿıĢḳuñ pāyına ṭutup etegin ṣıdḳ ile 

 Raḥm ile ḳılursa nigāh ol ḳaṭʿ-ı dāmān eylemez 

 

9 Dīdār-ı vaṣl ister iseñ ʿıĢḳı muḳaddem rehber ėt 

 ʿĀĢıḳlaruñ yolın Ḫudā ġul-i beyābān eylemez 
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10 ġol gözüm anuñ ʿıĢḳına kān ile ālūde degil 

 Ol dost anuñ her dānesin laʿl-i BedaḫĢān eylemez 
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11 Bu yüz kim anuñ yolına baĢını ṭopraġa ḳomaz 

 Yarın anuñ yėrin Ġlâh cennetde Rıḍvān eylemez 

 

12 ġol kim cihānuñ milkini ṭuta dīnin gözetmeyüp 

 Nīrān olur anuñ yeri Firdevsi seyrān eylemez 

 

13 Cān ile anuñ ḫidmetin her kim bu gün ėde edā 

 Ḥaḳ rūz-ı maḥĢerde anı ġāyet peĢīmān eylemez 

 

14 Bu gün cemīʿ vārını anuñ yolına ḫarc ėden 

 Bulur ḳuṣūr-ı cenneti Ḥaḳ anı nālān eylemez 

 

15 Bāġ-ı firāḳında anuñ her-dem seḥer aġlamayan 

 Dār-ı beḳāda Ḥaḳ anuñ yėrin gülistān eylemez 

 

16 Ṭūr-ı temennāda eger sālik Ḥaḳa yalvarmasa 

 Nūr-ı tecellī ḳalbine gün gibi lemʿān eylemez 

 

17 Vāʿiẓ eger eclā yüzüñ āyātını fehm ėtmese 

 Yüz dürlü maʿnā vėrse de tefsīr-i Ḳurʾān eylemez 

 

18 DervīĢ eger ḳālū belā 691 Ģeyḫinde beyʿat eylese 

 Biñ kerre tevbe eylese ol ʿahd ü peymān eylemez 

 

19 Ṣūfī ṣafā zünnārınuñ ger ḫalḳasına girmese 

 Ol hāyhūy-ı ṭalʿatüñ Ģevḳinde devrān eylemez 

 

20 Ḳuloġlı ḫāl ü zülfüñe dil vėreli hergiz senüñ 

 Yėrini ol Manṣūr-veĢ zencīr ü zindān eylemez 
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171 

Müstefʿilün Müstefʿilün Müstefʿilün Müstefʿilün 

1 Cānā metāʿ-ı vaṣluñı almaġa bāzār isterüz 

 Dürc-i dehānuñdan senüñ laʿl-i güher-bār isterüz 

 

2 Pervāne-i ʿıĢḳuz n‘ola görsek żiyā-yı ṭalʿatüñ  

 ġol vādi-i Eymende biz Mūsā gibi nār isterüz  

 

3 Ṭūṭī-i ẕāt-ı vaḥdetüz ṭopraḳdan eyledük ḳafes 

 Biz de lisān-ı ġayb ile bir özge güftār isterüz 

 

4 Bülbül gibi feryād idüp Ģām u seḥerde dāyimā 

 Verd-i cemālüñle yine bir bāġ-ı gülzār isterüz 
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5 Esrār-ı ferdāniyyetüñ ḫāṭırda pinhān olalı 

 Tā cām-ı Cem nūĢ eyleyüp vech-i dil-efgār isterüz 

 

6 Ṭūr-ı tecellāda hemān kim len terānī  692
 gūĢ ėdüp 

 Biz de Kelīm-āsā bu gün tā keĢf-i dīdār isterüz 

   

7 ġehr-i fenāda açılur dükkān-ı vaḥdāniyyetüñ 

 Derd-i emtāʿ-ı ḥüsnüñe biz de ḫırīdār isterüz 

 

8 Nūr-ı cemālüñ gāh gāh görmege ḳāniʿ olmayup 

 Ẕāt-ı ṣıfāt-ı ṭalʿatüñ görmege her bār isterüz 

 

9 Ṭūġ-ı Ģerīʿat perçemin dikdüñ felekden yuḳaru 

 ʿĀlem-penāh olmaġiçün anı meded-kār isterüz 
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 A‟râf, 7/143. 
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10 ġol ravżā-i dergāhuña baĢ ḳomıĢ abdāluñ benem 

 Ol cürʿa-i keyfiyyetüñ bilseñ ne miḳdār isterüz 

 

11 Ẕerrāt-ı üftān gibi çün ḳapuña gelmiĢlerdenüz 

 ḪūrĢīd-i ẕātuñdan biraz biz daḫı envār isterüz 

 

12 Cānā firāḳuñ āteĢi ḥammām-ı ḳalbe vėrdi tāb 

 Sevdā-yı rūḥāniyyetüñ gibi semen-zār isterüz 

 

13 Ḫayl-i ḳırān-ı leĢkerüñ cān milkin ėtdi pāymāl  

 Vīrān-ı dil taʿmīrine ṭapuñda miʿmār isterüz 

 

14 Kim vaʿde-i mīŝāḳuña bu gün senüñ ʿahd eyleyüp 

 Cām-ı Elestüñ bezmine ėriĢdük esrār isterüz 

 

15 Dervāze-i Ģehr-i fenā içre bu gün Ģeyyād-veĢ  

 Ḳapuñda yā Ḥaḳ çaġırup nān ile destār isterüz 

 

16 Ġonçe dehānuñdan senüñ nuṭḳ u kelām-ı muʿcizüñ 

 Kim vaʿde-i vaṣluñ içün ʿahd ile iḳrār isterüz 

 

17 Kāf ile nūn iḳlīminüñ biz bir ġarībiyüz henūz 

 Ṭutduḳ senüñ dāmānuñı kim luṭf-ı Settār isterüz 

 

18 Pes küntü kenzen cevherin maḫfī ėdüpdür ḳudretüñ 

 Ṣunʿ-ı kemālātuñ ile biz anı iẓhār isterüz 

 

19 Ḥablü‘l-metīn-i zülfüñ o Manṣūrı berdār eyledi  

 Gerdānuña aṣılmaġa biz daḫı bir tār isterüz 

 

20 Ḳuloġlı dilerseñ henūz āyīne-i Ġskenderi  

 Vechine baḳ yārüñ dėme āyīne kirdār isterüz 
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21 Biz dertlüyüz geldük senüñ dārü‘Ģ-Ģifā-yı vaṣluña 

 Senden ṭabībā rūz u Ģeb bu derde tīmār isterüz 

 

172 

Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün 

1 Ḥālet-i nezʿe ėriĢdük çünki telḳīn isterüz 

 Oturup ḳabr-i fenāda biz de temkīn isterüz 

 

2 Ġy melek dergāhuña aḥvālimüz keĢf ėtmege 

 Yalvarup Ḥaḳdan dem-ā-dem biz Ḫudā-bīn isterüz 

 

3 ḲalmıĢuz kūyında Ģol dermānde-i maḥĢer gibi 

 Yėrimüz dūẕaḫ mı yā cennet mi taʿyīn isterüz 

 

4 Devlet-i dāmānuña yapıĢduḳ iy pīr-i vefā 

 Ḫānḳāh-ı dilde biz erkān u āyīn isterüz 

 

5 Mekteb-i ʿıĢḳ içre Ģol ḥüsnüñden evrāḳ oḳuruz 

 Metn-i hicrānuñı tā Ģerḥ ile tebyīn isterüz 

 

6 Ḳalbimüz kāĢānesin yapdı çü bennā-yı ezel 

 Biz sirāc-ı ṭalʿatüñle anı tezyīn isterüz 

 

7 Nāfe-i zülfüñ ucından kārbān-ı dil göçer 

 Terk ėdüp iḳlīm-i Hindi Çīn ü Māçīn isterüz 

 

8 Bī-sütūn-ı dünyeyi deldük öte geçdük bu gün 

 Kim senüñ ġīrīn lebüñden bāri taḥsīn isterüz 
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9 Kūh-ken gibi belā ṭaġında Ferhād olalı 

 Biz de Ḥaḳdan dāyima bir yār-ı ġīrīn isterüz  

 

10 DüĢeli derdüñ ile cānā firāĢ-ı ḥasrete 

 Āsitānuñ ṭaĢını pisterle bālīn isterüz 

 

11 Vuṣlatuñ temkīnine çün bize yol yoḳ n‘ėdelüm 

 Bāri rāh-ı ʿıĢḳuña bir gūne telvīn isterüz 

 

12 Āferīn içün bu dünyāya gelinmiĢdür göñül 

 Ne ʿaceb cürm iĢleyüp ʿālemde nefrīn isterüz 

 

13 Dürr-i manẓūm-ı cevāhirden Ģiʿirler söyleyüp 

 Biz daḫı gūĢ-ı felekde ʿıḳd-ı pervīn isterüz 

 

14 GeçmiĢüz rūḥāniler gibi beḳā iḳlīmine  

 Ḥulle-i ḥaḍrā ile techīz ü tekfīn isterüz 
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15 Berḳ-ı hicrüñ göñlümüñ eyvānın iḥrāḳ eyledi 

 Āb-ı vaṣluñdan biraz biz aña teskīn isterüz 

 

16 Riḥlet ėtmege yaḳın ḳalduḳ ʿadem iḳlīmine 

 Ol fem ü sükker-dehānuñdan çü Yāsīn isterüz 

 

17 Cān atup geldük saña elde ṭutup destārımuz 

 Bāġ-ı ḥüsnüñden bu gün tuffāḥ ile tīn isterüz 

 

18 Rab adını enīn ü feryād ile çaġırmaġa  

 Ġbn-i ʿĠmrān gibi çün biz ṭūr-ı Sīnīn isterüz 
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19 Cām-ı ʿıĢḳ ile bu gün ehl-i ḫarābāt olmaġa 

 GūĢe-i mey-ḫānenüñ bir ḫoĢça yėrin isterüz 

 

20 Dest-i pīr-i mey-fürūĢı ṭut Ḳuloġlı ṣıdḳ ile 

 Ḫırḳa-i zühd ü riyādan tevbe telḳīn isterüz  
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Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün 

1 Baḥr-ı vaḥdetde cenābuñ gibi mellāḥ isterüz 

 Küntü kenzen cevherin bulmaġa miftāḥ isterüz 

 

2 Menzil-i Ģehr-i viṣālüñe ėriĢmege senüñ 

 Kendümüz gibi fenā milkinde seyyāḥ isterüz  

 

3 Uçmaġa ʿarĢ-ı berīne ḫākdān-ı ʿarṣadan 

 Himmet-i merdān ile imdād-ı ervāḥ isterüz 

 

4 Açuben destār-ı ümmīdi ḳapuña gelmiĢüz 

 Bāġ-ı ḳudsiyyeñde biz rummān u tuffāḥ isterüz 

 

5 Bu kitāb-ı ʿıĢḳuñuñ metnin beyān eylemege 

 Ḳays u Mecnūn gibi bir ḳaç dāne Ģerrāḥ isterüz 

 

6 Defter ü dīvān-ı ḥüsnüñ vaṣf-ı ḥālüm yazmaġa 

 Dürr ü yāḳūt u zebercedden çoġ elvāḥ isterüz 

 

7 Mescid-i Aḳṣā-yı dilde lemʿ ėde ẕātuñ gibi 

 Enver-i maḥż-ı ḫayālüñden çü mıṣbāḥ isterüz 

 

8 Bāġ-ı gülzār-ı cemālüñ içre cānā her seḥer 

 Bülbül-i gūyā gibi bir ʿāli meddāḥ isterüz  
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9 Rūḥ-ı Mūsāyı belālardan emīn ėt bi‘llâh  

 Nefs-i Firʿavnı bu gün Nīl içre timsāḥ isterüz 
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10 Mekteb-i Ģiʿr-i belāġat içre biz ṣıbyān-veĢ  

 ʿĠlm-i Rabbāniyye ile feyż-i fettāḥ isterüz 

 

11 ʿAḳlı yoḳ muḥtāc-ı pendüz bir bölük ser-mestegān  

 Minber-i ʿaḳl-ı feṣāḥat üzre nuṣṣāḥ isterüz 

 

12 Leẕẕet-i ḥavż-ı kebīrüñ Ģerbetine teĢneyüz 

 ġol kevākibden müdeḳḳiḳ aña aḳdāḥ isterüz 

 

13 Gėce gündüz ʿazm ėdelden vaḥdetüñ gülzārına 

 Ḫār elinden dāmını cānı çün iflāḥ isterüz 

 

14 Bu dil-i dīvāneyi çün saña teslīm eyledük 

 Anı bu Ģehr içre biz bir pāre ıṣlāḥ isterüz 

 

15 KiĢver-i ʿıĢḳuñ bu gün sulṭānı olduḳ ṭutalum 

 Ġmdi ḫuddām-ı reʿāyā ile felāḥ isterüz 

 

16 Cāʿil ü ẓulmāt olan Ģol tār-ı zülfüñden senüñ 

 Fāliḳ ü nūr-ı cemālüñ ile ıṣbāḥ isterüz 

 

17 Ġy dilārā müĢkilāt-ı hicrüñüñ fetvāsına 

 Fıḳh-ı ʿıĢḳuñdan yine ıṣlāḥ u īżāḥ isterüz 

 

18 Bülbül-i ḳudsī gibi bu bāġ-ı fürḳatden hemān 

 ĀĢiyān-ı vaḥdete uçmaġa ecnāḥ isterüz 
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19 Cān meĢāmına seḥer-gehden ki cānā bilmiĢ ol 

 Ol ṣabādan būy-ı zülfüñ gibi biz rāḥ isterüz 

 

20 Ṣaldı baḥr-ı ʿıĢḳa Ḳuloġlı vücūdı fülkini 

 Pīr-i Ḥıżr-ı ġaybı keĢtī-bān u mellāḥ isterüz 
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Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün 

1 Vaḥdetüñ bezmine yek-dāne iĢāret isterüz 

 Bende-i pīr-i ḫarābātuz kerāmet isterüz 

 

2 Sāye-i perr-i hümādur zülfüñüñ her gūĢesi 

 Taḥt-ı ẓıllında anuñ biz de saʿādet isterüz 

 

3 Rāh-ı ʿıĢḳuñda yürürüz bī-ser ü sāmān olup 

 Ṭapuña varmaġa bir ẕerre liyāḳat isterüz 

 

4 Bir bölük efgende gibi gelmiĢüz dergāhuña 

 Girmege eyvānuña senden icāzet isterüz 
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5 ṬutmıĢuz cān ile biz ol pīr-i ʿıĢḳuñ etegin 

 Bāng-ı nāḳūs-ı riyādan ter-inābet isterüz 

 

6 Ġçeli bir kerre Ģol cām-ı Ģarāb-ı vaḥdeti 

 Māsivādan geçüp ol Ģeyḫe irādet isterüz 

 

7 Ḫānḳāh-ı dehr içinde nėdelüm iy pīr-i ʿıĢḳ 

 Cürʿa-i esrāruñ ile özge ḥālet isterüz 

 

8 Ġy dirīġā nėdelüm dünyāda bir āhen-dilüz 

 ĀteĢ-i ʿıĢḳuñ ile tāb u ḥarāret isterüz 
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9 Ġy dilārā kim senüñ ol vaʿde-i vaṣluñ içün 

 Nükte-i muʿciz kelāmuñdan ṣadāḳat isterüz 

 

10 Dār-ı ġurbetde belāyā-ḫānesi mihmānıyuz 

 Daʿvet-i Ģīrīnüñe cānā icābet isterüz 

 

11 VādĢ-i miḥnetde ḳalduḳ kim fürū-mānde nihān 

 Biz bu rāh-ı Ģiddete bir dem nihāyet isterüz 

 

12 Bulmaḳ olur mı ʿaceb ol vuṣlatuñ menzilini 

 Sū-yı ṣaḥrā-yı firāḳa ḥadd ü ġāyet isterüz 

 

13 ḲalmıĢuz ʿıĢḳuñ beriyyesinde güm-rāh oluben 

 Tā ḥarem eyvānuña cānā hidāyet isterüz 

 

14 Gerd-i rāh ile senüñ kūyuña geldük teĢne-leb 

 Zemzem-i ʿayn-ı zülālüñden siḳāyet isterüz 

 

15 Terk ėdüp geldük ḥużūruña bilād ile bıḳāʿ 

 Ġy Ģerīf ʿālī-neseb senden ʿināyet isterüz 

 

16 Ġy Emīr-i muḥteĢem iy Muḳtedā-yı HāĢimī 

 Sāye-i ʿadlüñde bulmaġa ḥimāyet isterüz 

 

17 GelmiĢem mihmān olup dārü‘l-emāre Ģehrüñe 

 Ġy ĢehinĢāh-ı cihān senden żiyāfet isterüz 

 

18 Ḳuluñ olmaġa ḳabūl eyler iseñ cān vėrürüz 

 Kim ḳıyās ėtme bizi senden riyāset isterüz 

 

19 Telḫ-i fürḳat cānuma kār ėtdi fürḳat niçe bir 

 Leẕẕet-i dīdāruñ ile bir ḥalāvet isterüz 
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20 Ġy Ḳuloġlı nāme-i dildāra yaz aḥvālüñi 

 Biz anuñ içinde envāʿ-ı ʿibāret isterüz 

117ᵇ 

21 Ger sen anuñ vech-i pākine eger ʿāĢıḳ iseñ 

 Ḫānumānuñ yolına fi‘l-cümle ġāret isterüz 

 

175 

Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün 

1 Ġy dirīġā derd-i bī-dermāna düĢdi göñlümüz 

 Bī-nihāyet raḥmet-i Raḥmāna düĢdi göñlümüz 

 

2 Nüzhet-i dünyāyı terk ėtdi vefāsı yoḳ deyü 

 Ḥikmet ile cennet-i Rıḍvāna düĢdi göñlümüz 

 

3 ĀĢiyān-ı çarḫı unutdı bu dil murġı hemān 

 Ṭāḳ-ı ʿarĢ-ı sidrede cevlāna düĢdi göñlümüz 

 

4 Ḫānḳāh-ı ʿālemi bıraḳdı bu abdāl-ı dil 

 ġol beḳā Ģehrini tā seyrāna düĢdi göñlümüz 

 

5 Bezm-i ʿıĢḳuñ ḳapusına yüz süre geldük bu gün 

 Bi‘ż-żarūrī kāse-i devrāna düĢdi göñlümüz 

 

6 ḲıĢ-ı ḥasretde göñül murġı fiġān ėder seḥer 

 Ol gül içün bil bahāristāna düĢdi göñlümüz 

 

7 Bāġ-ı ḥüsnüñde senüñ feryād ėden āvāreler 

 Verd-i ruḫsāruñ ile nālāna düĢdi göñlümüz 

 

8 Pāydār olmaz cihān milki göñül hiç kimseye 

 ġol muʿallā ṭāḳ olan eyvāna düĢdi göñlümüz 
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9 Sāḳi-i ḳudret elinden içeli bir ḳaṭre mey 

 Bī-tekellüf Ģöyle kim mestāne düĢdi göñlümüz 

 

10 GelmiĢem bīmār-veĢ dārü‘Ģifā-yı ḳurbuña 

 Ġy ṭabīb eczāñ elinden yana düĢdi göñlümüz 

 

11 ġol Ģeb-i fürḳatde ben yatur iken ḥayrān u zār 

 Bezm-i Ģemʿüñ Ģevḳına pervāne düĢdi göñlümüz  

 

12 Ġurre-i ʿıyd-ı viṣālüñ gördi dil maḫmūr iken 

 Ol hilāl ebrū ile pīĢāna düĢdi göñlümüz 

 

13 Bāġ-ı dehr içre bu gün dil bülbüli giryān olup 

 Tā ezelden ol gül-i ḫandāna düĢdi göñlümüz 

 

14 Biz ġarībāne sefer ḳılduḳ bu dār-ı miḥnete 

 ġehr-i dilde Ģöhret-i cānāna düĢdi göñlümüz 

118ᵃ 

15 ġu ṣadef gibi ḥaḳāyıḳ dürrinüñ müĢtāḳıyuz 

 Ḳaʿr-ı yemde ḳaṭre-i nīsāna düĢdi göñlümüz  

 

16 Ḫayli demdür kim cemālüñden cüdādur dīdemüz 

 Evc-i dilde lemʿa-i tābāna düĢdi göñlümüz 

 

17 Mıṣr-ı ʿıĢḳ içre Zelīḫā-vār biz de ḥāliyā 

 Ḥüsn ilinde Yūsuf-ı Kenʿāna düĢdi göñlümüz 

 

18 Zülf ü ḫālüñ yādına cānā senüñ her dem-be-dem 

 Kaʿbe ile milk-i Hindistāna düĢdi göñlümüz 

 

19 Ḫāṭıra geldükçe müjgānuñ ile ebrūlaruñ 

 Ġy dilārā muṣḥaf-ı Ḳurʾāna düĢdi göñlümüz 
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20 Yād ėdüp bezm-i elestde cām-ı mīŝāḳın anuñ 

 Kim Ḳuloġlı ʿahd ile peymāna düĢdi göñlümüz 

 

176 

Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün 

1 Bülbül-āsā vādi-i gülzāra düĢdi göñlümüz 

 ġeb-nem olup ol gül-i ruḫsāra düĢdi göñlümüz 

 

2 ġol metāʿ-ı ḥüsnine anuñ vėrelden naḳd-i cān 

 Mıṣr-ı dilde aṣṣılu bāzāra düĢdi göñlümüz 

 

3 Ḫāver-i vechüñ temāĢā eyleyüp bir kez senüñ 

 Cān u dilden lemʿa-i envāra düĢdi göñlümüz 

 

4 Yüz sürüp geldük senüñ bu dergehüñ eyvānına 

 Gözümüz yaĢı gibi enhāra düĢdi göñlümüz 

 

5 Vādi-i Eymende gūĢ ėdüp enallâh 
693

 āyetin 

 ġol Kelīm-āsā bizüm bu nāra düĢdi göñlümüz 

 

6 Ḫāl ü ḫaddüñ gibi Ḥacer esvedi būs ėtmege 

 Bī-dirīġ ol Kaʿbe-i estāra düĢdi göñlümüz 

 

7 ĀĢiyān-ı bāġ-ı ḳudsiyyeñde dil cevlān ėder 

 Ḳonmaġa ol servi-i reftāra düĢdi göñlümüz 

 

8 Māsivānuñ defterin dürdi cihāndan ser-te-ser 

 ʿĀlem-i ʿuḳbāda ol bir yāra düĢdi göñlümüz 
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 Kasas, 28/30. 
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9 Bāb-ı ʿıĢḳuñda maʿānī-i leṭāfet bulmaġa 

 Bī-nihāyet raḥmet-i Settāra düĢdi göñlümüz 

118ᵇ 

10 Bunca eĢyādan muʿallā pertev-i ẕātuñ senüñ 

 Yā Ġlâhī bī-cihet dīdāra düĢdi göñlümüz 

 

11 Fānidür dünyā beḳāsı yoḳdur anuñ fāriġ ol 

 Ḥayret ile ʿālem-i esrāra düĢdi göñlümüz 

 

12 ġu muḥabbet ḫānedānına sefer ḳılmaġiçün 

 Bī-tereddüd o reh-i kerrāra düĢdi göñlümüz 

 

13 Rūz u Ģeb ḥasret Ģebinde ben de tā āzādeyem 

 Derd ile Ģol zülf-i ʿamber-bāra düĢdi göñlümüz 

 

14 Yıḳalı ḫayl-i firāḳuñ bu derūnum kiĢverin 

 ġimdi ābād olmaġa miʿmāra düĢdi göñlümüz 

 

15 Zülfüñe dil baġlayaldan ḫāce-i Hindū-miŝāl 

 Çīn ilinde nāfe-i tātāra düĢdi göñlümüz 

 

16 ĠĢidilden tā ṣabādan būy-ı ʿamber-bāruñı 

 Naḳd-i cān alup aña ʿaṭṭāra düĢdi göñlümüz 

 

17 ġehr-i ġamda olalı dergāhuñuñ āĢüftesi 

 Bī-ser ü sāmān olup āvāre düĢdi göñlümüz 

 

18 Tā firāĢ-ı ḥasret içre ben daḫı dermāndeyem  

 Kāse-i vaṣluñla ol tīmāra düĢdi göñlümüz 
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19 ʿAndelīb-āsā seḥerler eylerem āh u fiġān 

 GülĢen umarken be-nāgeh ḫāra düĢdi göñlümüz 

 

20 Ġy Ḳuloġlı gel mürīd ol ḫānḳāh-ı dehre sen 

 Bī-tekellüf ḫidmet-i ebrāra düĢdi göñlümüz 

 

177 

Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün 

1 Bülbül-āsā biz senüñ her bārı gülzāruñdayuz 

 ḲıĢ-ı ḥasretde hemīn feryād ile zāruñdayuz 

 

2 Ḳıluruz derdüñ ile tā kim ceres-vārī figān 

 Kārbān-ı miḥnetüñle biz senüñ bāruñdayuz 

 

3 Bir ġarībem düĢdüm ilden ile geldüm Ģehrüñe 

 Bende-i pāy-ı girīzüñ gibi bāzāruñdayuz 

 

4 Ṭāḳ-ı ebrūñı açup refʿ ėt cemālüñden niḳāb 

 Ḳılmaġa vechüñ temāĢā kūy-ı dīdāruñdayuz 

119ᵃ 

5 Cān u ser rāhuñda naḳd-i ʿömrümüz gibi niŝār 

 Mīve-i bāġ-ı viṣālüñ gibi destāruñdayuz 

 

6 Encümen-ārā ṭutaldan bezm-i Ģemʿüñ kim senüñ 

 Yanmaġa pervāneler gibi ḳamu nāruñdayuz 

 

7 Gözümüz yaĢı revān oldı kim iy ḥūrī-siriĢt 

 Haẕihi  cennāti ʿadnin taḥt-ı enhāruñdayuz 
694
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 Tâhâ, 20/76. 
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8 Ẓulmet-i caʿd-ı siyāhuñ ʿārıżuñ örtmiĢ gibi 

 Lemʿa-i nūr-ı tecellā ile envāruñdayuz 

 

9 Ḫānḳāh-ı dehr içinde cürʿa-dān-ı ʿıĢḳda pes 

 Ḥālet-i keyfiyyetüñ envāʿ-ı esrāruñdayuz 

 

10 Āsitān-ı dergehüñde çākerāne rūz u Ģeb 

 Ḫidmet-i fermānuñ ile Ģām u esḥāruñdayuz 

 

11 Dāne-i çeĢmi ṣaçup rāhuñda senüñ dāyimā 

 Kim senüñ murġ-ı viṣālüñ ṣaydına kāruñdayuz 

 

12 Māsivā-yı ʿālemi terk eyledük tecrīd ile 

 ÜĢtür-i Ṣāliḥ gibi cānā sebük-bāruñdayuz 

 

13 Menzil-i Ḥaḳḳu‘l-yaḳīne ėrmege tā kim bu biz 

 Esb-i himmetle dem-ā-dem rāh-ı kerrāruñdayuz  

 

14 Dünyenüñ bünyādını yapmaġa ḳaṣd ėtmez göñül   

 Cān u dil ābādı içün saʿy-i miʿmāruñdayuz 

 

15 Müflis ü medyūn isek ḳapuñda senüñ ġam degil 

 Naḳd-i laʿl-i eĢk-i çeĢmi ṭurma īŝāruñdayuz 

 

16 Bizi gördükde ferāmūĢ ėtdi tesbīḥi melek  

 Ḫalḳa-i dehr içre cānā ẕikr-i zünnāruñdayuz 

 

17 Āfitāb-ı ṭalʿatüñ nūr-ı tecellīsin umup 

 ġol seḥāb-ı zülfüñ ile cümle efkāruñdayuz 

 

18 ʿIĢḳuñ ile bulmıĢuz tā kim Ene‘l-Ḥaḳda niĢān 

 Biz de ber-dār olmaġa Manṣūr-veĢ dāruñdayuz 
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19 Pāymāl ėtdi göñül milkin ḫayālüñ leĢkeri 

 Ġamze-i cellāduñ ile biz dil-āzāruñdayuz 

 

20 Yā Ġlâhī vėr seni ġayrıyı ḳo gitsüñ hemān 

 Bu Ḳuloġlı gibi her Ģeb vird-i eẕkāruñdayuz 

119ᵇ 

21 Bize inkār ile küfri āḫir eyleme ḥicāb 

 Mecmaʿ-ı ḳālū belādan 
695

 berü iḳrāruñdayuz 

 

178 

Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün 

1 Ġy kerem kānı senüñ dergāh-ı iḥsānuñdayuz 

 Ḫidmetüñde ḳāṣır ısaḳ bāri fermānuñdayuz 

 

2 Gerçi yoḳdur ṣuçumuzuñ ḥadd ü pāyānı bu gün 

 Cürmümüz pūĢīde ḳıl kim ʿafv-ı dāmānuñdayuz 

 

3 Ġltifāt ile naẓar eyleseñ olmaz mı ʿaceb 

 Ne ḳadar ıraġ olursaḳ da gėrü yānuñdayuz 

 

4 ḲalmıĢuz bīmār olup ḳapuñda çoḳ māh ile sāl 

 Kāse-i merhem gibi tā dest-i dermānuñdayuz 

 

5 Derd-i istiġnāñ ile deryāya ṣalma sen bizi 

 Cevher-i lülü-veĢ ammā dürc-i hemyānuñdayuz 

 

6 Ġsm-i pāküñdür dilümde bülbül-āsā her seḥer 

 Ġayrıyı ḳılduk ferāmuĢ ad ile ṣanuñdayuz 
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 Â‟râf, 7/172. 
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7 ʿIĢḳ-ı tevḥīdüñ ile ālūde oldı göñlümüz 

 ġāne-i ʿamber gibi zülf-i perīĢānuñdayuz 

 

8 Gözlerüm yaĢı yine ṣaf baġladı leĢker gibi 

 PādiĢāhā kim senüñ her bārı dīvānuñdayuz 

 

9 Kim giriftār olalı ol sāḥil-i baḥr-i ġama 

 KeĢti-i ʿaḳl ile çün eẕkār-ı ʿummānuñdayuz 

 

10 Zülfüñ olmıĢdur selāsil bend ėder ʿāĢıḳları 

 ġol melekler gibi biz çāh-ı zenahdānuñdayuz 

 

11 Perde-i nāmūsı terk ėtdi Zelīḫā-yı göñül 

 Yūsuf-ı Kenʿān-veĢ Mıṣr içre zindānuñdayuz 

 

12 GülĢen-i ḥüsnüñ temāĢāsını kim ḳılmaġiçün 

 Bülbül-āsā her seḥer āh ile efġānuñdayuz 

 

13 Ravża-i ḥuld-i berīn añdıḳça dil murġı yine 

 Servi-ḳadüñle senüñ biz seyr-i bostānuñdayuz 

 

14 Bāġ-ı ʿıĢḳuñdan senüñ cānā teẕervīler gibi  

 Gāh dāmān-ı ḳabā gāhī girībānuñdayuz 

120ᵃ 

15 VėrmiĢüz cān ile her laḥẓa boyun teslīmüñe 

 Ẕebḥ-i Ġsmāʿīl gibi ṣaḥrā-yı meydānuñdayuz 

 

16 Yuvalandı niçe yıl kūy-ı ġamuñda cān u ser 

 BaĢımuz ṭop-ı maḥabbet gibi çevgānuñdayuz 
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17 Meclis-i ʿıĢḳuñda bir cürʿa ḳadeḥ nūĢ eyledük 

 Sāġar-ı miḥnet gibi gerdīĢ ü devrānuñdayuz 

 

18 Hiç metāʿ-ı dehre ḳılmasaḳ tenezzül ġam degil 

 ġehr-i istiġnā içinde biz de dükkānuñdayuz 

19 Vey niĢīnān-ı Ģükūh heybet-i ṣadr-ı celāl 

 Girmege destūr olur mı bāb-ı eyvānuñdayuz 

 

20 Bu Ḳuloġlı pīr-i ʿıĢḳa nev-mürīd oldı yine 

 Himmet eyle sen aña āyīn ü erkānuñdayuz 

 

179 

Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün 

1 Viṣālüñden ḫaber cānā bize bād-ı ṣabā vėrmez 

 Nihānī menzil-i yāre ėrerdük reh-nümā vėrmez 

 

2 ĖĢigi ṭaĢını yaṣdanmaġa cānum murād ėder 

 Ḥarīmine tedāḫül ėtmege dilber rıżā vėrmez 

 

3 ĠĢāret olmadı destūr dermān-ı raḳībüñden 

 Ḳanı kimdür diyen anı hiç ʿuĢĢāḳa cefā vėrmez 

 

4 Murād ėtsem Ģu bir ednā Ģeyi cānān murād ėtmez 

 Anı ḥıfẓ  eyleyüp māniʿ olur arż u semā vėrmez 

 

5 Ḫarābāt ehline reĢk eyledi Ģāh-ı cihān olan 

 ġu bezmgāh-ı tecrīdinde ol bir merḥabā vėrmez 

 

6 Meded bīmār-ı ʿıĢḳam ṣaġ olayın sen lebüñden ṣun 

 Baña ṣıḥḥat Ģarābın kāse-i dārü‘Ģ-Ģifā vėrmez 
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7 Hevā-yı zülfüñüñ bād-ı nesīm almıĢ çü peyġāmın 

 Yėtürseñ varuñı bulsa anı her āĢinā vėrmez 

 

8 Cemālüñ Kaʿbesini görmesek saʿy-i belīġ ėdüp 

 Bize ālāyiĢ-i dünyā bu gün ʿömr-i eṣfā vėrmez 

 

9 Kimine geydürür çarḫ aṭlas u zer-keĢ ḳabā ammā 

 Bize bürünmege biz eskice bir kirlü ʿabā vėrmez  

120ᵇ 

10 Ki ṭāmiʿ olmasun nefsüñ cihāndan gel ferāġat ḳıl 

 Ḳanāʿat kenzine iy dil Ḫudā aṣlā fenā vėrmez 

 

11 Cemāl-i dostān ile berāber görme aʿdāyı 

 Çerāġ-ı mürdeye beñzer fürūġ ile żiyā vėrmez 

 

12 Merātibden göñül çoḳ nesne diler līk destūrı  

 Aña taʿyīn olandan ġayrı dīvān-ı ḳażā vėrmez 

 

13 Diler göñlüm anuñ ẓıllında bir kez sāye-dār olmaḳ 

 Geçer ḳāyil degil yėl gibi ol perr-i hümā vėrmez 

 

14 Anuñ bāb-ı Ģerīfinde nice yıllar olam sāyil  

 Dėmezem kimseye bir pādiĢehdür o ʿaṭā vėrmez 

 

15 Dėdüm küstāḫ olup mestāne-veĢ bir kerre āh ėtdüm 

 Kerem ḳılup dėdi ol deñlü nesne bir ḫaṭā vėrmez 

 

16 Viṣālüñden gel beni ölmeden sen nā-ümīd ėtme 

 Girībānum ṭutar dest-i ecel bir gün rehā vėrmez 
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17 Göñül sen derdmāndāne temennā eyle her dāyim 

 Dėme kim istedügüm Ḳādir-i muṭlaḳ baña vėrmez 

 

18 DėmiĢ lā taḳnetū min raḥmeti‘llâh 696
 ol ġanī Cebbār  

 Ümīdüñ kesme Ḥaḳdan dėme ḳullara Ḫudā vėrmez 

 

19 Cihād ėt māl ü cānuñla yolında fī-sebīli‘llâh  

 Yalıñuz bir elüñi ne ḳadar ṣalsañ ṣadā vėrmez 

 

20 Bu gün meydān-ı ʿıĢḳ içre Ḳuloġlı sen de sālār ol 

 Saña ol pādiĢehden ġayrı bir kimse livā vėrmez 

 

180 

Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün 

1 Eyle bīmār olmıĢam hergiz devāya yoḳ heves 

 Faḳr u fürḳat geçdi cāna aġniyāya yoḳ heves 

 

2 Künc-i miḥnet içre bu dil gizlü rāḥat buldı kim 

 Bezm-i bāġ içre bu gün ẕevḳ u ṣafāya yoḳ heves 

 

3 BulmıĢ ünsiyyet göñül tā kim ġamuñla yalıñuz 

 Ḥaẓẓ yoḳ bī-gāneden hem āĢināya yoḳ heves 

 

4 Vādī-i fürḳatde ėriĢmiĢ gibi ser-menzile 

 Rāh-ı ʿıĢḳ içre yürür dil reh-nümāya yoḳ heves 

121ᵃ 

5 Kenz-i lā-yefnā dururken gūĢe-i dilde nihān 

 Bir ḳanāʿat ṭutalum mīr ü livāya yoḳ heves 
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 Zümer, 39/53. 
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6 Cān meĢāmın ṭoldurur būy-ı muʿamber kākülüñ 

 Hiç bahāristān ile bād-ı ṣabāya yoḳ heves 

 

7 Bezm-i ġamda mest ü medhūĢ olalı bu dil hemān 

 Sāḳi-i ġarrā ile bir merḥabāya yoḳ heves 

 

8 Göreli cānānuñ ol Ģems-i cemālin ṭāḳdan 

 Āsümān-ı dilde her bir meh-liḳāya yoḳ heves 

 

9 Bize ol dostuñ vefāsından ḫaber vėrdi ṣabā 

 Ġmdi Ģimdengėrü dehr-i bī-vefāya yoḳ heves 

 

10 ĀĢiyān-ı vaḥdet içre ḳıldı dil murġı ḳarār 

 Seyr-i Firdevs ile sidrü‘l-müntehāya yoḳ heves 

 

11 Sāḳiyi gördüm ki cāmın vėrür aġyār eline 

 Bezm içinde sencileyin bī-nevāya yoḳ heves 

 

12 Bu ʿarūs-ı dehri gör kim devlet ehline döner 

 ġehr-i miḥnetde yatan her bir gedāya yoḳ heves 

 

13 ġāhid-i ḳudsī bize yüzin nihān ʿarż eyledi 

 Dest-i meĢĢāṭa ile vech-i cilāya yoḳ heves 

 

14 Ṣayd ėder ʿāĢıḳları Ģol dām-ı zülfi dilberüñ 

 DolaĢaldan aña hiç bend-i belāya yoḳ heves 

 

15 Kār ėdelden cānuma derd-i firāḳı dostuñ 

 Merhem-i Loḳmān ile dārü‘Ģ-Ģifāya yoḳ heves 

 

16 Ḳılalı cevlānı dil evc-i hüviyyetde bu gün 

 Ṭāḳ-ı mīnā içre bir ġayrı hevāya yoḳ heves 
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17 Ṭutalı bu dil Mesīḥā gibi tecrīd etegin 

 Genc-i Ḳārūn ile emvāl-i ġınāya yoḳ heves 

 

18 Kārbān-ı ʿıĢḳ ile cān ėreli ser-menzile 

 Reh-revāne rūz u Ģeb kūh-ı ḳażāya yoḳ heves 

 

19 Ėdeli yaġmā göñül Ģehrini tātāruñ senüñ 

 LeĢker-i efkāruñ ile çār-pāya yoḳ heves 

 

20 Ġy Ḳuloġlı dilber-i raʿnā neden ġarrālanur 

 Ki anıñçün sencileyin mübtelāya yoḳ heves 

121ᵇ 

21 ĠĢidelden ḳulaġum āvāz-ı kūs-ı riḥleti 

 Günbet-i devvār içinde bir ṣadāya yoḳ heves 

 

181 

Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün 

1 Gel berü sen bu Ģināverlikde ol gevher-Ģinās 

 Kaʿbe-i maḳṣūd içün bu yerde ur ʿālī-esās 

 

2 Niʿmetüñ yiyüp Ḫudāvendüñ ṣaḳın olma foḍūl 

 Vaḥdet-i ẕātına anuñ gėce gündüz ḳıl sipās 

 

3 Gel feżā-yı Lā-mekāna ḳılmaḳ isterseñ ʿurūc 

 Uçmaġ içün perr ü bāl ėt ḥulle-i aḥḍar libās  

 

4 Keyf ü kemminden anuñ bir Ģemme iḫbār isteseñ 

 Kim cevābından anuñ ʿāciz olurlar cinn ü nāṣ 

 

5 Ḳalbüñi ḳāl eyle gel Ģol pūte-i ʿıĢḳ içre sen 

 Yarın ol ṣarrāf öñinde bellidür sīm ü nüḫās 
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6 ʿĀlem-i maʿnīde sulṭān olmaḳ isterseñ ebed 

 Sen daḫı Maḥmūd-ı Ģerʿe inḳıyād ėt ol Ayās 

 

7 Gir ṭarīḳat içre cānā ḳıl ʿibādet rūz u Ģeb 

 Ṭurmayup yā hū dėsün derd ile bu ḥiss ü ḥavās  

 

8 Mekteb-i ʿirfān içinde ṭıfl-veĢ oḳı hemān 

 Maʿrifet kesb eyle ḳılġıl bāb-ı ʿıĢḳı indirās 

 

9 Muʿciz-i Mūsā-yı Rūhü‘l-ḳudse ḳılma iʿtirāż 

 Sāmirī gibi dėme nādim oluben lā-misās  697
 

 

10 Māla maġrūr olma ḫasf olur yere Ḳārūn gibi 

 Key Kelīmu‘llâh olup dünyā evinde bir pelās 

 

11 Tāziyān-ı ʿıĢḳı ṭutup Ģol yed-i taʿẓīm ile 

 Esb-i zühd üzre süvār ol Ḥaḳ yolına yüri rās  

 

12 Milk-i Ģerʿ içre eger bu sen ayaḳ baṣar iseñ 

 Nefsüñ ʿuryān olmasun taḳvāyı eyle iltibās 

 

13 Bezm içinde Ģemʿ-i ruḫsārın anuñ görseñ ʿayān 

 Yan aña pervāne gibi ġayrı nāra ėtme ḳıyās 
698

 

 

14 Sūz-ı ḥasret gibi mi vādī-i Eymen āteĢi 

 Bu Ģeb-i fürḳat midür yā zilfi midür iḳtibās 

122ᵃ 

15 Ḳıl serāy-ı ḳalbüñi eclā bu gün tevḥīd ile 

 Zīra jeng-i māsivā olmıĢ anuñ içine pās  

 

                                                           
697

 Tâhâ, 20/97. 
698

 Mısraın vezni bozuk. 
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16 Meclis-i ʿıĢḳında anuñ sen daḫı mestāne ol 

 Sāḳi-i ḳudret elinden içüben bir ṭolu ṭās 

 

17 Bāġ-ı ẕikru‘llâh içinde ḳıl tenāvül hū diyüp 

 Cān ġıdāsıdur ḳamu rūḥāni alma vü kiras  

 

18 Ḳadrini bil ʿömrüñüñ sen żāyiʿ eyleme anı 

 Ḳılmayasın ṣoñra mātem ṭutuben bir dürlü yas 

 

19 Derdüñe dermān arayup eyle rūḥānī sefer 

 ġol ecel içürmeden saña meded aġulı kās   

 

20 Ġy Ḳuloġlı nefs-i ẓālim ḳısmete rāżī degil  

 Nān-ı ḫūrde ḳāniʿ olmaz bil ki pīl-i Menkelās  

 

182 

Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün 

1 ʿĀḳil iseñ iy göñül dünyā içün tedbīri kes 

 ʿUrve-i vuŝḳāyı ṭut her sūret ü taṣvīri kes 

 

2 YapıĢup ḥablü‘l-metīn olan ṣaçına dilberüñ 

 Yürime dīvāne gibi ortada zencīri kes 

  

3 Āyet-i vechin teʾemmül ḳıl anuñ sen rūz u Ģeb 

 Ḫavf ėdüp vaʿd ü vaʿīdi söyleme tefsīri kes 

 

4 Muʿciz-i ŝüʿbānı gözle ol yed-i beyżāda sen 

 Bu ḥıbāl-i ḫudʿadan geç ḫalḳa hem tesḫīri kes  

 

5 Ḫˇābum içre āba ġarḳ oldum geçen gėce meded 

 Ḳıṣṣayı uzatma iy Ģeyḫ aña sen taʿbīri kes 
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6 Yanup ʿıĢḳuñ odına ḫākister olma nice sen 

 Ṭālib-i kimyā olun ḳılma ʿamel iksīri kes 

 

7 NūĢ ėderseñ āb-ı ḥayāt-ı ledünnīden biraz 

 Sākin olsun nār-ı ḥasretle yanan tenvīri kes 

 

8 Eyleme dünyā bināsını kim iy bennā-yı ġam 

 ṬaĢı ṭaĢ üzre ḳoma Mevlā içün taʿmīri kes 

 

9 Söyleme zülfi gibi yārüñ muṭavvel ḳıṣṣasın 

 Levḥ-i dilde yazma anı iy göñül taḥrīri kes 
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10 Ādemi cennetden ayırduñ be hey Dīv-i laʿīn 

 Dām-ı dehre bizi düĢürme yėter tezvīri kes 

 

11 N‘olacaġın kimse bilmez perde-i pindārda  

 ġāyed ʿafv ėde Ḫudā iy müddeʿī taḥẕīri kes 

 

12 Rāżı olmazsañ bu gün levḥ-i cebīnüñ ḫaṭṭına 

 Ḳādir olursañ gel imdi ḫāne-i taḳdīri kes 

 

13 Būy-ı zülf-i yāri ilden ile iltersin ṣabā 

 Yoḳ yėre bize getürdügüñ ġam-ı tebĢīri kes   

 

14 Ādemüñ ḫākin belā bārānı taḫmīr eylemiĢ 

 Ṭāliʿ-i saʿdim yetiĢ bir pāre ol taḫmīri kes 

 

15 Berḳ-ı raḫĢān gibi cānā ʿālemi ḳılduñ helāk 

 Tīġ-i zülf-i dilber ėriĢ sen de bu ĢemĢīri kes 
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16 Ġarra olma dünyenüñ āḫir ṣoñı olur ḫarāb  

 Bu ḳabā-yı zerḳı geyme dāmen-i tevḳīri kes 

 

17 Ḥaḳḳı bilen kiĢinüñ olmaz çü noḳṭa çāresi 

 Dilüñi lāl eyle bu güftār ile teẕkīri kes 

 

18 Ṣāfi-dil ol iy göñül olma televvün dünyede 

 Nehr-i cārī ol yüri bu tīre-i taġyīri kes 

 

19 Milk-i ḳalbüñ içinüñ ṣāḥib-ḳırānı ol yüri 

 Seyf-i tevḥīd ile cānā fitne-i dilgīri kes 

 

20 Ġy Ḳuloġlı alur iseñ Rūḥ-ı ḳudsīden sebaḳ 

 Mekteb-i ʿıĢḳ içre aġ u ḳaradan tedbīri kes 
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Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün 

1 ġol göñül kim bula laʿlüñ birle kāna dest-res  

 BulmıĢ ol ʿālemde bir ġayb-ı ḫazāna dest-res 

 

2 Sāḥil-i deryā olan bilmez lebüñ yāḳūtını 

 Anı bilen buldı Ģol baḥr-ı nihāna dest-res 

 

3 Ḫākdān-ı ʿarṣadan uçup bu gün pervāz ėden 

 Bāġ-ı Firdevs içre bulur āĢiyāna dest-res 

 

4 Pīr-i ʿıĢḳuñ dāmenin ṭutup bu gün olan mürīd 

 Bulur āḫir ḫānḳāh-ı ʿāli-Ģāna dest-res 

123ᵃ 

5 Bıraġan bu dünyenüñ vīrānesini iy ḫˇace 

 Bulısar yarınki gün yüce mekāna dest-res 
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6 Ṣūret-i ẓāhirde ḳılmayan bu eĢyāya naẓar 

 ʿĀlem-i ʿulvīde bulur ḳaṣr-ı cāna dest-res 

 

7 Varuñı Ḥaḳḳuñ yolında bunda infāḳ eyleyen 

 Rūz-ı maḥĢer buldı ol ḥūr-i cināna dest-res 

 

8 Ḳul olan bāzār-ı ʿıĢḳda Yūsuf-ı Kenʿān-vār 

 Mıṣr-ı dilde buldı ol bir ḳāmurāna dest-res 

 

9 ĀteĢ-i ʿıĢḳa vücūdın yanduran pervāneler 

 Buldılar cānān ile bezm-i nihāna dest-res 

 

10 Bende-i Āṣafdurur göñlüm yine bī-derd ü ġam 

 Bulmaḳ içün ol Süleymān-ı zamāna dest-res 

 

11 Zülfi gibi ḫāṭırum ġāyet perīĢān olmaġa 

 Bulmaz idi aña hergiz miŝl-i Ģāne dest-res 

 

12 Rāh-ı ʿıĢḳuñda senüñ hiç saʿy ḳılmayan göñül 

 Bulmaya ol bedreḳayla kārbāna dest-res 

 

13 Bāġ-ı ḳudsīde gül-i ḥamrā gibi açılmayan 

 Bulmayısardur gürūh-ı bülbülāna dest-res 

 

14 Ṭūr-ı tevḥīd içre kim nūr-ı tecellā bulmadı 

 Bulamaz dīdār-ı ẕāt-ı müsteʿāna dest-res 

 

15 Bu vücūd-ı ḫākdānından bu gün ḳurtulmayan 

 Bāġ-ı vaḥdet içre bulmaz ḳudsiyāna dest-res 

 

16 Ehl-i tecrīd olmasa Ģol kim Mesīḥ-āsā bu gün 

 Bula mı bārī ʿurūc-ı āsümāna dest-res 
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17 Ten ḳafesdür iy göñül andan ḫalāṣ olmaḳ dile 

 Bul ṣuʿūd-ı cān ile Kerrūbiyāna dest-res 

 

18 Bülbül-i dil ėdeli her dem seḥerde āh ü zār 

 Buldı biñ derd ile bu ol gülistāna dest-res 

 

19 Varını yaġmā ėdenler rāhına ol dilberüñ 

 Bulısardur tā serāy-ı dilsitāna dest-res 

 

20 Ġy Ḳuloġlı ʿālem-i süflīyi terk eyle meded 

 Tā bulasın sen de milk-i cāvidāna dest-res 
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21 Pes uranlar cān ile bunda vücūdı terkini 

 Bulısarlardur muʿayyen bī-niĢāna dest-res 
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Mefʿūlü Mefāʿīlü Mefāʿīlü Feʿūlün 

1 Berḳ urdı derūnumda çün envār-ı muḳaddes 

 Yazıldı göñül levḥine esrār-ı muḳaddes 

 

2 Dellāl eline düĢdi bu dil oldı revāyiĢ 

 Ḳuruldı beḳā Ģehrine bāzār-ı muḳaddes 

 

3 Kim oldı göñül milkine Mescīd-i Aḳṣā 

 Bir yere gelüp cemʿ olur ebrār-ı muḳaddes 

 

4 Bülbül gibi sen āh u fiġān eyle iy ʿāĢıḳ 

 Açıldı yine gül gibi gülzār-ı muḳaddes 

 

5 Dergāh-ı Ḥaḳa eyledi Aḥmed yine miʿrāc 

 KeĢf olmaġiçün ʿāleme esrār-ı muḳaddes 
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6 ḪuĢḳ-leb olup ḳalma ṣaḳın bādiye içre 

 CūĢ eyledi çün bunda o enhār-ı muḳaddes 

 

7 Esrār-ı ġamı dėme ṣaḳın kimseye ṣūfī 

 Hiç rāżı degil bu söze aḫyār-ı muḳaddes 

 

8 Sen bunda hemān ẕikr ėdegör ẕāt-ı ḳadīmi 

 Tā ʿarĢ-ı berīn üzredür eẕkār-ı muḳaddes 

 

9 Maḫmūr oluben geçdüñ ise cām-ı Elestden 

 Bezminde seni mest ėde dildār-ı muḳaddes 

 

10 Ay ile günüñ ḳalmaya hiç nuṭḳa mecāli 

 Ġẓhār ola ger ʿāleme ruḫsār-ı muḳaddes 

 

11 ʿĀĢıḳ oluben bunda eger cāna ḳıyasın 

 KeĢf ola saña ānda o dīdār-ı muḳaddes 

 

12 Āvāre olup ʿālem-i süflīden elüñ çek 

 Bulmaġiçün ol ʿulvide eṭvār-ı muḳaddes 

 

13 Yek ġamzesine ben anuñ olmayalı meftūn 

 Ṣalb ėtmege ḳaṣd eylemiĢ ol tār-ı muḳaddes 

 

14 Evrādını hep ehl-i ṣafā ḳıldı ferāmūĢ 

 DüĢeli bu kez ḫāṭıra efkār-ı muḳaddes 
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15 ʿĀĢıḳ diler almaġa seḥer bād-ı ṣabādan 

 ġol nāme-i aḥvāli kim iḫbār-ı muḳaddes 
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16 Ser-levḥa gibi yazdılar ol nāmeyi yāre 

 MüĢgīn ṣaçuñı ḫāl ile tātār-ı muḳaddes 

 

17 Īŝār ėdeyüm pāyına Ģol yār-i ḳadīmüñ  

 Gözüm yaĢını dürr ü güherbār-ı muḳaddes 

 

18 GūĢ eyler iseñ vādi-i Eymende enā‘llâh 

 Cānuñda yine ĢaʿĢaʿa-i nār-ı muḳaddes 

 

19 Medḥüñde senüñ iy yüzi gül-zārum ol āgāh 

 Söyler bu dilüm ṭurmayup eĢʿār-ı muḳaddes 

 

20 Ḳuloġlı meger levḥ-i ezel içre senüñ tā 

 Dīvānuña yazıldı bu güftār-ı muḳaddes 

 

185 

Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün 

1 Gel berü iy ʿāĢıḳ-ı Ḥaḳ eyle ol yāra heves 

 Ġayrıdan göñlüñi ḳaldur eyle dildāra heves 

 

2 Bülbül-āsā her seḥer ḳıl āh-ı serd ile fiġān 

 Ol gül-i raʿnāya bir reng ile eĢʿāra heves 

 

3 Ġʿtibār eyle bu maʿnīden ulū‘l-ebsār olup 

 Aḳıdup gözüñ yaĢın cennāti enhāra 
699

 heves    

 

4 YapıĢup ḥablü‘l-metīne ḳılma destüñden cüdā 

 Cān ile eyle göñül zülf-i dil-efgāra heves 

 

 

                                                           
699

 Beyyine, 98/8. 
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5 Vėrmek isterseñ göñül sırr-ı Ene‘l-ḥaḳdan ḫaber 

 Ḳıl muḳaddem sen daḫı Manṣūr olup dāra heves 

 

6 ĠĢtiyāḳuñdan dil-i dīvāne bilmez ne ḳıla 

 Leblerüñden rūz u Ģeb ėder o güftāra heves 

 

7 Mekteb-i ʿıĢḳuñda bu gün ṭıfl-ı dil oḳur müdām 

 Bāb-ı ḥüsnüñ içre eyler metn-i esrāra heves 

 

8 Ḫalḳa-i ẕikrüñde senüñ devr ėder cümle melek 

 Bu sebebden ḳıldılar nāḳūs u zünnāra heves 

 

9 Ġy dirīġā ṭutdı Hindistānı ḫālüñ ḳıymeti 

 Zülfüñi görenler ėder müĢg-i tātāra heves 
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10 Seyr ėden cām-ı ṣafāda āyne-i Ġskenderi  

 Eyledi iki cihān içinde dīdāra heves 

 

11 Fikr-i yemde fülk-i dil iġrāḳ olursa ġam degil 

 K‘eylemiĢdür bu Ģināver ol güher-bāra heves 

 

12 ġol leb-i ġīrīnüñi gördi bu Ferhād-ı göñül 

 TīĢe-i miḥnet ṭutup ḳıldı o kūhsāra heves 

 

13 Dil teẕervī gibi pervāz eyledi ʿıĢḳuñ ile 

 Bāġ-ı ḳadüñde ḳılur ol serv-i reftāra heves 

 

14 ʿAndelīb-āsā seḥer dil murġı oḳur dāstān  

 Görüben verd-i cemālüñ ḳıldı gülzāra heves 
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15 Yıḳılup milk-i derūnum ḳalmadı ṭaĢ üzre ṭaĢ 

 Anı taʿmīr ėtmege dil ḳıldı miʿmāra heves 

 

16 Baḥre ġarḳ-āb olmadın yetiĢ meded iy Ḥıżr-pey 

 Buñ demidür ḳıluram tā sen mededkāra heves 

 

17 Ḫaste-i ʿıĢḳam senüñ geldüm ḳapuña iy ṭabīb 

 Cān u dilden eyledüm vaṣluñla tīmāra heves 

 

18 Dāmen-i ʿafvuñla ḳıl pūĢīde cānā cürmümi 

 Bu sebebden ėderem zülf-i siyehkāra heves 

 

19 Tūtiyā ḳılmaġiçün bu dīde-i ḫūn-bāruma 

 Eyledüm çün ben de ḫāk-i pāy-ı Muḫtāra heves 

 

20 Bī-tekellüf dünyenüñ ālāyiĢinden geç bu gün 

 Ḳıl Ḳuloġlı rūz-ı maḥĢer ʿafv-ı ʿĠaffāra heves 
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Müstefʿilün Müstefʿilün Müstefʿilün Müstefʿilün 

1 Ġy ʿāĢıḳ-ı Ḥaḳ Ẕü‘l-celāl ol Müsteʿāna ḳıl heves 

 Bulmaḳ diler iseñ viṣāl gel Lā-mekāna ḳıl heves 

 

2 Ṣaḳla anuñ esrārını kim laʿl-i gevher-bārını 

 Ġste anuñ dīdārını gel bī-niĢāna ḳıl heves 

 

3 Oldur saña süknā yine ol derd ile Ģeydā yine 

 Tā ʿandelīb-āsā yine ol gülsitāna ḳıl heves 

 

4 Bād-ı ṣabādan al ḫaber ėde saña gizlü naẓar 

 Bulmaġiçün laʿl ü güher gel Iṣfahāna ḳıl heves 
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5 Ḳo sen cihānı cāna ḳaç Ģol dergeh-i sulṭāna ḳaç 

 Derde düĢüp dermāna ḳaç derd-i nihāna ḳıl heves 

 

6 Gözüñ yaĢın eyle revān gözlemeyüp sūd u ziyān 

 Bu rāh-ı Ḥaḳ içre hemān bir kārbāna ḳıl heves 

 

7 Maʿmūrı ḳo miʿmāra baḳ dāyim cemāl-i yāre baḳ 

 Ol māh-veĢ ruḫsāra baḳ bu kāmurāna ḳıl heves 

 

8 Eglenme āb u kilde sen urma esāsı silde sen 

 Bāzār-ı Ģehr-i dilde sen Ģol pāsbāna ḳıl heves 

 

9 DüĢünmegil evzārına ġarḳ ol güzel enhārına 

 Baḳma cihānuñ varına bāġ-ı cināna ḳıl heves 

 

10 Pend ola saña bu maḳāl dünyāya ḳılma iĢtiġāl 

 Açup nihānī perr ü bāl ol āĢiyāna ḳıl heves 

 

11 Gel yaḳın ol olma baʿīd bir gün olursın nā-bedīd 

 Gel pīr-i ʿıĢḳa ol mürīd bir āsitāna ḳıl heves 

 

12 Fikr ėt iĢüñ encāmını bul vaṣl-ı Ḥaḳ bayrāmını 

 Geyüp fenā iḥrāmını ḥacc-ı ḳırāna ḳıl heves 

 

13 Ṭut bezm-i ʿıĢḳ ayāġını Ģol lālenüñ gör dāġını  

 Terk ėt fenānuñ bāġını ol bōstāna ḳıl heves 

 

14 Bülbül gibi āh ėt yine ġonçe-dehānuñ ʿıĢḳına 

 Ol gül-ʿıẕāruñ Ģevḳıne bir dāstāna ḳıl heves 

 

15 Sen de gel ʿıĢḳa bende ol kim zülfiñüñ tābında ol 

 Ṭūṭī gibi ḫˇānende ol sükker-dehāna ḳıl heves 
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16 Ṭarḥ oldı her daʿvā bu gün añma ġam-ı ferdā bu gün 

 ġol mūr-ı leng-āsā bu gün ṣāḥib-zamāna ḳıl heves  

 

17 Künc-i fenāyı isteme ṭursun hevāyı isteme 

 Bāy u gedāyı isteme bir ʿāli-Ģāna ḳıl heves 

 

18 Nādāna hem-dem olmaġıl dünyāda bī-ġam olmaġıl 

 Bir ḳurı sersem olmaġıl tā kāmilāna ḳıl heves 

 

19 Tā vech-i ḳısmet içre sen gel ḫār-ı ḥasret içre sen  

 Gülzār-ı vuṣlat içre sen āh u fiġāna ḳıl heves 

 

20 Ġḳlīm-i dilde ḳıl ḫurūc fehm eyleyüp ẕāti‘l-burūc 700
 

 Ḳuloġlı rūḥānī ʿurūc ėt āsümāna ḳıl heves 

125ᵇ 

21 El çek bu dünyādan göñül ḫālī ol eĢyādan göñül 

 Göz yum hüveydādan göñül ol Müsteʿāna ḳıl heves 

 

187 

Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün 

1 Ėdeli cānā senüñ dīdāruña bād-ı heves 

 Gözlerümüñ yaĢı aḳup oldı ırmaġ-ı Ġres  

 

2 Uçmaḳ ister āĢiyān-ı dergehüñe murġ-ı cān 

 Līk bend eylemiĢ anı cismüm oluben ḳafes 

 

3 Ḳaldum ayaḳda baña sen dest-gīr ol yā Ġanī 

 Çünki sensin cümle bu düĢmiĢlere feryād-reʾs  

 

 

                                                           
700

 Burûc, 85/1. 
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4 Ẕāt-ı pāk ü ḳandüñe dil teĢne-leb olmıĢ yürür 

 Sükker eksülür mi cānā ḳonsa aña bir meges 

 

5 ġeĢ-cihātı ḳapladı envār-ı ẕāt-ı vaḥdetü 

 Ṭoldı cümle zīr ü bālā ṣaġ u ṣol u pīĢ ü pes 

  

6 Yüküñi ḥāżırla yolda ḳalma göçdi kārbān 

 Kūs-ı riḥlet mī-zened biĢnīd feryād-ı ceres
701

 

 

7 Mest olup tā ḥaĢre dek ayılmayısar tā ebed 

 NūĢ ėde bezm-i ezelde Ģol kiĢi cām-ı eles  

 

8 ĠĢbu meydān içre kim menzīle ėrmek dilese 

 Tāziyān-ı ʿaĢḳ aña yėter olup nefsi feres 

 

9 Bu debīr-i kāyināt yazar kimine taḥt u tāc 

 Kimine vėrmez oturmaġiçün asla bir kümes 

 

10 Ġy göñül ḳanda iseñ bulur naṣībüñ ciddi ḳo 

 Mıṣr u ġāmı arayup gezme ḳuru yere ʿabes 

 

11 Ger sen anuñ rāżı olursañ bu gün taḳdīrine 

 Ġayrıdan götür recāyı aña daḫı sözi kes 

 

12 Ḥaḳ dėdi lā terfeʿū aṣvāteküm fevḳa nebiyy 702
 

 Sen ḥużūr-ı dost öñinde ḳılma ifĢā hiç ses 

 

13 Her kiĢi geçmez ḫuyından terk-i muʿtād eylemez  

 Ne naḫīl olur cüvān-merd ne saḫī olur nekes 

 

                                                           
701

 “Göç davulu çalıyor, çanın sesini işit.” 
702

 Hucurât, 49/2. 
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14 Mezraʿadur dėdiler dünyā ne eksek ol biter 

 Tuḫm-ı Ģer ḫayra döner mi gendüm olur mı ʿades 

126ᵃ 

15 Bir ḳara ṭobraġ iken Ḥaḳ saña vėrdi cism ü cān 

 Nuṭḳa ḳādir mi olurduḳ vėrmese rūḥ u nefes 

 

16 Seni ḥıfẓ ėtmek içün ḳodı melekler üstüñe 

 Bu vücūduñ Ģehrine gūyā o bir ālāy ʿases 

 

17 Faḫr-ı ʿālem ḥażreti böyle buyurmıĢdur dėdi 

 Bülbül-i bāġ-ı rivāyet Ġbn-i Mālik ol Enes  

 

18 Günde beĢ kez yusa bir Ģaḫṣ kendüni esbābını  

 Hiç ḳalur mı ancılayın kimsede kir ü denes 

 

19 Ḥaḳ Teʿalā ḥażreti emrini ṭutan muṭṭaḳī  

 Olmayısar yarın ol ṭamu dibinde bend ü bes  

 

20 Ḫırmen-i ʿuḳbāda yarın ḥāṣıluñ nār olısar 

 Ġy Ḳuloġlı çekme zaḥmet ḳılma dünyāya heves 

 

188 

Mefʿūlü Mefāʿīlü Mefāʿīlü Feʿlūn 

 تط ٖٓ ٌٗ٘س ًٞـۀ إٓ زيسۀ ٗطًػ 1

زض پيچ ٓطا ٓيفٞز اتطٟٝ ٓوٞغ 
703

 

 

 زض ٓصِػ ٓا آٓس إٓ زُثط ضػ٘ا 2

پٞـيسٕ وس ضٗي ٝ زيثاٟ ِٓٞغ 
704

 

 

 

                                                           
703

 “Nergis çiçeği, bana göz ucuyla bile bakmıyor. Benim büklümümde o, kavisli bir kaş oluyor.” 
704

 “O güzel sevgili, bizim meclisimize birbirine zıt renklerden oluşan alacalı bir elbise giyerek geldi.” 
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 جا اٝز ؼٔا ٓيطّٝ اظ ذاى كحازيْ 3

ًط زؼحطؼ٠ ٓيٌ٘س اضٝاض ٓوسغ 
705

 

 

 ايٖ ـاٙ ٓطا زضًٚ اٝ ًفث ؿالٓإ 4

ٓاٗ٘س ًٚ إٓ چاًط شٞظاٟ ًٔط تػ 
706

 

 

 ًط زازت اًط شطػۀ ايٖ ؿ٘صٚ زٛاٗث 5

تٚ ـس ًٚ زٛس ٓا جٞ ظػآث ؼط تػ 
707

 

 

عراج  6 م ىم مه چُ ب ً و ٌم و ّ خُا  خذاي

آا ٗطؼْ ٛچ اٝ لحطاٟ جٞ اهسغ 
708

 

 

 يي ت٘سۀ كطٓاٗثط اٟ ـاٙ ذساٝٗس 7

تا ٖٓ جٞ چٚ كطٓٞزٙ ٝ ًلحْ ًٚ ت٠ِ تػ 
709

 

 

  ـثطٝ ٌٖٓ اٟ ػاـن ـٞضيسۀ زيساض 8

ـايس ترثط ٓيٌ٘ست ُفٌط ػؽؼػ 
710

 

 

 ٖٓ ذٞاْٛ اظ ٝلَ اٝ زُساض ٗٚ جٜ٘ا 9

ٛط شا ًٚ ضؼْ تا ٖٓ اٝ اؿياض ِٓٔػ 
711

 

126ᵇ 

 زضٝيفْ پػ ٗإ ذٞضّ ظاٝيٚ ايٖ ضا 10

پٞـيْ٘ يي ـاٍ چٞ ٖٓ ٗٚ ًفْ ايِػ 
712

 

                                                           
705

 “Eğer mukaddes ruhlar yardım elini uzatırsa, düştüğüm çukurdan gökyüzünün zirvesine kadar 

yükselirim. 
706

 “Benim şahımın dergâhında, o Cevzâ (ikizler burcu) kemerli köle gibi pek çok gılmanlar dönüp 

dolaşırlar.” 
707

 “Gonca ağzından sana bir yudum içirecek olursa bu, bize bol gelirli bir zeamet vermesinden daha 

iyidir.” 
708

 “Allah‟ın yüce katına, miraca çıkar gibi çıkmayı isterim. Ama o mukaddes sahraya hiçbir zaman 

ulaşamam.” 
709

 “Ey yüce şah! İtaatkâr bir kul olarak, sen bana ne emretmişsen ben “Evet, kâfidir” dedim.” 
710

 “Ey çehresi perişan olmuş âşık! Gece vakti yürüyüşe çıkma. Ola ki gece askeri sana haber verir.” 
711

 “Sevgiliye kavuşmayı istiyorum ama o yalnız değil. Nereye gitsem ağyârı onun yanında 

buluyorum.” 
712

 “Dervişim, o halde ekmek yerim, burası da zaviyem. Tek bir şal örtünürüm, üstüme atlastan 

elbiseler çekmem. “ 
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 حيلا ًٚ زضيٖ ذاٗۀ ٖٓ ًفث ًطكحيْ 11

ايٖ ٓطؽ زُْ ًٞيْ اـؼاض ٓؽسغ 
713

 

 

 اٟ ٓطؽ تٜفح٠ چٚ ـسٟ تط جٞ ٛط إٓ ًٚ 12

پايث ًٚ ًطكح٘س چٞ ذٞز شاٟ جٞ ٓحثػ 
714

 

 

 زٗيا ٛٔٚ ضا الـٚ ـسٟ ًاض ٗۀ جٞ 13

ًيٖ تاؽ تثيٖ شاٟ تصاٟ الٗۀ ًطًػ 
715

 

 

 إٓ تِثِيْ تاؽ جٞ اٟ ٖٓ ًَ حٔطا 14

ًٞيْ ًٚ ؼحط ضٟٝ ذٞز اتيات ٓرٔػ 
716

 

 

 ًيٖ تطم ظٗس يي ـطض اظ ذطٖٓ ٓ٘طا 15

ؼٞظٗسٙ ـسٙ اظ زٍ ٖٓ ذاضٙ ٛٔٚ ذػ 
717

 

 

 ٓژًإ اٝ پيٌإ ْٛ اتطٟٝ ًٔاٌٗؿ 16

جفثيٚ ـسّ الَ زالضاٟ اٝ چطًػ 
718

 

 

 ٖٓ لثط ٗساضّ ًٚ زضيٖ ذٕٞ ٝلاُث 17

زض ٝلَ جٞ آيس چٞ زاضيس تٜطًػ 
719

 

 

 زؼحْ چٞ ج٠ٜ ًطزّ ًيٖ ٓاٍ زضّ ضا 18

ٓيسإ ٓطا تؼسٙ ـسٟ إٓ ذط ٗاًػ 
720

 

 

                                                           
713

 ““Yazık ki gönül kuşu bu evimden geçti, ben de onu yakaladım. (O şimdi) müseddes şiirler 

söylemekte.” 
714

 “Ey cennet kuşu! Sana ne oldu ki seni ayağından her yakaladıklarında yerin kafes oluyor.” 
715

 “Dünya baştanbaşa leşe dönmüş, senin burada işin yok. Şu bahçeye bir bak, yer yer akbaba yuvası 

olmuş.” 
716

 “Ey kırmızı gül! Ben senin bahçenin bir bülbülüyüm. Seher vakti, yüzüne karşı muhammes beyitler 

okurum.” 
717

 “Benim harmanımdan bir kıvılcım parladı. Gönlümün ateşinden, çalı çırpı ne varsa hepsi yandı.” 
718

 “Onun kirpikleri okun sivri ucu, kaşları da yay. Onun gönül çeken aslını, çerkeze benzettim.” 
719

 “Senin bu vuslat sofranda benim sabrım yok. Sana kavuşma ümidim, senin herkese ümit vermen 

gibidir.” 
720

 “Mal mülk, para pul ne varsa elden çıkarttım. Benim meydanım o cimri eşekten uzak oldu.” 
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 زضزا ًٚ زضيٖ ًِفٖ ٓا ذاض ٗٚ جٜ٘ا 19

 
721

جص ۀ او ضاي ضرَۀ ما  يب  طُش رل  اف

 

 تئاضٙ ـسّ ذاٗۀ زُساض هٍٞ اٝؿ٠ِ 20

ٓطْٛ ٗسٛس ٝلَ ذٞز إٓ چفٔۀ ٗطًػ 
722

 

 

189 

Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün 

1 Elā iy maʿnide ṣarrāf nedür bu cevher-i elmās  

 Olursañ müĢterī aña getür sīm ile zer ḳırṭās 

 

2 Dilerseñ girüben sulṭān otura yerleĢüp aña 

 Sil imdi ol Ģeh içün kim serāy-ı ḫāṭıruñdan pas 

 

3 Bu meydān-ı Ġlâhīden dilerseñ menzile ėrmek 

 Riyāżet tāziyānıyla gerekdür himmetüñ efrās 

 

4 Beḳā iḳlīmine Ģāhā eger sen ėrmek isterseñ 

 Fenā-fi‘llâh olıgör kim seni farḳ ėtmeyeler nās 

127ᵃ 

5 Gözetme reng-i dünyāyı cihānda fāriġü‘l-bāl ol 

 Anuñ varına Ģād olma ṭutar gibi içinde yas 

 

6 Ḫayālātında maʿĢūḳuñ bu gün cān vėren ʿāĢıḳlar 

 Olara ḳan bahā dīdār olur olmaz direm aṭlās 

 

 

                                                           
721

 “Yazık ki bu gül bahçemizde diken bile yalnız değil. Eyvah ki rakibin pis gölgesi, servimizin 

üzerine düştü.” 
722

 “Ey Kuloğlu! Sevgilinin evinde hastalandım. O nergis gözlü, vuslatı için merhem vermez.” 
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7 UlaĢur cānı cānāna oluben mest-i medhūĢ o  

 Ėrer bāġ-ı hüviyyetden dimāġına nesīm enfās 

 

8 Oları per-i Cebrāʾīl iḥāṭa eyleye düpdüz 

 Anı ḳanda göriserdür o vaḳtin dīde-i ḫannās  

 

9 O bir bezm-i Ġlâhīdür sürūĢān anda nā-peydā 

 Muḳarreb mürsel ol yėre ḳarıĢmaz ḳanda kim vesvās 

 

10 O dāruñ perde-dārı kim dėr iseñ çün Süleymāndur 

 Anuñ ednā ġulāmınuñ olımaz çākeri Ṭahmās 

 

11 Anuñ ṭaĢ ile ṭobraġı muʿazzez tāc-ı Kisrādan 

 Eñ ednā incüsin görse ḳor idi efsere Elḳās  

 

12 Bileydi ʿizzetüñ anuñ ḳılurdı ṭūtiyā ḫākin 

 Olurdı cān ile çāker ḳapularında Ģāh ʿAbbās  

 

13 O bir bezm-i muʿallādur o bir dīvān-ı eclādur 

 Anuñçün ölmedi ʿĪsā o meclisden içüp bir ṭās 

 

14 Bunı ṣanma güzāfīdür ki bu bir cām-ı ṣāfīdür 

 Bu sözdür sözlerüñ ṣaġı ḫaṭā yoḳdur budur bil rās  

 

15 Metāʿ-ı ġāliye budur gürūh-ı ʿāliye budur 

 Kim altun gibidür ḫāliṣ ḳarıĢmaz buña her ecnās  

 

16 Göñül gel sen de rāġıb ol Ģu ʿālī bezme ṭālib ol 

 Bu gün ehl-i merātib ol saña daḫı ṣunalar kās  

 

17 Bunuñ taṣvīrini gel beyt-i ḳalbüñ içre naḳĢ eyle 

 Bunuñ taḥrīrini cānuñ içinde eyle sen miḳyās 
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18 Geçüp bu ḫānḳāh-ı dünyenüñ var ile yoġından 

 Yaḳup bu dīg-i sīneñ cūĢ ėde lāzım degildür mās  

 

19 Dilerseñ ʿālem-i ġaybuñ belāsın sırr u esrāruñ 

 Derūnuñ ṭayyib ü ṭāhir ḳılagör olmasun encās  

 

20 NuḳūĢ-ı vech-i ʿuḳbāyı nedendür bilmek isterseñ 

 Ḳuloġlı mürĢidüñ ola meger senüñ Ḥıżır Ġlyās 

127ᵇ 

21 Eger bu baḥr-i ḳulzümde Ģināverlik ėder iseñ 

 Elüñe girdi zinhārī budur ol cevher ü elmās 

 

190 

Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün 

1 Sebā Ģehrinden iy Hüdhüd gelürsin ḳanı ol Belḳīs 

 Ḳıl anuñ nāmesin cānā Süleymāna bu gün telḫīs 

 

2 Ḫaber vėr yārüñ aḥvālin ṣabā baña kerem eyle 

 Anuñ sen bezm-gāhını kim ėtdüñ mi ʿaceb teclīs 

 

3 Bilürseñ ʿizzetin anuñ görürseñ rüʾyetin anuñ 

 Bulursañ ḥażretin anuñ ki ḳıl tenzīh ile taḳdīs 

 

4 Semā-yı dilde cevlān ėt kim aḥvālüñ perīĢān ėt 

 Anı göklerde seyrān ėt miŝāl-i ḥażret-i Ġdrīs 

 

5 Bulan anı nice bulmıĢ bahārı açılup ṣolmıĢ 

 Gör anuñ yolına ölmiĢ dirilmiĢ biñ kez o Çirçīs 

 

6 Vėr anuñ yolına ser sen ėriĢ bu menzile erken 

 Maʿārif bābını ögren oḳı gel ʿilm ile tedrīs 
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7 Nübüvvet Ģemʿi Mūsāya göründi āteĢ emŝāli 

 Hidāyet nūrı ẓann ėdüp anı ėdindi çün taḳbīs  

 

8 Eger anuñ muʿammāsın nedür fehm ėdebilürseñ 

 Aduñ ẕikr olına cānā ṭuta nāmuñla her meclīs  

 

9 Gözüñ gözlemesün anuñ ḫayālinden ḳalanını  

 Dilüñ söylemesüñ illā anuñ ẕikri ile taḫmīs 

 

10 Gözüñi ırma sen anuñ cemālinden be-zinhārī 

 Sözüñ bülbül gibi dāyim ola gül yüzine tesdīs 

 

11 Ne deñlü ihtimām ėtseñ anuñ evṣāf-ı ẕātında 

 Gözüñ ḳanı revān olsa sözüñ eĢʿār ile tecnīs 

 

12 Riyādan key ḥaẕer eyle Ḥaḳa ṭoġrı naẓar eyle 

 Gerek naẓmuñ güher eyle aña da ḳarıĢur Ġblīs 

 

13 Gerekse cevher ėt iḫrāc gerekse göklere miʿrāc 

 Bu yüzden ḳılur istidrāc saña mekr ile ol telbīs 

 

14 Sefer ḳıl eyleme iḥmāl bu çarḫ olmıĢ gibi remmāl 

 Saña gelmeye ḳutlu fāl düĢerse ṭāliʿüñ inkīs  

128ᵃ 

15 Muḳaddem ḳıl göñül ʿuzlet ḳılursın nā-gehān riḥlet 

 UlaĢup bir gün ol raḥmet dolaĢa pāyuña niḳrīs  

 

16 Ḥayātuñ ṭaġılup gide ecel sulṭānı ḥükm ėde 

 Derūnuñ Ģehrini yaġmā ėde ṣan leĢker-i Çenḳīs  

 

17 Vücūduñ Ģemʿ-dānı ḫāli ola żū-i rūḥuñdan 

 Dehānuñ baġlana ol dem ėdebilemeye tenfīs 
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18 Ölüm saña gelecekdür ḳamu varuñ ḳalacaḳdur 

 Muḥaḳḳaḳ bil olacaḳdur bu sözi añlama teʿbīs  

 

19 Giderken ol ile cānuñ gözet bir ḫoĢça dükkānuñ 

 Meded bu naḳd-i īmānuñ uġurlamasun ol ḫırsıs  

 

20 Ḳuloġlı iĢbu dünyādan çü riḥlet ḳılduġuñ vaḳtin 

 Ḥaḳa Ģol nāme-i aḥvālüñi eyleyeler telḫīs 

 

191 

Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün 

1 Żiyā-yı nār-ı Ģevḳuñdan vücūdum oldı bir fānūs 

 Belā vü ḥasretüñ içre bıraḳdum ʿār ile nāmūs 

 

2 Teẕervī gibi dil murġı ki cevlān ėtdi bāġuñda 

 Ḫayālüñ aña göründi miŝāl-i heybet-i ṭāvūs 

 

3 Bu dil kūy-ı firāḳuñda geyüpdür bir fenā Ģālı 

 DegiĢmez aṭlas-ı çarḫa nedür ferāce-i pālūs  

 

4 Bu deyr-i çarḫ-ı mīnāda göñül zünnār-ı ʿıĢḳ ṭutdı 

 Der-i naḳĢ-ı ḫayālüñde çalar yā hū diyü nāḳūs 

 

5 Eger sulṭān-ı ġaybuñ sen bilem dėr iseñ esrārın 

 Göñül milk-i fenā içre olıgör dem-be-dem cāsūs 

 

6 Kitāb-ı ʿıĢḳuñ iy dānā muʿammāsını fehm ėtmez 

 Ne deñlü cidd ü cehd ėdüp oḳuyan Aḫterī ḳāmūs  

 

7 Derūnı āsümānında meger kim vaḥy-i Rabbānī 

 Gibi bu āyet-i ʿıĢḳı kim inzāl eyleye nāmūs 
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8 Anuñ ʿıyd-ı viṣālinde müyesser olmadı bir kez 

 Ne taḳbīl-i enāmil kim ne ḫōd bir kerre ol pā-būs 

 

9 Bu gün rāh-ı meĢaḳḳatde anuñ bār-ı belāsını 

 Götürür rūz u Ģeb bu dil ya üĢtür mi ya bir cāmūs 

128ᵇ 

10 Ḳoyalı milk-i Kenʿānı ġarīb ü bī-kes āvāre 

 Göñül zindān-ı Mıṣr içre olup Yūsuf gibi maḥbūs 

 

11 Bu bāġ-ı dehr-i dūn içre açılmaz verd-i ümmīdüm  

 El ėrmez vaṣl-ı dildāra ölem gibi meded meʾyūs 

 

12 ġeb-i ʿıyd-ı ḫayālini ḳaçan görmek murād ėtsem 

 Muḳābil ṭurı ḳarĢumda raḳībüñ çehresi maʿkūs  

 

13 ʿÖmür ser-māyesin cānā çürütdüm eyledüm żāyiʿ 

 Geçüp hengām-ı furṣat çün baña oldı hezār efsūs 

 

14 Bu kez bu vādi-i ġamda yanar ḥasretle dil dāyim  

 Ki nār-ı iĢtiyāḳıyla olur göñlüm bu gün meʾnūs 

 

15 Göñül Aṣḥāb-ı Kehf-āsā bu ʿuzlet dāmenin ṭutar 

 Ḳoyup dünyā vü mā-fīhā bıraḳmıĢdı olar Tarsūs  

 

16 Gerekdür ol beḳā milki ki vech-i Lā-yezāl anda 

 Gerekmez baña ʿālemde serāy-ı ʿāc ile ebnūs 

 

17 Göñül seyyāḥ-ı ʿālem ol iḳāmet ḳılma bir yerde 

 Gezüp ġām ile ġāmātı Buḫārā ile milk-i Ṭūs 

 

18 Bu gün ḳaṣd ėt ʿazīmet ḳıl viṣāl-i beyt-i dildāra 

 Emīr-i ḥacc olup sen de vedāʿ ėt kiĢver-i Nablūs 
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19 Cihān terki bu ehlu‘llâh öñinde aña beñzer kim 

 Esīr olsaydı bir müʾmin Firenk elinde yāḫūd dōs  

 

20 Ḳuloġlı ol esīr olan kiĢi ḳaçup da ḳurtulsa 

 Ne deñlü ol ṣafā ėder ḳıyās ėt gözleme nāmūs 

 

192 

Müstefʿilün Müstefʿilün Müstefʿilün Müstefʿilün 

1 Eyle göñül sen cān ile ehl-i beḳāya iltimās 

 Bezm-i ṣafāda ḳıl yüri bir merḥabāya iltimās 

 

2 Zāhid bize taʿn ėtme sen niçün ḫarābātī diyü 

 Ḳālū belādan 
723

 eyledük cām-ı ṣafāya iltimās 

 

3 ġehr-i belāda yalıñuz gezme göñül her cā-be-cā 

 Derdüñe bir hem-dem bulup ḳıl āĢināya iltimās 

 

4 Būy-ı viṣāl-i dilberi saña ėriĢdürsün seḥer 

 Ḳıl iy göñül sen cān ile bād-ı ṣabāya iltimās 

129ᵃ 

5 Rāh-ı firāḳında anuñ ḳalma ṣaḳın bādiyede 

 Menzīle ėriĢmek içün ėt reh-nümāya iltimās 

 

6 Bu gün derūnuñ Ģehrini ėtdürmemek içün ḫarāb 

 Lāzımdur eyle cān ile ṣāḥib-livāya iltimās 

 

7 ġol devlet-i nā-gāh içün sen daḫı eyle cüst ü cū 

 Kim sāyesine saʿy ėdüp perr-i hümāya iltimās 

 

 

                                                           
723

 A‟râf, 7/172. 
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8 ġāl-ı fenā iḥrāmına gir cānile sen de hemān 

 Eyle mürīd-i ʿıĢḳ olup ehl-i fenāya iltimās 

 

9 DüĢ derde bīmār ol yüri dermāna ėrince yine 

 Ḳıl ol ṭabībe yalvarup dārü‘Ģ-Ģifāya iltimās 

 

10 Ḥaḳdan diler iseñ ḫaber dostuñ ėde saña naẓar 

 ġeb-ḫīz olup ḳıl her seḥer vird ü duʿāya iltimās 

 

11 Aldanma dünyā varına ʿazm ėt beḳā gülzārına 

 Ḳoma bu günüñ yarına eyle ġınāya iltimās 

 

12 Ṣal varuñı deryāya gel vėr göñlüñi Mevlāya gel 

 ʿAzm ėt reh-i ʿuḳbāya gel ḳıl enbiyāya iltimās 

 

13 Refʿ eyle göñülden ḥicāb görmek içün eyle Ģitāb 

 Gide be-küllī irtiyāb ėt evliyāya iltimās 

 

14 Feryād ėdüp Ḳurʾān oḳı bülbül gibi destān oḳı 

 Gel nāme-i cānān oḳı ḳıl dil-rübāya iltimās 

 

15 Gir sen de ʿıĢḳ iḥrāmına bezmüñ yapıĢġıl cāmına 

 Ḳıl ėrmege bayrāmına ṣavm-ı belāya iltimās 

 

16 Kenz-i beḳāyı bulasın ġayb-ı hüviyyet bilesin 

 K‘ėt Ģād u ḥurrem olasın renc ü ʿanāya iltimās 

  

17 Ṣorma her iĢüñ aṣlını tā bulmayasın faṣlını 

 Arar iseñ dost vaṣlını eyle rıżāya iltimās 

 

18 Ġmrūzı gör ferdāyı ḳo Ḥaḳḳuñ viṣālin özlegil 

 Ḳılġıl derūnı ṣıdḳile emr-i Ḫudāya iltimās 
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19 ĀĢüfte-ḥāl ol iy göñül bil Ḥaḳḳı lāl ol iy göñül 

 Sen de nihāl ol iy göñül ḳıl müntehāya iltimās 

 

20 Ḳuloġlı elīf lām oḳı gel nāme-i peyġām oḳı 

 Ėt ḥüccet-i iḳdām oḳı ol Murṭażāya iltimās 
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21 Sev enbiyānuñ serverin cānuñda ṣaḳla defterin 

 GūĢ ėt sürūĢān ʿaskerin ʿālī-ṣadāya iltimās 

 

193 

Müfteʿilün Mefāʿilün Müfteʿilün Mefāʿilün  

 آٙ ٓطا ظآؼٔإ يٍٞ زضاظ ػٔاز تػ 1

ذطٖٓ چطخ تطم ٖٓ ؼٞظ ًياٙ زاز تػ 
724

 

 

 آجؿ جاظيإ ٓا ضآؿ اٝ جٞؼٖ كِي 2

ؼط ٌٗفس ياُغ اظ اٝ ايٖ هسض اٗوياز تػ 
725

 

 

 ًاض كطٝ تؽحۀ ٖٓ ػوسۀ ًطٙ حَ ٗفس 3

ًط تعتإ ظُق جٞ ٓيطؼسؾ ًفاز تػ 
726

 

 

  ضٝظۀ ٓاٙ ٓح٘حث ٖٓ ًٚ ًطؼ٘ٚ يْ چطا 4

ٗإ تصًط كٌط جٞ تط ٖٓ هٞت ٝ ظاز تػ 
727

 

 

 ًطٙ زٛإ ؿ٘صۀ حَ ـسٙ ؼحط آٙ ٖٓ 5

تاؽ تالٟ ظُق اٝ زؼث ذعإ تاز تػ 
728

 

                                                           
724

 “Benim ahım, gökyüzünden inen upuzun bir direktir. Benim şimşeğim, dünya harmanının otunu 

yakıp kül eder.” 
725

 “Bizim kırbacımızın ateşi, feleğin o serkeş atını itaat altına alır. Talih ona isyan etmez, o kadar çok 

bağlılığı vardır.” 
726

 “Benim bağlanmış işimin düğümü çözülmedi. Eğer senin zülfünün diline düşse, açılmasına kâfi 

gelir.” 
727

 “Senin mihnet ayının orucunu tutuyorum, elbette açım. Seni düşünüp durmanın ekmeği, bana azık 

olarak yeter.” 
728

 “Âhımın sihriyle gonca ağzın düğümü çözüldü. Onun zülfünün bela bahçesi, rüzgârın hazan eli 

olarak yeter.” 
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 ٖٓ تط٠ٛ هِ٘سضّ جطى زياض ٓيٌْ٘ 6

ًفٞض ياض ٓيطؼْ تا ٖٓ شا تالز تػ 
729

 

 

 حاٍ ظٓإ ضا تثيٖ ػثطت آٗچ٘يٖ ترط 7

ٜٓط ٝ ٝكاٟ شع ٓرٞإ ذؽطٝ ٝ ًيوثاز تػ 
730

 

 

 ٓطؽ ًثٞجطّ ًٚ ٖٓ پيؿ اٝ ـاٛيٖ هىا 8

پ٘چۀ ذفٌٔيط اٝ كطم تٖٔ ٜٗاز تػ 
731

 

 

 ٖٓ ًٚ تطيۀ ضٛث تيا اٟ ضٛثط حطّ 9

تسضًٚ زاض كىَ جٞپيؿ ٓطا ضـاز تػ 
732

 

 

 ايٖ تث ؼرث زٍ ٖٓ التٚ ٝ ظاض ٓيٌْ٘ 10

ٗف٘ٞزؼث ظاض ٓا ايٖ هسض ػ٘از تػ 
733

 

 

 ٗآۀ ػطن حاٍ ٓا إٓ ـٚ ضا ٗٞـحٚ اّ 11

ًاؿس ظضز ضٟٝ ٓاؼث ذٕٞ شٌطٓساز تػ 
734

 

 

 تٌفحعاض كٌطجث ٓعضػۀ زٍ ٓطا 12

ذٞضزٕ حالَ للا ايٖ ؿْ جٞ شطاز تػ 
735

 

 

 

 

                                                           
729

 “Ben bir yolun kalenderiyim, diyarımı terk ediyorum. Sevgilinin ülkesine ulaşıyorum, orası 

benimle belde olur.” 
730

 “Zamanın durumunu gör, bundan böylece ibret al. Sevgi ve vefa Hüsrev ve Keykubad 

hikâyelerinde kaldı.” 
731

 “Ben bir güvercin kuşuyum, karşımda kaza şahini var. Öfkeli pençesini başımın tepesine vurması, 

işimi bitirmeye yeter.” 
732

 “Gel ey Harem‟in rehberi! Ben senin yolunun çölüyüm, Fazlının kılavuzu olarak bana doğruluk 

yeter.” 
733

 “Bu benim kalbi katı sevgilim, ona yalvarıp yakarıyorum. Ağlayışımızı dinlemez, bu kadar inat 

yeter.” 
734

 “O şaha durumumu arz eden bir mektup yazdım. Onun kâğıdı sarı yüzüm, mürekkebi ise ciğerimin 

kanıdır.” 
735

 “Seni düşünme ekinliği, gönlümüzün tarlasıdır. Zevk ü sefadan hâsıl olan ne varsa senin gamın bir 

çekirge gibi hepsini yemektedir.” 
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 ٓصِػ تعٌٓاٙ اٝ ٛفث تٜفث ت٠ ٓراٍ 13

ًػ ًٚ ضؼيس زضًٜث تطٟٝ تطٓطاز تػ 
736

 

 

 ضاٙ ؿعاٟ حؽطجث ٓيٌفْ يٞؽ تال 14

ًط تؼسٝ ضهية ضا ـٔفيط اشحٜاز تػ 
737
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 ٌٓحة ػفن ٝ ٓؼطكث يلَ زٍ ًٚ ٖٓ ترٕٞ 15

٠ً اٝ ازب پصيط ـس ػِْ ذسازاز تػ 
738

 

 

 ياُغ ؼؼس ٝ ٗرػ ٖٓ تطز تال ٝ ٓيطؼس 16

ػٔط ًصـث اضتؼيٖ ؼاٍ چَٜ ضلاز تػ 
739

 

 

 ت٘سۀ ظض ذطيسٙ اّ ًيؽث ٓطا ػحام زاز 17

ًٞـۀ چفْ جٞاًط ٓا تطؼس آظاز تػ 
740

 

 

 يٞؼق حؽٖ جٞ اًط چٕٞ تلطٝذث ٠ٓ ذطّ 18

چ٘س تطيؽٔإ زْٛ ٗيؽث زض٠ٓ ٓعاز تػ 
741

 

 

 ٗوؿ ٌٗيٖ ُؼَ جٞ ٓؽرطؼث اٗػ ٝ شٖ 19

جمطكات ٓيسٛس ٓيثطّ اػحواز تػ 
742

 

 

 

 

                                                           
736

 “Onun sohbet meclisi, benzersiz sekiz cennettir. Senin dergâhına kim erişirse o, muradına 

kavuşur.” 
737

 “Senin hasretinin gazası yolunda, bela tuğunu çekiyorum. Düşman da olsa rakibe cihat kılıcı 

kâfidir.” 
738

 “Gönül çocuğu benim okuduğum aşk ve bilgi mektebinde okusun. O ne zaman edeb öğrenecek, 

Allah‟ın verdiği ilim kâfidir.” 
739

 “Benim uğurlu ve uğursuz talihim bela burcuna erişti. Yaşım kırkı geçti, kırk yıllık rasat bana 

yeter.” 
740

 “Altınla satın alınmış köleyim, beni kim azat eder? Eğer senin göz ucunla bakışın bana temas 

ederse bu benim azat olmama yeter.” 
741

 “Eğer güzelliğinin Yusuf‟unu satarlarsa ben satın alırım. Ancak onun için birkaç ip veririm, 

mezatta para vermek gerekmez.” 
742

 “Yüzüğünün nakışındaki la‟l taşı, insanları ve cinleri zapturapt altına aldı. Onların üzerinde 

hükmünü yürütüyor, benim buna itikadım var.” 
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 ًِفٖ ٝلَ زٝؼث ٓا ايٖ جٞ كطآٞـ٠ ٌٖٓ 20

هٍٞ اٝؿ٠ِ ـاّ تا ؼحط شًط شٔيَ ٝ ياز تػ 
743

 

 

194 

Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün 

1 Varma bī-naḳd ü tehī-dest ser-i bāzāra ʿabes 

 Zārı ḳılup yürime ol büt-i dīvāra ʿabes 

 

2 Varlıġuñ seyl-i fenā üzre iken bünyādı  

 Sözüñi ḫarc ėdüben söyleme miʿmāra ʿabes 

 

3 GülĢen-i dehrüñ olur anca beĢ on gün ʿömri 

 Bunuñ içün niçü minnet ḳılasın ḫāra ʿabes 

 

4 ġu müneccim kim ola bile nücūmuñ ʿilmin 

 Dürr-i efkārı ṣaçar günbet-i devvāra ʿabes  

 

5 BaĢımuz yoḳ yere bir olmayacaḳ derde düĢüp 

 O ṭabībe varuruz bulmaġa tīmāra ʿabes 

 

6 Bir yaña ṭaʿn-ı raḳīb bir yana ġavġā-yı kilāb 

 Dāmeni vėrdük ele eyledi ṣad-pāre ʿabes 

 

7 Beni bī-çāre ḳılur zülf-i ġamı dilberüñ āh 

 Sürünürsin arada iy dil-i bī-çāre ʿabes 

 

8 ĀteĢ-i vādi-i Eymenden umarsın mededi 

 Gel iy pervāne göñül yanma sen ol nāra ʿabes 

 

                                                           
743

 “Burası dostumuza kavuştuğumuz gül bahçesi, unutma. Kuloğlu için sabah akşam, güzel bir 

şekilde hatırlanmak yeter.” 
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9 Laʿl-i dilberden umarmıĢ o raḳīb yaʿnī zekāt 

 Vėre gibi o güzel mālını cerrāra ʿabes 
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10 Müddeʿī dilberüñ almıĢ ṣaçın eline bu gün 

 Lāne ḳurmıĢ gibi ol zāġ semenzāra ʿabes 

 

11 ĀĢinā oldı gözüm ġamze vü ḫālüñle senüñ 

 Yine aldandı göñül bu iki ʿayyāra ʿabes 

 

12 Ṣandım ol yāre hediye ola varduḳda hemān 

 Baġladum baĢumı alma gibi destāra ʿabes 

 

13 Deyr-i ʿıĢḳuñda göñül rāhib-i miḥnet olalı 

 Bėlini baġlamıĢ ol ḫalḳa-i zünnāra ʿabes 

 

14 Bāġ-ı serüñe senüñ lāzım ola ṣandum idi 

 Gözümüñ yaĢını arġ eyledüm enhāra ʿabes 

 

15 Zāhidā ehl-i ḫarābātı sen ʿayb ėtme bu gün  

 Ġāfil olup yürime sen reh-i inkāra ʿabes 

 

16 Kimse bilmez bu benüm ḥālümi Ḥaḳdan ġayrı 

 Hem-dem ėtdüm o raḳībi ġam-ı esrāra ʿabes 

 

17 ġāhid-i ḳudsī yüzin görmeyeli mecnūnam 

 Perde ḳıldum ṣuçumı vech-i dil-efkāra ʿabes 

 

18 Ḳısmet ü emr-i Ḫudāya olıgör rāzī bu gün 

 Ġʿtirāż ėtme göñül ḫāme-i eḳdāra ʿabes 

 

19 Ṣūfi sāḳīden ėder cürʿa temennā tenhā 

 Ḥāyil olmıĢ o bulut maṭlaʿ-ı envāra ʿabes 
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20 Ġy Ḳuloġlı sen aña lābe ile vėrme firīb 

 Geçmeye belki sözüñ söyleme dildāra ʿabes 

 

195 

Mefʿūlü Mefāʿīlü Mefāʿīlü Feʿūlün 

1 Cāsūs-ı göñül bāb-ı cihān-gīre dolaĢmıĢ 

 Ol yāre varup dün gėce bir yėre dolaĢmıĢ  

 

2 Ol meh ṭutılur deyü bu Ģeb ḫalḳ ġama düĢdi 

 Gerdānı meger mendil-i KiĢmīre dolaĢmıĢ 

 

3 Kim ḥüccet-i ebrūsını görmiĢ de dėmiĢler 

 Çoḳ müddeʿīler gūĢe-i tenvīre dolaĢmıĢ 

 

4 Serbest ṣanuben vardı olar kūy-ı nigāra 

 Hiç bilmediler kendüyi ĢimĢīre dolaĢmıĢ 
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5 Vāʿiẓ ne bilür āyet-i mefhūm-ı cemālüñ  

 Yoḳ yėre hemān maʿnī-i tefsīre dolaĢmıĢ 

 

6 Ṣıġmaz mı zenaḫdānuña kim Ģol çeh-i Bābil 

 Bu iki melek ol yere tesḫīre dolaĢmıĢ  

 

7 Vechüñ görüben bilmeyüp inkār ėder Ġblīs 

 Gör ḥīlesini ḫāme-i taḳdīre dolaĢmıĢ 

 

8 Ṣaçuñda senüñ ṭıfl-ı göñül aṣılu ḳalmıĢ 

 Bilmezlik ėdüp vādi-i dilgīre dolaĢmıĢ 

 

9 Māçīn ilini gezdi bu dil ḳıldı seyāḥat 

 Miŝlüñ arayup andaki taṣvīre dolaĢmıĢ 



669 
 

10 Cānını kitāb eylemege ʿahd ėder ʿāĢıḳ 

 Ruḫsāruña o āteĢ-i tenvīre dolaĢmıĢ 

 

11 Dün gėce bulup ṣūfiyi ḳapuñda ṭutarlar 

 ġol dāmen-i ʿırżını o taḳṣīre dolaĢmıĢ 

 

12 VarmıĢ o raḳīb ėĢigi ṭaĢına nigāruñ 

 Yüzler sürümiĢ ḥīlelü tedbīre dolaĢmıĢ 

 

13 Ḫabbāz-ı cihān Ādemüñ ol ḫāk-i ḫamīrin 

 Ġam ṣuyı ḳarar iken o taḫmīre dolaĢmıĢ 

 

14 Vechüñ güline tā ki güzend ėrmemek içün 

 Ṭılsım yazarak ṣaçuñ o taḥrīre dolaĢmıĢ  

 

15 Gözüm yaĢını āb-ı revān eyledüm ammā 

 Bu ḫūn-ı ciger ol ṣuyı taġyīre dolaĢmıĢ 

 

16 Āh eyleyüben evc-i semāya ṣalıvėrdüm 

 Ay ile ṭutup aḥter-i Ģebgīre dolaĢmıĢ 

 

17 Esrār-ı ġamuñ ol gėce ben eyledüm iḫfā 

 Dellāl oluben göz yaĢı teĢhīre dolaĢmıĢ 

 

18 Gün yüzüñi görmek diledi gözlerüm iy Ģāh 

 ġeb-berre gibi aña daḫı ḫıyre dolaĢmıĢ 

 

19 Zülfüñi görüp murġ-ı göñül oldı giriftār 

 Dīvānenüñ ol ayaġı zencīre dolaĢmıĢ 

 

20 Ḳuloġlı varup dün gėce tā rāhına anuñ 

 Arayup anı bulmadı yoḳ yėre dolaĢmıĢ 
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21 ġol medrese-i ʿaĢḳuñuñ āgāh-ı faḳīhi  

 Metn-i ḫaberüñ vėrmege taḳrīre dolaĢmıĢ 

 

196 

Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün 

1 Dil melāmet ṣaḥnına cānını ber-dār eylemiĢ 

 Dilber ol hāli temāĢā ḳılmaġa ʿār eylemiĢ 

 

2 TīĢe-i miḥnet doḳunmıĢ baĢına Ferhāduñ uĢ 

 ġīrīn oldı dėdi fertūtuñ sözi kār eylemiĢ 

 

3 Nice Manṣūruñ vücūdı nāra iḥrāḳ olmasun 

 Ḳātil-i nefs ėdügin aġzıyla iḳrār eylemiĢ 

 

4 Ḥüsninüñ yoḳdur bahāsı Yūsuf-ı nev-restenüñ 

 K‘ol Zelīḫā anı bir luʿb ile bāzār eylemiĢ 

 

5 Sālik-i Ḥaḳ dėmedi esrār-ı Ḥaḳḳı ġayrıya 

 Mey-fürūĢı gör anı dünyāya iẓhār eylemiĢ 

 

6 Bāġbān-ı dehri gör kim cidd ü cehd ile ṭurup 

 Gözlerüm yaĢını bu gülĢende enhār eylemiĢ 

 

7 Cān u dil pervānesine fikret-i bezminde dost 

 ġemʿe-i ruḫsārını tābende envār eylemiĢ 

 

8 Deyr-i miḥnetde yine ruhbān-ı dil giymiĢ siyāh 

 Ol bütüñ zülfiñi kim bėline zünnār eylemiĢ 

 

9 BāliĢ-i fürḳatde bīmār idi çoḳdan bu göñül  

 Merhem-i vaṣlıyla dilber aña tīmār eylemiĢ 
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10 Evc-i istiġnāda dil murġı uçar iken yine 

 Dām-ı zülfiyle anı cānān giriftār eylemiĢ 

 

11 ĀĢiyān-ı cismini bu murġ-ı cān terk eyledi 

 Bāġ-ı ḳudsī yād ėdüp ber-ʿazm-i gülzār eylemiĢ  

 

12 Muʿciz-i ʿıĢḳuñla ʿāĢıḳ yanmadı hiç āteĢe 

 Zāhid ol sözi iĢidüp ṭurfe inkār eylemiĢ 

 

13 Būy-ı zülfin ḫˇāce-i Hindū anuñ almıĢ ṣatun 

 Cān-be-cā her gūĢede dükkān-ı ʿaṭṭār eylemiĢ 

 

14 Gėce gündüz kim benüm ol gözlerüm yaĢın alup 

 Ḥasreti bāġında bir aʿlā semenzār eylemiĢ 
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15 Ḳudret ile kün dėmekden ol cihānbānı gözet 

 Buncılayın on sekiz biñ ʿālemi var eylemiĢ 

 

16 Ḫākdān-ı ʿarṣadan berrān ėder cānum ḳuĢı 

 Kim ḳażā Ģehbāzını aña hevā-dār eylemiĢ 

 

17 Āsümān-ı ʿıĢḳ içinde dil hümā olmaḳ diler 

 Anı cevlān ėtmege lāhūta ṭayyār eylemiĢ 

 

18 Tā ezelden dil firāĢ-ı ġamda ḫˇāb-ālūd iken 

 Rūzgār-ı ḥasretüñ çün anı bīdār eylemiĢ 

 

19 Cürʿa-i ʿıĢḳuñ var imiĢ ne ʿaceb keyfiyyeti 

 Yañılup bir kez içeni ehl-i esrār eylemiĢ 
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20 Dilberüñ vaṣlın temennā ḳılur iken rūz u Ģeb 

 Bu Ḳuloġlına nihānī ʿarż-ı dīdār eylemiĢ 

 

197 

Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün 

 

1 Senüñ bāzār-ı ʿıĢḳuñda ḳamu varum mezād olmıĢ 

 YemiĢ maḥṣūl-ı ʿömri cān ḳuĢı anda cerād olmıĢ 

 

2 Bu gün bu künc-i miḥnetde söyünmiĢ dil ʿabā-pūĢı 

 Seyāḥat ėdüp o ʿālemleri dervīĢ-nihād olmıĢ 

 

3 Ṣoñ ucı mehd-i ḫāk içre yatur bu ādem oġlanı 

 Ṭutalum anda bu ġeddād yā bir Keyḳubād olmıĢ 

 

4 Cihānda ḳara ṭobraġ içidür bil āḫir eyvānuñ 

 Bu gün bāġ-ı Ġrem gibi gerekse fi‘l-bilād 
744

 olmıĢ  

 

5 ġehinĢāh veyāḫūd Rüstem-i Zāl ol gerek cānā 

 Bularuñ ḥāṣılı dünyāda ancaḳ ḳurı ad olmıĢ 

 

6 ʿAceb var mıdur āgāhuñ senüñ bu ṭoġduġuñ gibi 

 Ecel dėrler adına saña bir ḳız nā-murād olmıĢ 

 

7 Yiyüp içüp cihānda sürdügün devlet degildür müft 

 Ḥisāb ėtmiĢ anı milk ıssı ol bir bir ʿidād olmıĢ 

 

8 Gelen dünyāya gėrü ėrmeyüp maḳṣūda çün gider 

 Baña göster cihānda bir kiĢi kim ber-murād olmıĢ 

 

 

                                                           
744

 Fecr, 89/8, 11. 
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9 Bu dünyānuñ cefā vü miḥnet ü envāʿ-ı ḳaydından 

 ʿAceb var mıdurur bir kimse kim bunda azād olmıĢ   
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10 Ecel fermānına meʾmūr oluben gitdi Ḫüsrevler 

 Meger bu ṭosn-ı çarḫ anlara rām u inḳıyād olmıĢ 

 

11 Gelüp bu dünyeye ḳalmadı gitdi çoḳ Süleymānlar 

 Serāy-ı devletinde anlaruñ ferrāĢı bād olmıĢ 

 

12 Göñül cānān ile bir ḫoĢca ṣulḥ ėtmek murād ėtdi 

 Raḳīb-i nefs ara yerde ḳalup ehl-i fesād olmıĢ 

 

13 Beni taḥḳīr ėdüp ḫōr eyledükce pençe-i devrān 

 ʿAdāvet-gīr olanlar baña bu aḥvāle Ģād olmıĢ 

 

14 O deñlü dėrmege cehd eyledüm ben verd-i ümmīdi 

 Ḳomadı bāġbān-ı dehr ġāyetde ʿinād olmıĢ 

 

15 Gözüm ol Ģems-i ruḫsārını tā görmeyeli anuñ 

 Āhum bu lājeverdī bī-sütūna bir ʿimād olmıĢ 

 

16 Nice miḥnetle aġlamayayın bir ġam-güsārum yoḳ 

 Ezelden āĢinā iken o dilber Ģimdi yād olmıĢ 

 

17 Bize ol Ģāh-ı ʿālem ẓulmini ḳılmıĢ çü bī-pāyān 

 Ṭutalum ėĢiginde gėce gündüz ʿadl ü dād olmıĢ 

 

18 Ṣaçı ve‘l-leylidür
745

 ve‘Ģ-Ģemsi 746 gibi alnınuñ bedri  

 Kemān ebrūlarıyla dīdesi çün nūn u ṣād olmıĢ 

 

                                                           
745

 Leyl, 92/1. 
746

 Şems, 91/1. 



674 
 

19 Anuñ ḫaddi ile zülfi müĢābih gėce gündüze 

 Ṣanasın birbiriyle rūz u Ģeb kim ıṭṭırād olmıĢ 

 

20 Gözüm yaĢını incüler gibi ḫāke niŝār ėtdüm 

 Ḳuloġlı dizmedi dāmānına ġāyet kesād olmıĢ 

 

198 

Müstefʿilün Müstefʿilün Müstefʿilün Müstefʿilün 

1 Cevr ü cefāsı dilberüñ baña meger iḥsān imiĢ 

 Derd ü belāsı tā ezel bu derdüme dermān imiĢ 

 

2 ġol gūĢe-i çeĢm ile bir kez nigāh eyledügi 

 Meger viṣāl-i bezmine ol vaʿde-i peymān imiĢ 

 

3 Ol pīr-i ʿıĢḳuñ kim bize cām-ı maḥabbet ṣunduġı 

 Ḳālū belādan 
747

 tā meger āyīn ile erkān imiĢ 

 

4 Meydān-ı ʿıĢḳ içre bu gün ʿāĢıḳlaruñ cān vėrdügi 

 Milk-i beḳā içre hemān ol rütbe-i cānān imiĢ 
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5 Anda ʿadem dellālı çoḳ dāyim ṣatarlar ādemi 

 ġehr-i fenā içre meger her gūĢe bir dükkān imiĢ 

 

6 Meydān-ı miḥnetde bu gün ṭop gibi baĢlar oynadı 

 Zülf-i siyāhı dilberüñ ortada bir cevgān imiĢ 

 

7 Dil oldı cerrāruñ senüñ Ģimdi nemed-pūĢ oluben 

 Ol ḫˇān-ı vaṣl  ėder suʾāl dėme murādı nān imiĢ 

 

 

                                                           
747

 A‟râf, 7/172. 
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8 ġol bāġ-ı ḳudsīde yine gündüz gėce dil murġınuñ 

 Ḳılduġı ḳadd-i müntehā üzre meger cevlān imiĢ 

 

9 ʿIĢḳ yolına ser vėrmegi ġāyetde güçdür dėdiler 

 Rūḥına Ferhāduñ anı ṣordum ḳatı lisān imiĢ 

 

10 Mevlāya kim bulsa vuṣūl ėder ferāmūĢ ʿālemi 

 Sevdāsı cān içre anuñ bir āteĢ-i sūzān imiĢ 

 

11 Sevdā-yı rūḥ-efzāñ ile kendüm yitürdüm bilmezem 

 Sāḳī-i ḥüsnüñ ṣunduġı bir kāse-i devrān imiĢ 

 

12 ġol leĢker-i ġam baĢuma uĢdı benüm çün bī-ʿaded 

 Deryā-yı miḥnet ḫōd meger bī-ḥadd ü bī-pāyān imiĢ 

 

13 Girdāb-ı ʿıĢḳa fülk-i dil oldı giriftār añladum 

 Gördüm ki Ģol Nūḥü‘l-nebī ol yerde keĢtī-bān imiĢ 

 

14 Cānā kitāb-ı ʿıĢḳuñuñ cehd ėtdüm istiḫrācına 

 Bildüm faḳīh olup anı kim meẕheb-i Nuʿmān imiĢ  

 

15 Çārūb-ı müjgānuñ senüñ sildi süpürdi ḳalbümi 

 Anda ĢehinĢāh oturur ol bir yüce eyvān imiĢ 

 

16 Añla vefāsı yoḳ bunuñ āḫir ṣoñı olur ḫarāb 

 Ḳaṣr-ı emāre ṣanduġuñ dünyāda bir vīrān imiĢ 

 

17 Nā-geh ḳażā-yı āsümān ėrer saña bir gün ecel 

 Varıcaḳ anda göresin hep iĢlerüñ ḫüsrān imiĢ 

 

18 Cümle cihān olur hebā yoḳdur vefāsı ʿālemüñ 

 Lāzım olan anda saña eẕkār ile Ḳurʾān imiĢ 
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19 Bu taḫt-ı baḫtuñ ṣoñı yoḳ kim az güle aġlaya çoḳ 

 Çün saña lāzım olacaḳ iḳrār ile īmān imiĢ 

 

20 Bu kārbār-ı ʿālemi gelen bıraḳmıĢdur hemān 

 Ḳuloġlınuñ istedügi o dünyede ġufrān imiĢ 
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21 Cümle cihānı gezdügüñ benüm deyüben sezdügüñ 

 Elde oḳuyup yazduġuñ bil nāme-i hicrān imiĢ 

 

199 

Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün 

1 Bu göñül Ģehr-i belāda āĢināya oldı dūĢ 

 Bülbül-i dil bezm-i gülde bir nevāya oldı dūĢ 

 

2 Hüdhüd-i dil oldı dergāh-ı Süleymāndan cüdā 

 Görüben Belḳīsı kim Ģehr-i Sebāya oldı dūĢ 

 

3 Zülf-i yāri gözlerümden kim yitürdüm ben yine 

 Ḳanda gitdi bilmezem ḳanġı hevāya oldı düĢ 

 

4 ĀteĢ-i ruḫsāruña yandı göñül pervānesi 

 Çıḳdı gitdi göklere kuḥl-ı ṣabāya oldı dūĢ 

 

5 Hele bu rū-yı siyāhum ben daḫı zerd eyledüm 

 Kīmiyā-yı cevher ėtdüm ḫāk-i pāya oldı dūĢ 

 

6 Bāġ-ı ʿālem içre ben de serv-i nā-āzād idüm 

 Mübtelā oldı göñül çün mübtelāya oldı dūĢ 

 

7 Südde-i dārü‘Ģ-Ģifāda niçe yıl bīmār iken 

 Dil ṭabīb-i ḥāẕıḳ u ṣāḥib-devāya oldı dūĢ  
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8 Ḥamdüli‘llâh Ģehr-i ġamda nā-tüvān iken göñül 

 Bī-tekellüf bir ulu mīr-livāya oldı dūĢ  

 

9 Dünyenüñ ālāyiĢini terk ėdelden külliyen  

 Bī-tevaḳḳuf gözlerüm ehl-i beḳāya oldı dūĢ 

 

10 ṬutmıĢ idüm tā ezel bu ben ṭarīḳ-i müstaḳīm 

 Bilmezem niçün yolum rāh-ı fenāya oldı dūĢ 

 

11 Rūz u Ģeb ol Ḳaʿbe-i maḳṣūda ʿazm ėtdi göñül 

 Bir siyāh aṭlas bürinmiĢ dil-rübāya oldı dūĢ 

 

12 Merve-i dīdāruñı bu ṭaġiçün saʿy eyledüm 

 Ummaz iken anı ʿömren dil Ṣafāya oldı dūĢ 

 

13 Rāh-ı cānumda bu gün gördüm ki meĢʿaller yanar 

 Nā-geh-ān göñlüm Ģu ḥüccāc-ı belāya oldı dūĢ 

 

14 PādiĢāh-ı dehr iken geydüm fenā iḥrāmını 

 Ḫānḳāh-ı dilde cānum bir gedāya oldı dūĢ 
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15 EĢk-i çeĢmümden dem-ā-dem aḳdı enhār-ı ʿulūm 

 Dīde-i giryānımuz ʿālī-serāya oldı dūĢ  

 

16 Rūze-i hicrüñde bu dil olalı mātem-zede 

 Tā Ģeb-i ʿıyd-ı hilālüñdeki aya oldı dūĢ 

 

17 Uçalı bu cīfe-i dünyānuñ üstünden yere 

 Evc-i vaḥdetde göñül perr-i hümāya oldı dūĢ 
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18 Göz yaĢından dürleri bād-ı ḥazān gibi ṣaçar 

 Ġālibā dil ḫāzin-i genc-i Ḫudāya oldı dūĢ 

 

19 Ġy kemān-ebrū elüñden yine çıḳdı murġ-ı cān 

 Ġamze-i cellāduñ ile mācerāya oldı dūĢ 

 

20 Bu Ḳuloġlı cām-ı vaḥdetden yine ser-mest geçer 

 Bezm-i vuṣlatdan kim ol bir merhabāya oldı dūĢ 
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Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün 

1 Bār-ı miḥnetden göñül bir laḥẓa ārām özlemiĢ 

 Rūze-i hicrānuñ ile ġurre-i Ģām özlemiĢ 

 

2 Dil beriyye-i ḫayālüñ içre dil ʿuryān iken 

 ġöyle kim Mīḳāt-ı vaṣluñ içre iḥrām özlemiĢ 

 

3 Meclis-i ḳālū-belādan 
748

 berü maḫmūr oluben 

 Saḳi-i dest-i elestden içdügi cām özlemiĢ 

 

4 Ḫırmen-i ʿömri ėriĢmiĢ kim anuñ itmāmına 

 Dāne-i maḥṣūli gibi dünyede kām özlemiĢ 

 

5 Dāne-i ḫālin görüp bu murġ-ı dil pervāz ėder 

 Tār-ı zülfinden yine ṭutulmaġa dām özlemiĢ 

 

6 Ṣubḥ-ı fürḳatde anuñ almıĢ yolın Ģīb ü firāz 

 Rāḥat-ı menzil içün ol demde aḫĢam özlemiĢ 

 

 

                                                           
748

 A‟râf, 7/172. 
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7 PīĢe-i nevgīri çün ḳalmıĢ gėrü iḥmāl ile 

 Ġlerü saʿy ėtmege bir dürlü iḳdām özlemiĢ 

 

8 Dehr içinde olalı bu dil gedā-yı rūzgār  

 ĖĢügüñde sürinür yaʿnī kim inʿām özlemiĢ 

 

9 Mekteb-i ʿıĢḳuñda Ģākirddür oḳur esrāruñı 

 Ṭıfl-ı dil Ṭaha ile yine elif lām özlemiĢ  
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10 Ṣavm-ı hicrānuñda cānum dilde ḳıldı iʿtikāf 

 Ol Ģeb-i ḳadr-i viṣālüñ ile bayrām özlemiĢ 

 

11 Müddeʿī diĢ bilemiĢ sīb-i zenāḫdānuñ yine  

 Vey anuñ ṭopraḳ baĢına mīve-i ḫām özlemiĢ 

 

12 Sūd içün almıĢ senüñ ser-māye-i ʿıĢḳuñ yine 

 Bu göñül bāzār-ı ġamda bir yeñi vām özlemiĢ 

 

13 NūĢ ėder cām-ı firāḳuñ dil senüñ sükker ṣanup 

 Hey meded bezm-i ʿademde sāġar-ı sām özlemiĢ 

 

14 Oḳuyup evrāḳ-ı dilde nāme-i Ġskenderi 

 Dehr içinde ol daḫı geçmiĢ ser-encām özlemiĢ 

 

15 Yād ėdüp bezm-i viṣālüñ bu göñül ser-mest geçer 

 Bu dil-i bī-çāre yine geçmiĢ eyyām özlemiĢ 

 

16 Baḳmayan bunda ʿurūs-ı ʿālemüñ fertūtına 

 Ravża-i cennetde bir serv-i gül-endām özlemiĢ 
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17 Kārbārın dünyenüñ baĢına cemʿ ėden kiĢi 

 Salṭanat degil murādı bir ḳuru nām özlemiĢ 

 

18 ġāhid-i ḳudsiyyeñe cānā murāḳıb oldı dil 

 Yine ḳalb-i aṣfıyā gibi ḫoĢ ilhām özlemiĢ 

 

19 Küfr-i zülfüñden yüzüñ āyātını temyīz ėdüp 

 Ḳaldurup Ģirki bu dil āyin-i Ġslām özlemiĢ 

 

20 Ḳoma anı sen bu gün rāh-ı ḫaṭarda yā Ġlâh 

 Bu Ḳuloġlı menzil-i maḳṣūda itmām özlemiĢ 

 

201 

Müstefʿilün Müstefʿilün Müstefʿilün Müstefʿilün 

 آٓس ظتطٖٓ ًاٙ ًاٙ ؼطٝ هس ضكحاض ذٞؾ 1

شع تف٘ٞيْ ذٞزضا ؼرٖ ًيٖ يٞيئ ؼٌطذٞاض ذٞؾ 
749

 

 

 ٖٓ تِثَ ـٞضيسٙ اّ اكـإ ٝ ٗاالٕ ٓيعْٗ 2

تٟٞ ٝكا ًط ٓا ضؼيس إٓ ؿٔصۀ ًِعاض ذٞؾ 
750

 

 

 ؼية ظٗرساٗؿ اًط زؼحْ ضؼس چيسّ ؼحط 3

تيْ٘ چٞ تاؽ حؽٖ اٝ پط ٓيٞۀ زؼحاض ذٞؾ 
751

 

 

 ٛط ًٚ ضؼس ٓا ضا تسٝؼث اُطاف ػيٖ ٓحه ـس 4

ًط ٓيسٛس ظُق اٝ تث ًطٓيسٛس ظٗاض ذٞؾ 
752
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749

 “Zaman zaman bana gelip uğrayan servi boylu ve yürüyüşlü sevgili hoş. Ki bize, şeker yemiş gibi 

konuşan bu papağan dilli sevgiliden başkasının sözü de hoş gelmez.” 
750

 “Ben aşkından perişan olmuş bir bülbülüm. Feryad figan edip durmaktayım. Bize eğer vefa kokusu 

erişirse o gül bahçesinin goncası hoştur.” 
751

 “Sevgilinin elmayı andıran çenesi, eğer elime geçerse bir sabah vakti onu dererim. Onun 

güzelliğinin bahçesini gördüğümde, sarığımı meyve ile doldururum.” 
752

 “Her kim bize dost olarak gelirse onu bizzat kendi lütuflarımızla lütuflandırırız. O sevgili bize ister 

zülfünü isterse zünnar versin, ikisi de hoştur.” 
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 تئاض ضٗصٞضّ ٛ٘ٞظ زضًاٙ ايفإ آٓسّ 5

ًط إٓ يثية ضح٠ٔ ً٘س تطٖٓ ـٞز جئاض ذٞؾ 
753

 

 

 ٌٓطيؽحْ ٝ ٛط ضٝظ ٝ ـة إٓ ظيط ٝ تاّ همط اٝ 6

ش٘ات جصطٟ ٛصٙ ٖٓ جححٜا االٜٗاض ذٞؾ 
754

 

 

 يا ضب ٗياظ ٖٓ چطا ٌٗفازٙ اتطٝيؿ ظپيچ 7

تعّ ؼحطًاٛإ ٓا ًيٖ ـيٞۀ زُساض ذٞؾ 
755

 

 

 ًطزّ ضٛا ًطتيْ ٖٓ چٕٞ ذفٔ٘اى ؿٔعيؿ 8

ظٗصيط ت٘س ظُق جٞ ٛط چ٘س ًطكحاض ذٞؾ 
756

 

 

 تٟٞ زالٝيعت ؼحط ٛطًع ٓفاّ شإ ٖٓ 9

ٗاًٚ للا آٝضز ٓا ظيٖ ٗاكۀ جاجاض ذٞؾ 
757

 

 

 ًٖ ًٞـۀ چفٔث ٌٗاٙ ػطن زضٕٝ احٞاٍ ٓا 10

يي تاض تف٘يسّ ٗرؽث شاٗا تٌٞ جٌطاض ذٞؾ 
758

 

 

 زاضاب ٝ اؼٌ٘سض چٚ ًاض آٓس تٞز ًطزٕٝ زٕٝ 11

ًيؽث إٓ شٜإ ضا ٓيثطز ٗعز ذسا يي ًاض ذٞؾ 
759

 

 

 

 

                                                           
753

 “Hasta ve dertliyim, onların dergâhına henüz geldim. Eğer o tabip merhamet ederse, benim için bu 

tedavi hoş olur.” 
754

 “Onun kasrının altında ve çatısında, gece ve gündüz ağlıyorum. Altından ırmaklar akan cennetler 

hoş.” 
755

 “Ya Rab! Benim dua ve niyazım niçin kabul olmuyor? Seher vakitlerindeki meclisimizde 

sevgilinin bu edası hoş. 
756

 “Öfkeli, süzgün bakışının korkusundan kurtulduk, ama zülfünün zincirine vurulmuş olmamız da 

hoş.” 
757

 “Gönül çeken kokun, seher vakitlerinde daima ruhumuzu mest eder. Saba rüzgârı, ansızın bize hoş 

kokulu Tatar miski getirir.” 
758

 “Göz ucunla, içinde bulunduğumuz ahvale şöyle bir bak. Ey sevgili! Ben ilkinde işittim, sen tatlı 

tatlı tekrar söyle.” 
759

 “Dara ve İskender, bu alçak dünyada işe yarar ne yaptılar? Bu cihanı kim kazanabilir? Allah 

indinde tek bir amel hoştur.” 
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 شاٟ كطام ٝ ٛصط جٞ ٖٓ ضٝظ ٝ ـة ؼٌ٘ا ـسّ 12

كطياز ػاـن ٓيطؼس جا ً٘ثث زٝاض ذٞؾ 
760

 

 

 زض ـٜط ػفن ٖٓ ٓيطؼْ جا زؼث زالٍ زٛيْ 13

شِٔٚ ٓحاع ٛفث ٗيؽث ًطّ ـسّ تاظاض ذٞؾ 
761

 

 

 كطزاٟ ٓحفط ًط ٓطا جا ٓطحٔث ٠ٔٗ ـٞز 14

 
762

فار خُظ غ ت ض اد ا ري ؿاؼ عذي اَ ف ذ ل غاي  

 

 ٖٓ ت٘سۀ پاٟ ًطيع تطػلٞ زضًاٙ آٓسّ 15

ٛط چٚ تٌاض زؼث جٞ پيفث ترسٓحٌاض ذٞؾ 
763

 

 

 اٟ ًٚ ذساٝٗسۀ جٞ ٗيؽث اظ ـطيي ٌِٓٔث 16

ًط زاّ ٗاض اكحازٙ ايْ ًط ش٘ث اٗٞاض ذٞؾ 
764

 

 

 اٟ تاض ت٠ ٛٔحاٟ جٞ ٗاض ٝ تٜفث ضاٟ جٞ 17

يا جٞ ٓرِس ًٖ تٖٔ يا ػطوٚ ًٖ زيساض ذٞؾ 
765

 

 

 زاضز ًٚ شاٗإ تعّ زٍ ٛط ـ٠ ٓحيا ت٠ تسٍ 18

ايٖ ـة ًٚ يا ضب ٓيٌفاز ـٔػ ٝ هٔط ضذؽاض ذٞؾ 
766

 

 

 

 

 

                                                           
760

 “Senden ayrıldığım yeri, gece gündüz mesken edindim. Âşıkın feryadı, ta gökyüzüne kadar ulaşır.” 
761

 “Aşk şehrine ulaşır ve bütün mallarımı tellala veririm. Ne var ki hepsi sekiz tane bile değil. Pazarı 

ne hoş hareketlendirdim.” 
762

 “Yarın mahşer günü eğer bana merhamet olunmazsa, onun adaletinin kısâsı olarak, istiğfar feryadı 

ne hoş yakışır.” 
763

 “Ben firar etmiş bir köleyim, dergâhına affedilmek için geldim. Senin her ne işin varsa, onun için 

huzurunda hizmet etmek ne hoştur.” 
764

 “Ey yüce Allahım! Mülkünde senin ortağın yok. Eğer cehennemin damına da düşsek, cennetine de 

girsek, senin ilahî nurun ne hoştur.” 
765

 “Ey benzersiz olan Rabbim! Cehennemi de cenneti de sen kendi görüşüne göre yarattın. Ya sen 

beni ebedî kıl ya da cemal-i İlahîni bana göster.” 
766

 “Sevgili gönül meclisini elinde tutar, her şey bedelsiz hazırlanmıştır. Ya Rab! Bu gece, güneş ve ay 

yüzlerini açtılar.” 
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 اٟ ـاٛس هسؼ٠ تيا كطياز ضؼح٠ ًٖ ٓسز 19

يي شاّ ٠ٓ زٙ زؼث ٖٓ ًفق ـسّ اؼطاض ذٞؾ 
767

 

 

 زيٞإ ضا ٓفٌيٖ هِْ ٛطًع ٗٞـح٠ ٓيٌْ٘ 20

زض ٓسحث شاٗاٗۀ هٍٞ اٝؿ٠ِ ًٞ ًلحاض ذٞؾ 
768
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 ظٗصيط ػفوث تؽحيْ لحٖ ٓالٓث ٓيطّٝ 21

يي جاض ظُق آٝيرحيْ ٓ٘مٞض ٖٓ تطزاض ذٞؾ 
769

 

 

202 

Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün 

1 Āsitānuñda ėriĢen ḳullara fermān ḫoĢ 

 Her ne ėrse senden ėrer cümleye iḥsān ḫoĢ 

 

2 Kim senüñ vaʿd ü vaʿīdüñ māżī müstaḳbel geçer 

 Ġʿtibār ol ḥāledür kim gelesin el-ān ḫoĢ 

 

3 Bezm-i dehr içre ṭururuz muntaẓır biñ cān ile 

 Zehri mi ṣunar ya sükker kāse-i devrān ḫoĢ 

 

4 Ġy ṭabīb-i Lem-yezel ḳapuñda bu dil çün Ģikest 

 Vėr elüñle ne vėrürseñ derde ger dermān ḫoĢ 

 

5 Bende-i bī-minnetüñdür cānımuz dergāhuña 

 ĠĢimiz yanuñda ḳaldı iy ulu sulṭān ḫoĢ 

 

                                                           
767

 “Ey mukaddes sevgili! Gel, feryadı azık etmek suretiyle bana yardım et. Elime bir şarap kadehi ver 

de sırları bir hoşça keşfedeyim.” (Metinde 19. beytin ikinci mısraı 20. beyte, 20. beytin ikinci mısraı 

da 19. beyte yazılmış, tarafımızca düzeltilmiştir.)    
768

 “Divanı misk kokulu kalemle, devamlı yazıyorum. Kuloğlu‟nun sevgilisini methetmek hususunda 

hoş sözler söyle.” 
769

 “Aşkının zincirine bağlıyım, melâmet sahasında yürüyorum. Sevgilinin zülfünün bir teline 

asılmışım, benim Mansur‟umu bir hoşça asın gitsin.” 
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6 GeĢt ėdüp esrāruñuñ keyfiyyetile ʿālemi  

 Cā-be-cā her gūĢeyi biz eyledük seyrān ḫoĢ 

 

7 Ḥamdüli‘llâh Kaʿbe-i maḳṣūda ėrgürdi bizi 

 Cānımuz oldı viṣālüñ ʿıydına ḳurbān ḫoĢ 

 

8 Mübtelādur Ģīve-i ruḫsāruña ḥūrī melek 

 Muntaẓır dīdāruña hem cennet-i Rıḍvān ḫoĢ 

 

9 ġāh-ı ʿālem ḳul olaldan ʿıĢḳuñuñ bāzārına 

 Mıṣr-ı ḥüsnüñle ṣatılur Yūsuf-ı Kenʿān ḫoĢ 

 

10 Ḥasretüñle gözlerüm yaĢı bu gün deryā-miŝāl 

 Ġkisi bir yere gelüp oldı bir ʿummān ḫoĢ 

 

11 Rāh-ı miḥnetde yitürdüm kendümi cānā meded 

 Ḳandadur iy rehberimüz menzil-i cānān ḫoĢ 

 

12 Bār-ı ġam ḳaddimi bükdi kim felek gibi benüm 

 Eylesem ben saña gelür ol ḳadar nālān ḫoĢ 

 

13 ʿĀĢıḳa zencīr-i ʿıĢḳı ṭaḳsalar maḥẓūẓ olur 

 Ḥabs ėderlerse kim anı hem gelür zindān ḫoĢ 

 

14 Künc-i ġamda baña ḳalmaḳ ol ḳadar olur leẕīẕ 

 Nitekim ehl-i ṣafāya bāġ ile bostān ḫoĢ 

136ᵃ 

15 ʿIĢḳuña Ferhād olalı senüñ iy ġīrīn-dehān 

 Kūh-ı dilde gelür oldı tīĢe-i nādān ḫoĢ 

 

 



685 
 

16 Tīre ḳılmıĢdı ġumām-ı ġam cihānuñ yüzini 

 Buñ deminde ṭoġdı nā-gāh o meh-i tābān ḫoĢ 

 

17 ḲıĢ-ı ḥasretde ʿanādīl ü dil eylerken fiġān 

 Açılur bāġ-ı göñülde ol gül-i ḫandān ḫoĢ 

 

18 Bezm-i ġamda cemʿ olup ḫāṭır-perīĢān eyledük 

 Ḳıldı envār-ı żiyāsı cümlemüz raḫĢān ḫoĢ 

 

19 KiĢver-i ḥüsnüñde cānā gėce gündüz saʿy ėdüp 

 LeĢker-i fikrüñle ḳıldum bir ulu dīvān ḫoĢ 

 

20 Ġy Ḳuloġlı gel berü meydān-ı Ḥaḳda ol süvār 

 Ġki leĢker ortasında eyle bir cevlān ḫoĢ 

 

203 

Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün 

1 Oḳuma aġ u ḳarayı gözetme gel göz ile ḳaĢ 

 NuḳūĢ-ı dehre aldanma nedür gözle kim o naḳḳāĢ 

 

2 Sipās-ı minnet ėt anuñ daḫı birligine ḥamd ėt 

 Naẓar ḳıl ṣunʿına anuñ gėce gündüz deyüp ĢābāĢ  

 

3 Cihān-ı fāniyi terk ėt beḳā-yı Lā-yezāl iste  

 Ġkisinden de geç cānā Ḥaḳuñ birligine ulaĢ 

 

4 Eger vaḥdet maḳāmında oturursañ bu gün tenhā 

 Ḫudā sırrın ėde saña be-nā-gāh iy göñül çün fāĢ 

 

5 Fiġān ėt ʿandelīb-āsā seḥerler ḳıl münācātı 

 Viṣāl-i lālezārına düĢe Ģeb-nem gibi göz yaĢ 
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6 Girüben rāh-ı maḳṣūda yüri saʿy eyleyüp dāyim  

 Ėrüp menzīl-i cānāna ėĢigüñde ḳo yere baĢ 

 

7 Bu gün bezm-i Ġlâhīde gel imdi rind-i āgāh ol 

 Ḥaḳāyıḳ cāmını nūĢ ėt olıgör sen daḫı ʿayyāĢ 

 

8 Göñül eyvān-ı vaḥdetdür sivādan anı pāk eyle 

 Dem-ā-dem sil süpür anı ol imdi anda sen ferrāĢ 

 

9 Aña ikrāh ėdüp girmek tenezzül eylemez sulṭān 

 Eger eẕkār-ı fāsidden ḳalursa dāne-i ḫaĢḫaĢ  
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10 ĠĢüñ maḫfī kitāb ola kim ol bir bir ḥisāb ola 
770

 

 Ṣorısarlar saña bir bir ne ḳılduñ ise ḳurı yaĢ 

 

11 Ecel yanuñcadur cānā varursañ ḳanda ol bile  

 Bile ṭoġmuĢdurur hem-zād senüñle biledür adaĢ  

 

12 Ḫudā ḥāżırdurur añla ne iĢlerseñ görir bī-Ģek 

 Görüp ṣaḳlar senüñ cürmüñ saña olmıĢdurur sırdaĢ 

 

13 Ḳamū efʿālüñi anda muṣavver ėdiser Ḫālıḳ 

 Bile sürüne yanuñca saña olmıĢ gibi adaĢ  

 

14 Cehenneme seni ḳoysa Ḥaḳ anları bile ḳoyar 

 Ki efʿālüñle bu cismüñ yanısar bile ḫār u ḫāĢ  

 

15 Yataġuñ nār ola ṣuyuñ ḥamīm ola o ḳaynamıĢ 

 Geyecegüñ ola ḳaṭrān ve zaḳḳūm ola etmek aĢ 

 

                                                           
770

 Mısra “İşüñ maḫfī kitāb ola kim ol bir bir ḥisāb” şeklinde olup ikinci “ola” kelimesi tarafımızca 

eklenmiştir. 
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16 Eger nāruñ kıyāsını suʾāl ėder iseñ Ģāhā 

 ġehirler otdan olur hem daḫı ṣaḥrā vü ṭaġ u ṭaĢ 

 

17 Dilile vaṣf olur mı Ģol celāl ü heybet-i Bārī  

 Ki hiç ḳābil degil vaṣfa ʿaẕābı Ḥaḳuñ iy ḳardaĢ 

 

18 Resūl-i mefḫar-ı eĢyā buyurmuĢ iĢ bu resme kim 

 Yedi evdür dėdi ṭamu hep otdan olısar iç ṭaĢ 

 

19 Gel imdi Ḥaḳ yolına biz senüñle sālik olalum 

 Ṭutup Ģol nehc-i Raḥmānı senüñle olalum pirdaĢ  

 

20 Resūluñ yolını gözle Ḳuloġlı sen gėce gündüz 

 Bu nefs-i ġūle aldanma pes oldur bil ḳatı ḳallāĢ 

 

204 

Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün 

1 Vėrmeden dest-i ecel ʿömrüñ beḳāsına ḫırāĢ 

 BaĢ u cāndan māsivānuñ mūyın evvel ḳıl tırāĢ 

 

2 Seyr ėdüp āfāḳ-ı enfüsde Ḥaḳuñ esrārını 

 Muṭṭaliʿ ol aña illā kimseye eyleme fāĢ  

 

3 Merḥamet ḳılmaz felek cellādı āḫir kimseye 

 Boynuñı tīġ-i ḥavādiŝle urur ḳaldurma baĢ 

 

4 Bezm-i ġamda sāḳi-i miḥnet ne vėrse içegör 

 Kim bu sükker bu helāhül diyüp aña çatma ḳaĢ 

137ᵃ 

5 Ḫār-ı fürḳatde bu gün bülbül ḳılupdur nālehā  

 Gerçi kim gülden gülistān içere düĢmiĢ firāĢ 
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6 Serviler yaĢuñ ṣalup bāġdan Ģikāyetler ḳılur 

 Ebr-i nīsānī gibi aḳdı gözümden yėre yaĢ 

 

7 Berḳ-ı sūz-ı ʿıĢḳuñ ile yandı bu dil ḫırmeni 

 Ḳalmadı ḫākister oldı māsivādan ḫār u ḫāĢ  

 

8 Bu metāʿ-ı ʿālemi bir cev bahāya almazam 

 Farḳ ėdemez mi baṣīret ehli köhneyle ḳumāĢ 

 

9 Ġy göñül geç bu cihān ālāyiĢinden ḳıl güẕer 

 Māsivā milkin bıraġup dergeh-i Ḥaḳḳa ulaĢ 

 

10 Olmaġ isterseñ Ḫudā ḳatında yarın yüzi aḳ 

 Kim bu meydān-ı rıżā içre cihād ėdüp ṣavaĢ 

 

11 ġemʿ-i ruḫsārına ḳarĢu rūz u Ģeb ol ḥażretüñ 

 Bezm-i Ḥaḳḳānīde cānā ol dem-ā-dem ke‘l-ferāĢ 771
 

 

12 Gezme muḥtācāne hiçbir kimsenüñ dervāzesin 

 Ṭur ḳapusında tevekkül ol gözetme nān u aĢ 

 

13 Kaʿbe kūyında anuñ cānuñı ḳurbān vėr yüri 

 Ġy göñül bayrām-ı vaṣlında anuñ ḳana bulaĢ 

 

14 Ger ṭavāf ėtmek diler iseñ viṣāl-i beytini 

 DüĢ anuñ ʿıĢḳına gel Rūm u Buḫārāyı dolaĢ 

 

15 Ḫāl ü zülf-i dilberi būs ėt ḥacer esved gibi 

 Kaʿbe mūmı gibi yan baġruñ degilse ḳara ṭaĢ 

 

                                                           
771

 Kâri‟a, 101/4. 
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16 Ḫāli eyle Lāt u ʿUzzādan ḥarīm-i ḳalbüñi 

 ʿArĢa tābiʿ eyle nefsüñ ola hemvār üç ṭaĢ  

 

17 Ġy dil ölmezdin muḳaddem ḳıl tedārük zinhār 

 Nā-geh arduñdan ḥarāmī ėriĢür ġāfil me-bāĢ 

 

18 Defter olmıĢdur ḳamu efʿālüñ aʿmālüñ senüñ 

 Hep suʾāl ėderler anda n‘ėtdüñ ise ḳurı yaĢ  

 

19 Sen bu derbendüñ ḥarāmīsinden eyle iḥtirāz  

 Ḳorḳaram bir gün olursın anuñ eline dü ṭaĢ  

 

20 Ġy Ḳuloġlı terk-i tecrīd isteriseñ ḳıl ferāġ 

 Defter-i cānuñdan eyle māsivā milkin tırāĢ 
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21 Cīfe-i dünyāya zāġ olma göñül ʿār eyle sen 

 Vėrmesün cānuñ hevāsına firīb ol deñlü lāĢ 

 

205 

Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün 

1 ʿĀĢıḳ olanlar yine cānān öñinde ḳodı baĢ 

 Ḳul olanlar cān ile sulṭān öñinde ḳodı baĢ 

 

2 Ġns ü cin oldı musaḫḫar āyet-i fermānuña 

 ġol melekler cümleten insān öñinde ḳodı baĢ 

 

3 Sāye-i perrüñdedür cānā ṣanasın ẓıll-ı ʿarĢ 

 Ehl-i maḥĢer bir kezin Raḥmān öñinde ḳodı baĢ  

 

4 Her muḳarreb kim var ise enbiyā kerrūbiyān 

 Bī-tevaḳḳuf cümlesi Yezdān öñinde ḳodı baĢ 
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5 Yėrde gökde kim var ise leĢker ü cünd-i Ġlâh  

 Yek-ṣaf olup Ģöyle ol dīvān öñinde ḳodı baĢ 

 

6 Nā-tüvān ü zār olan derdine dermān isteyü 

 Derdmendāne bu gün Loḳmān öñinde ḳodı baĢ 

 

7 ḲıĢ-ı ḥasretde belā ile bahāra ėriĢüp 

 Bülbüli gör ol gül-i ḫandān öñinde ḳodı baĢ 

 

8 Bī-tekellüf cemʿ olup bir yėre erbāb-ı hüner 

 Ġlerü gelüp ḳamu meydān öñinde ḳodı baĢ 

 

9 Müstemendāne bu gün dārü‘Ģ-Ģifāyı bekleyüp 

 Derde düĢen dāyimā dermān öñinde ḳodı baĢ 

 

10 Bende-i bī-minnet olan ḫˇācesinüñ emrine 

 Vėrüben boyın bu gün fermān öñinde ḳodı baĢ 

 

11 Deyr-i miḥnetde bu gün zünnār-ı ʿıĢḳı ḳuĢanan 

 ʿĀrifāne her büt-i nādān öñinde ḳodı baĢ  

 

12 Varuñı infāḳ ėdegör yolına anuñ yine 

 Ḫalḳ-ı ʿālem külliyen iḥsān öñinde ḳodı baĢ 

 

13 Riḥlet-i dār-ı fenā  ėdeli göñlüm reh-revi 

 ġol ten-i efsürde gibi cān öñinde ḳodı baĢ 

 

14 Laʿlüñe müĢtāḳ olaldan kim senüñ ṣarrāf-ı dil 

 Varını ḫarc eyleyüp ol kān öñinde ḳodı baĢ 
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15 Bezm-i ġamda kim durur ʿıĢḳuñ Zebūrıñ oḳısa 

 Ehl-i meclis cümlesi elḥān öñinde ḳodı baĢ 

 

16 Ol Ģeb-i fürḳatde cānā murġ-ı dil her dem seḥer 

 Ẕikrüñ ile sübḥa-i mercān öñinde ḳodı baĢ 

 

17 Ġçeli bezm-i elestüñ sāġar u peymānesin 

 ʿĀĢıḳ-ı Ḥaḳ mest olup Sübḥān öñinde ḳodı baĢ  

 

18 Kaʿbe kūyuñda senüñ göñlüm kebūterdür yine 

 Bāġ-ı vaṣluñ görüben eyvān öñinde ḳodı baĢ 

 

19 Rūḥ-ı ḳudsī-veĢ cemālüñ nāzil oldı nā-gehān  

 Cān resūli āyet-i Ḳurʾān öñinde ḳodı baĢ 

 

20 Rūz-ı maḥĢer sen aña Ģerm ü nedāmet vėrmegil 

 Bu Ḳuloġlı ṣıdḳıla īmān öñinde ḳodı baĢ 

 

206 

Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün 

1 ʿĀĢıḳ-ı bī-çāreler dildār öñinde ḳodı baĢ 

 Bülbül-i Ģūrīdeler gülzār öñinde ḳodı baĢ 

 

2 ġol ki naḳd-i derd alup vėrdi dü-ʿālem raḫtını 

 ʿIĢḳ ile bīmār olan tīmār öñinde ḳodı baĢ 

 

3 Lemʿa-i ruḫsāruñı gördi bu gün pervāneler 

 Perr ü bālin terk ėdüp o nār öñinde ḳodı baĢ 

 

4 Bāġ-ı hicrānuñda cānā gözlerüm āb-ı revān 

 Oluben ėrdi yine enhār öñinde ḳodı baĢ 
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5 Ḳorḳdı Ģāhīn-i ḳażādan bu teẕerv-i dil yine 

 ġol penāh-ı servi-i reftār öñinde ḳodı baĢ  

 

6 Ġbn-i ʿĠmrān gibi cānum rehber umup ḳapuña 

 Vādi-i Eymendeki envār öñinde ḳodı baĢ 

 

7 Çaġırup Manṣūr Ene‘l-Ḥaḳ sırrın iẓhār eyledi 

 Aña tenbīh ėtdiler ol dār öñinde ḳodı baĢ 

 

8 Rāhib-i dil deyr-i ʿıĢḳ içre cemālüñ seyr ėdüp 

 Zülf-i yāri görüben zünnār öñinde ḳodı baĢ 

 

9 Müddeʿī münkir geçinür aḥsen-i ṭaḳvīmüñe 

 Ne ʿaceb kim dönmeyüp inkār öñinde ḳodı baĢ 
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10 Būyuñı bād-ı ṣabā bulmaġ içün esüp yaġar 

 Ḥiddet ile gelüben ʿaṭṭār öñinde ḳodı baĢ 

 

11 Çoḳ mesāfe ḳaṭʿ ėdüp ḳıldı menāzilden güẕer 

 ʿĀĢıḳ-ı bī-dil gelüp ol yār öñinde ḳodı baĢ 

 

12 Necd ilinde gördi Mecnūn çehre-i gül-gūnuñı 

 Leyle-i zülfi ṭutup ruḫsār öñinde ḳodı baĢ 

 

13 Ḥayret-i kübrāda ḳaldı göñlümüz cānā yine 

 Kim bu gün dil Yūsufı bāzār öñinde ḳodı baĢ 

 

14 Cān göziyle perçem-i ṭūġ-ı dıraḫĢānuñ görüp 

 LeĢker-i fikrüm gelüp serdār öñinde ḳodı baĢ 

 

15 Ẕü‘l-fiḳār-ı ḫıĢmuña kimdür taḥammül eyleyen 

 Ḳamber-i dil cān atup Kerrār öñinde ḳodı baĢ 
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16 Ṣanasın rūz-ı ḳıyāmetdür ḳıyāmuñdan yine 

 Ḫalḳ-ı ʿālem Aḥmed-i Muḫtār öñinde ḳodı baĢ 

 

17 Ḥāżır ol iy dil ki hengām-ı tecellādur bu gün 

 Enbiyā hep ḥażret-i Cebbār öñinde ḳodı baĢ 

 

18 Ḳanı cebbār-ı selāṭīn cümlesi hep ser-nigūn  

 Her birisi yüz yere Ḳahhār öñinde ḳodı baĢ 

 

19 Ehl-i ʿiṣyān zümresinüñ biz daḫı sālārıyuz 

 Cümleten her birimüz Settār öñinde ḳodı baĢ 

 

20 Bu Ḳuloġlı ṣuçunı bildi gelüp dergāhuña 

 Maġfiret ḳıl sen ulu Ġaffār öñinde ḳodı baĢ 
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Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün 

1 Bir iĢ it meydān-ı ʿıĢḳda Rüstem-i Zāl ėtmemiĢ 

 Laʿl-i yāri bayʿ ḳıl bāzār-ı dellāl ėtmemiĢ 

 

2 ʿIĢḳ içinde kim ki daʿvā-yı maḥabbet eylese 

 Ol kiĢi sīm-i derūnın yaḳuben ḳāl ėtmemiĢ 

 

3 Yapmasa murġ-ı maḥabbet baĢuñ üzre āĢiyān 

 Efser-i milk-i saʿādet saña iḳbāl ėtmemiĢ 

 

4 Gözlerinden ḳurʿa gibi kimüñ atılmasa ḳan  

 Kevkeb-i bed-aḫteri aña eyü fāl ėtmemiĢ 
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5 Yana yana ḳum gibi ṭaġılmasa ḫākisterüñ 

 Seni bu üstād-ı dehr ʿilminde remmāl ėtmemiĢ 
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6 Ġplügüm bāzāra çıḳdı rūz-ı maḥĢerde meded   

 Dünyede beñzer ki nefsüm ḫayr aʿmāl ėtmemiĢ 

 

7 Cümle ḫalḳ kālā-yı dehri giyüben döĢenmede 

 Ne ʿaceb ḫayyāt-ı ḳudret bize bir Ģāl ėtmemiĢ 

 

8 Göñlümüz Ģehri yıḳılmıĢ pāy-ı esb-i yār ile 

 Saʿy ėdüp taʿmīre anı dost bir ḥāl ėtmemiĢ 

 

9 Murġ-ı dil Ģol kūy-ı yāre yoḳ yere varup gelür 

 Ṣanasın zenbūr-ı ḫardur mūm ile bal ėtmemiĢ 

 

10 Mekteb-i ḥüsnüñ içinde iĢ bu dil nev-restesi 

 Medd-i zülfüñi sürür idġām u iʿlāl ėtmemiĢ 

 

11 Müddeʿīler kim anuñ yolında ölmiĢ dėdiler 

 Ol melek ḳatlinde anuñ bāri ihmāl ėtmemiĢ   

 

12 Yāre dėmiĢler seg-i ḳuyuñ yemiĢ bir ʿāĢıḳuñ 

 ĠĢidüp dėmiĢ niçün anlara iclāl ėtmemiĢ 

 

13 Dehr içinde bir midür gör kim kebūterle zaġan 

 Ṣūretā hep murġ evet maʿnīde hem-ḥāl ėtmemiĢ 

 

14 Güli nergis lāleyi Ģaḳāyıḳ ėtmemiĢ Ġlâh 

 Bülbüli bayḳuĢ ėdüp Ḥaḳ zāġı ḳartal  ėtmemiĢ 

 

15 Bī-nihāyet ḳudretin iẓhār ėdüp birbirine 

 Anları beñzetmeyüben ḳarayı al ėtmemiĢ 

 

16 Bu kitāb-ı naḳĢ-ı ʿālem hep taḥayyür bābıdur 

 Bunı oḳuyup bilenler ḳīl ile ḳāl ėtmemiĢ 
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17 Cümleden maḳbūl ėdüp Ģol aḥsen-i taḳvīmi Ḥaḳ 

 Bunca maḫlūḳāt içinde aña emŝāl ėtmemiĢ 

 

18 Ol raḳībi yine gördüm yāri uydurmıĢ gezer 

 Dėme kim devr-i Mesīḥā anı Deccāl ėtmemiĢ 

 

19 Cigerün ʿāĢıḳlaruñ çeküp getürür aġzına  

 Dünyede kimdür diyen zülfin o çengāl ėtmemiĢ 

 

20 Ġy Ḳuloġlı zaḥm-ı tīri cānuñı tīz aldı ḫoĢ  

 Bunca zaḥmet çekdürüp bārī kühen-sāl ėtmemiĢ 
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21 Bār-ı ġamla rūz u Ģeb bu ḳaddimüz ėdüp dü-tā 

 Hele Ģehr-i miḥnet içre bizi ḥammāl ėtmemiĢ 

 

208 

Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün 

1 Bu dil murġı ḫayālüñ bāġına bir āĢiyān ėtmiĢ 

 Velī yapraḳ gibi ditrer ḳatuñda ṣanki ḳan ėtmiĢ 

 

2 Seḥergehden ṭurup ḳarĢusına biñ zār ile bülbül 

 Gülüñ girmedi ḳulaġına ol ḫayli fiġān ėtmiĢ 

 

3 Hümā-yı dil bu elvān-ı ʿalāyıḳdan geçüp maḥżā 

 Maḥabbet perr ü bāl ile ʿurūc-ı āsümān ėtmiĢ 

 

4 Senüñ iy gevher-i eĢyā bu gün sevdā-yı zülfüñle 

 Yine ṣarrāf-ı cān bu Ģehr-i dilde bir dükān ėtmiĢ 

 

5 Cemālüñ Yūsufına dil Zelīḫā müĢterī olmıĢ 

 Ṣanasın mihr ü māh birbirine gelmiĢ ḳırān ėtmiĢ 
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6 Ḫayālüñ pertevi doḳunmıĢ eyā dil feżāsına 

 Anı ol gūĢe gūĢe āb-ı çeĢm-i gülsitān ėtmiĢ 

 

7 Bu dil bir sāʾil-i muḥtāc u ac iken cihān içre 

 Meger kim gūĢe-i çeĢmüñ  ṭoḳunmıĢ kāmrān ėtmiĢ 

 

8 Yüzüñ mehtābı kim bir Ģems-i ʿālem-gīr iken cānā 

 Seḥāb-ı zülfüñi aña Ḫudā bir sāye-bān ėtmiĢ 

 

9 Göñül bir Ģāh iken baĢḳa baĢına bu vilāyetde 

 Ṭutup ʿıĢḳuñ esīr eyleyüben muḥtāc-ı nān ėtmiĢ 

 

10 Ḫayālüñ mektebinde ṭıfl-ı dil taʿlīm ėdüp hergiz  

 Anı üstād-ı Ģīveñ Ģimdi aʿlā nüktedān ėtmiĢ 

 

11 Yüzüm üzre aḳan yaĢlarumı bir bir meger Mevlā 

 Ḳaṭār eyleyüben cennetde anı kārbān ėtmiĢ 

 

12 Derūnum genc-i ʿıĢḳ ile ki meʾlān eylemiĢ aḳdem 

 Meger ol ḫāzin-i ḳudret beni rāz-ı nihān ėtmiĢ 

 

13 Ḳamu aġyārı sürdüm idi bir gün milk-i ḳalbümden 

 O sālār-ı ḫayālüñ anda kendüye mekān ėtmiĢ 

 

14 Bu dil ser-bāz olup gencīne-i vaṣluña ḳaṣd ėtdi 

 Meger ol ġāfil-i bī-çāre terk-i baĢ u cān ėtmiĢ 
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15 Nihān ėtmek diledüm ʿıĢḳuñı künc-i derūnumda 

 Meger bu gözlerüm yaĢı anı ḫalḳa ʿayān ėtmiĢ 
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16 Göñül ālūde olaldan Ģarāb-ı nāb-ı hicrüñle 

 Beni ʿıĢḳuñ bütün dünyāya cānā dāstān ėtmiĢ 

 

17 Nihāl-i ʿıĢḳuñı aĢlayalı ṣaḥrā-yı dil içre 

 Gözümüñ yaĢları aḳup anı bir bōstān ėtmiĢ 

 

18 Ḳamu endāmumı hicrüñ remīm ėdüp nizār ėtdi 

 Anuñla ḳāniʿ olmayup ki bir ḳaç üstüḫˇān ėtmiĢ 

 

19 Yaturken bir bucaḳda niçe müddet kendü ḥālinde 

 ḲomamıĢ anı aʿdā aluben tīre niĢān ėtmiĢ 

 

20 Bahārı ʿömrinüñ āḫir ėriĢmiĢ ḳıĢ-ı pāyāna 

 Ḳuloġlın bār-ı ḥasret Ģimdi pīr-i nā-tüvān ėtmiĢ 
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Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün 

1 Senüñ būy-ı nesīmüñden ṣabā cānā ḫaber ṭutmıĢ 

 Mürīd-i ʿıĢḳ olup göñlüm bu gün bir ʿāli der ṭutmıĢ 

 

2 Görinen ṣanma Ḳaysuñ baĢı üzre āĢiyān-ı murġ 

 Ḳaża Ģehbāzına tācını ol dānā siper ṭutmıĢ 

 

3 Cebīnüm levḥine merḳūm olanı ṣanma ebrūdur 

 Aña dīvān-ı ʿarĢda dest-i Ḥaḳ kilk-i ḳader ṭutmıĢ 

 

4 Muṭavvel nāmesin ʿıĢḳuñuñ ḫalḳ oḳımaḳ bilmez 

 Anı üstād-ı zülfüñ Ģimdi bir ḫoĢ muḫtaṣar ṭutmıĢ 

 

5 Alup ol ḫˇāce-i Hindū senüñ bu ḫāl-i müĢgīnüñ 

 Göñül ṣandūkı içre anı ol bir müĢg-i ter ṭutmıĢ 
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6 Meger Ferhād-ı ʿıĢḳuñ tīĢe-i būlādı aʿdāya 

 Feżā-yı Bī-sütūnda ol hedef yėrine ser ṭutmıĢ  

 

7 Yüzin zerd ėtmege künc-i belānuñ ḫānḳāhında  

 Ġrādet getürüp dil dāmen-i ṣāḥib-naẓar ṭutmıĢ 

 

8 Bu dil bir müflis-i ʿuryān iken Ģehr-i ḫayālüñde 

 Giderek kāmrān-ı ʿıĢḳ olup ol sīm ü zer ṭutmıĢ 

 

9 Gözümden acı yaĢlar yere aḳdı geçdi dür gibi 

 Pes anı dāmen-i dil cemʿ ėdüp ḫayli güher ṭutmıĢ   
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10 Götüren cānımuñ arġalyasını ṣanma cismimdür 

 Mesīḥ-āsā cihānı gezmege ücretle ḫar ṭutmıĢ 

 

11 Ḳıyās ėtmek ki raʿd u berḳ ile ʿālem siyāh oldı 

 Benüm bu āh-ı Ģeb-gīrümdür encümle ḳamer ṭutmıĢ 

 

12 Metāʿ-ı ʿıĢḳuñuñ dil Ģehr-i ġamda oldı tüccārı 

 Anı bāzār-ı ḥüsnüñ içre ṣanmıĢ çoḳ żarar ṭutmıĢ 

 

13 Gedā-yı kūyuñı gördüm senüñ iḳlīm-i vaḥdetde 

 Fenā taḫtında bir sulṭān olup tāc u kemer ṭutmıĢ 

 

14 Gözüm yaĢı ki bir ırmaġ olup alçaḳdan alçaġa   

 Aḳup görmegiçün gün yüzüñi bir reh-güẕer ṭutmıĢ 

 

15 Hevā-yı ʿıĢḳuñ ile murġ-ı dil cevlān ėder iken 

 DolaĢup dām-ı zülfüñ pāyına hem nāl ü per ṭutmıĢ 
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16 Teraḥḥum ḳıl sen aña gėce gündüz bāġ-ı ʿıĢḳuñda 

 Bu ḳıĢ-ı ḥasret ile bülbülüñ āhı seḥer ṭutmıĢ 

 

17 Meded faṣṣād-ı ġamzeñ ḳanumı hep yerlere dökdi 

 Ḫaṭā ile meger kim neĢteri bir kem ṭamar ṭutmıĢ 

 

18 Baña iʿzāz u ḥürmet eyleriken ʿālemüñ ḫalḳı 

 Gör ol cellād-ı dehrüñ ḫāṭırum zīr ü zeber ṭutmıĢ 

 

19 ĖriĢmek Ģimdi düĢvār oldı āḫir menzil-i yāre 

 Senüñ bu ḳāṣıd-ı ʿıĢḳuñ meger rāh-ı ḫaṭar ṭutmıĢ 

 

20 Göñül bāġına Ḳuloġlı nihāl-i ʿıĢḳuñı dikmiĢ 

 Ḫayāl-i leẕẕetüñle Ģimdi bir aʿlā ŝemer ṭutmıĢ 
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Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün 

1 Ger ḳadem-rence ḳılursañ pāy-ı rāh-ı cāna baṣ 

 Ḫātem-i laʿlüñ dilerseñ nāme-i cānāna baṣ 

 

2 Ġy göñül bulmaḳ dilerseñ iki ʿālemde murād 

 ʿIĢḳ ile gir rāh-ı Ḥaḳḳa dergeh-i sulṭāna baṣ 

 

3 PādiĢāhum kılmaḳ isterseñ cihād-ı ekberi 

 Rāfiżīnüñ kiĢverüñ yıḳ milket-i Īrāna baṣ   

 

4 Kaʿbe-i maḳṣūda saʿy eyle göñül Ģimden gėrü  

 Bezm-i Rūmdan ḳaldur ayaġı o Hindistāna baṣ 
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5 Bilmek isterseñ perīĢān ḥālüñi ṭut zülfini 

 Kim tefeʾül ḳılmaḳ içün muṣḥaf-ı Ḳurʾāna baṣ 
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6 ĀĢiyān-ı cismüñi terk eyle iy cān bülbüli 

 Uç feżā-yı Lā-mekāna cennet-i Rıḍvāna baṣ 

 

7 Ehl-i dillerden dilerseñ maʿrifet ʿilmin tamām  

 Ḫidmet ile ilerü gel meclis-i ʿirfāna baṣ 

 

8 TeĢne-leb Ġskender-āsā gezme iy dil dāyimā  

 Gel güẕer ḳıl ẓulmeti Ģol çeĢme-i ḥayvāna baṣ 

 

9 Bu beriyye-i firāḳ içinde ḳalma ḍāll olup 

 Ėr viṣāline o yārüñ bāġ-ı naḫlistāna baṣ 

 

10 Ḳaldur ayaġı bu vādī-i belādan iy göñül 

 Ḳalmaġıl bī-rāh oluben rāh-ı Ģehristāna baṣ 

 

11 Bu ḫarāb illerde ṭurma ʿāḳil iseñ iy püser 

 Pāyuñı Ģimden gėrü gencīne-i Raḥmāna baṣ 

 

12 Ehremenden ḫātem-i laʿl-i Süleymān isteme 

 Pīle-ver ārzūsını ḳo sen daḫı ol kāna baṣ 

 

13 Mecmaʿ-ı ḳālū-belāda 
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 ėtdügüñ iḳrārı gör 

 Cām-ı mīŝāḳı ele al ʿahd ile peymāna baṣ 

 

14 Gözlerüñ ḳan ile yaz Ģol nāme-i sūz-ı dili 

 Rūy-ı zerdüñ naḳĢ ėdüben ḫātem-i mercāna baṣ 

 

15 Bu serāb-ı ʿālem-i kevn-i fesādı terk ėdüp 

 Aṣluña ricʿat ḳılagör sāḥil-i ʿummāna baṣ 
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16 ʿAndelībā ḫār elinde ḳalma āh ü zār ile 

 Perr ü bāl aç pāyuñı gülzār ile bostāna baṣ 

 

17 Hep fenā üzre durur cümle esās-ı kāyināt 

 Ger beḳā bulmaḳ dilerseñ ilk ḳadem vīrāna baṣ 

 

18 Ḳo bu daġistānı yurdıdur ḳażā Ģehbāzınuñ 

 Ġy teẕerv-i dil ḳonarsañ ol ser ü sāmāna baṣ 

 

19 Ḳılmaḳ isterseñ hezīmet müddeʿīnüñ leĢkerin 

 Esb-i himmet ayaġıyla sen de bu meydāna baṣ 

 

20 Ġy Ḳuloġlı ḳıl fenāfi‘llâh yolını iḫtiyār 

 Ḫānḳāh-ı dehr içinde āyin ü erkāna baṣ 
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21 Bende-i bī-devlet olduñ idi iy dil ḫayliden  

 Sāʾilāne ʿizzet ile dergeh-i iḥsāna baṣ 
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Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün 

1 Yā Ġlâhī bār-ı ġamdan eyle bu cānı ḫalāṣ 

 Ḳıl dem-i āḫir riyādan yā Rab īmānı ḫalāṣ 

 

2 ĠĢbu telvīŝātı cism ü cāna perde eyleme  

 Ėt küsūf-ı nā-revādan māh-tābānı ḫalāṣ 

 

3 LeĢker-i hicrüñ göñül milkini yaġmā eyledi 

 Yıḳmasunlar diyelik ḳıl ḳalb-i vīrānı ḫalāṣ 

 

4 Nefs elinden kim esīr oldı bizüm bu cānımuz 

 Eylegil kāfir elinden bu müselmānı ḫalāṣ 
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5 PādiĢāhum ėrdi bayrām oldı hengām-ı ʿaṭā 

 Kim mürüvvet vaḳtidür ḳıl ehl-i zindānı ḫalāṣ 

 

6 Ḫātem-i laʿlüñ yedüñde cām-ı Cem destüñdedür 

 Ehremenden oldı bil mühr-i Süleymānı ḫalāṣ 

 

7 ḲalmıĢuz ṭūfān-ı ġamda sen yetiĢ iy Ḥıżr-pey 

 Eyle ġarḳa varmadın keĢtī-i ʿummānı ḫalāṣ 

 

8 Vėr zekāt-ı vaṣluñı döndürme ḳapuñdan tehī 

 Faḳr u ḥasretden ḳılup erbāb-ı iḥsānı ḫalāṣ 

 

9         Yėter aġladduñ firāḳuñla göñül Yaʿḳūbını 

 Sicn-i ġamdan eylegil ol Ģāh-ı Kenʿānı ḫalāṣ 

 

10 TeĢnelikden yerlerüñ cānına geçdi ḳaht-ı āb 

 Ṭutma ebr-i ḳudretüñle eyle bārānı ḫalāṣ 

 

11 GūĢe-i çeĢmümde irkildi ḳaluben ḫūn-ı ġam 

 Ḳaʿr-ı yemden eylegil yāḳūt u mercānı ḫalāṣ 

 

12 Ġy enīs-i derd-mendān eyle sen bize meded 

 K‘eyledüñ Firʿavn elinden ibn-i ʿĠmrānı ḫalāṣ  

 

13 Vey ṭabīb-i Lem-yezel çıḳmadı daḫı cānımuz 

 Kāse-i vaṣluñla eyle derd-mendānı ḫalāṣ 

 

14 Zülfüñüñ zencīrine ʿālem giriftār oldı bil     

 Eyleme bendinden anuñ mīr ü mīrānı ḫalāṣ 

 

 

 



703 
 

142ᵃ 

15 Kimdür idrāk eyleyen bunda kelām-ı ẕātuñı 

 Āyet-i ḥüsnüñ ḳılur teʾvīl-i ḲāĢānī ḫalāṣ  

 

16 Rūzgār-ı miḥnet içre yetiĢ iy fānūs-ı dil 

 Bār-ı ġamdan eylegil Ģemʿ-i Ģebistānı ḫalāṣ 

 

17 Gel berü kim ḳandasın iy ʿāleme ṣāḥib-ḳırān 

 Dīv elinden eyle sen bu deñlü insānı ḫalāṣ 

 

18 Tīz yetiĢ gel sen de bilmem ḳandasın iy bāġbān  

 Seyl-i fürḳat baṣmadın ḳıl bāġ u bostānı ḫalāṣ 

 

19 Aġla iy murġ-ı nemed-pūĢ bitmez iĢüñ hiç senüñ 

 Kim ėde bād-ı ḥazāndan bu gülistānı ḫalāṣ 

 

20 Ġy Ḳuloġlı çün muḳarrerdür gelür bir gün ecel 

 Ėdemezsin nefs elinden ol dem īmānı ḫalāṣ 
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Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün  

1 Ḫātem-i eĢʿāruñ iy dil kec-dehān aġzına baṣ 

 Bu daḳīḳ naẓmuñ ile Ülkere bir elek aṣ 

 

2 Zāhid-i ḫuĢk u kec-tabʿ añlamazsa naẓmuñı 

 Arıdup cānın anuñ aḳıt ḳulaġına raṣāṣ 

 

3 Ḥadd-i ūlādan geçürdük tīr ü perrānuñ bu gün 

 Ġmdi gel Ģimdengėrü bu ārzū yāyını yaṣ 
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4 Terk ü tecrīd-i cihān eyle mekānuñ olmasun 

 Dergeh-i cānāna ėrüp ėĢigin eyle menāṣ  

 

5 Ehl-i ʿuḳbā ol liḳā içün beḳāya ḳıl sefer 

 ĠĢbu dünyā cīfesine bunda ol ṣunmaz ḫavāṣ  

 

6 Engübīn-i dehre bulaĢdı meges-vārī ḳanat  

 Er iseñ imdi bu gün sen ḳılagör anı ḫalāṣ 

 

7 Kārbān-ı ʿıĢḳa taḳlīd eyle iy dil gitmege   

 Kaʿbe-i maḳṣūda ėr terk ėt yine Rūm ile Fāṣ  

 

8 Gel derūnuñ levḥini sil māsivānuñ defterin 

 Oḳıyup olma bu cemʿiyyetde sen ehl-i ḳaṣāṣ  

 

9 ġāyed ola kiẕb ėdesin yā anı ṭutmayasın 

 Gelicek ol rūz-ı maḥĢer ėdeler saña ḳıṣāṣ 
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10 Ḫidmetini cān ile eyle tekāsül eyleme 

 Kendüñi eyle ḳapusında sen anuñ ʿabd-i ḫāṣ 

 

11 PādiĢāhuñ ḳıl ḥaẕer ḫıĢmından iy mūr-ı żaʿīf 

 Āṣaf-ı ʿahdüñ ḥużūrında gel ėtme fiʿl-i ʿāṣ  

 

12 Gel cihānuñ varlıġından ellerüñ yu iy göñül 

 Eyle yüz biñ cān ile faḫr-ı cihāna iḫtiṣāṣ
773

 

 

13 ġāh-ı ʿālem ėĢiginde sen de ḳul ol cānile 

 Kāmrān olur ėdenler kāmrāna iḫtiṣāṣ  

 

                                                           
773

 Bu beyte kadar şiirin kafiyesi -āṣ şeklinde iken, bu beyitten itibaren kafiye ve redif -ān iḫtiṣāṣ 

olarak devam ediyor. 



705 
 

14 Murġ-ı ḳudsī-veĢ olıgör dām-ı tenden sen ḫalāṣ 

 Cennet-i Firdevs içinde āĢiyāna iḫtiṣāṣ 

 

15 ʿAndelībā ḳıĢ-ı ḥasretden olur iseñ emīn 

 ġol bahār içre ḳılursın gülsitāna iḫtiṣāṣ  

 

16 Ġy göñül terk eyleyügör bu beden zindānını 

 Yūsuf-veĢ ḳılasın bir ʿāli-Ģāna iḫtiṣāṣ  

 

17 Terk ėdüp bu tengnā-yı ʿālemüñ sen ṣoḥbetin 

 Bulıgör iy dil yine seyr-i nihāna iḫtiṣāṣ  

 

18 Esfel-i ḳaʿr-ı zemīne meyl ėdüp sifliyyeti  

 Ḳoyup iy dil bul bu gün yüce mekāna iḫtiṣāṣ  

 

19 Ḳalmayup gümrāh-veĢ beriyye içre ḥācıyā 

 Kaʿbe maḳṣūduñsa ḳılġıl kārbāna iḫtiṣāṣ  

 

20 Nār-ı ʿıĢḳa yanmak isterseñ Ḳuloġlı sen daḫı 

 Bezm-i ġamda ėdegör pervānegāna iḫtiṣāṣ  

 

213 

Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün 

1 Riyānuñ defterin ḥakk ėt kim olsun āĢikār Ġḫlāṣ 

 Binā-yı Ģirki hedm eyle ḳıluben üstüvār Ġḫlāṣ 

 

2 Riyāżet ṣavmaʿasında göñül meĢġūl olur her Ģeb 

 Seni tesḫīr içün cānā oḳur bu dil hezār Ġḫlāṣ 

 

3 Göñül mirʾātını pāk ėtmeyen jeng-i riyādan pes 

 Ki teʾŝīr eylemez aṣlā oḳusa bī-Ģümār Ġḫlāṣ 
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4 Güzel ḫaṭṭ ile taʿvīẕ ėtmek içün zülf-i cānāna  

 Derūnum levḥine yazdum bu gün bir yādigār Ġḫlāṣ 

143ᵃ 

5 Eger meĢġūl olursañ māsivānuñ naḳĢını silüp 

 KiĢinüñ pāk ėder ḳalbin yine āyīne-vār Ġḫlāṣ 

 

6 Mühimmāt içün anı her düriĢüp oḳısañ tā kim 

 Saña maḳṣūduñı vėrür ki ṣan elde ṭutar Ġḫlāṣ 

 

7 ʿAdū-yı nefs içün anı müdāvemet ḳılursañ ger 

 ʿAdūyı ḳahr ėdüp cānā ḳılur çün tār ü mār Ġḫlāṣ 

 

8 Müselmāna feraḥ vėrüp ėder küffārı istihlāk   

 Ocaġına ṣu ḳoyup baĢına odlar yaḳar Ġḫlāṣ 

 

9 Göñül milkinde Ģirküñ beglerinden ʿazl ėdüp cānā 

 Ḳazıyup defterinden ėden ol dem der-kenār Ġḫlāṣ  

 

10 Urup küfr ėllerini tārumār ėder reʿāyāsın 

 ʿAdem milkinde anı yoḳ yere alup ṣatar Ġḫlāṣ 

 

11 Ḥaḳāyıḳ bezminüñ nūĢ eyledüñse cām-ı ḥamrāsın  

 Gėrü aġzuña alsañ eyleye defʿ-i ḫumār Ġḫlāṣ 

 

12 Olupdur ʿārif-i bi‘llâh olanuñ beyt-i ḳalb içre 

 Ki bir nūrāni ḳandīl illa ehl-i fısḳa nār Ġḫlāṣ  

 

13 Hezīmet eyleyüp ol cünd-i Ģirküñ ḳalbini dāyim  

 Bu meydān içre olmıĢ anca tīġ-i āb-dār Ġḫlāṣ 
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14 Ḳaçan Ģīrāne semt ile görünse rūbeh-i Ģirke  

 Feżā-yı dilde ėder anı ol dem bī-ḳarār Ġḫlāṣ 

 

15 Ne deñlü iĢleseñ cürm ü cināyet fāni dünyāda 

 Ḫudādan oldı ḳullarına çün emr-i zikār Ġḫlāṣ 

 

16 Siperdür tīr-i Ģirke bunda sen her bārı bilmiĢ ol 

 Ḳıyāmet ıssısında ola saña sāye-dār Ġḫlāṣ 

 

17 ġitā-yı Ģirk elinden ʿandelībā eyle fiġānı 

 Baḥar-ı ḳalb-i ḫāliṣde olur bir gül-ʿıẕār Ġḫlāṣ 

 

18 Cenāb-ı ḳurb-ı Ḥaḳuñ būy-ı müĢgīn-bār ėdüp ilter 

 Göñüller Ģehrine ėlden ėle bir kāmkār Ġḫlāṣ 

 

19 Eger cānuñ ḫalāṣ olsun dėr iseñ bend-i dünyāda 

 Oturup künc-i ʿuzletde oḳı leyl ü nehār Ġḫlāṣ 

 

20 Yerüñ gögüñ esāsı oldurur dėdi Resūlu‘llâh  

 ġafīʿ olursa maḥĢerde Ḳuloġlına ne var Ġḫlāṣ 

143ᵇ 

21 Bu gün bu naḳd-i ʿömri sen aña ḫarc eyleseñ cānā 

 Senüñ üzerüñe yarın ėde dürler niŝār Ġḫlāṣ 

 

214 

Müstefʿilün Müstefʿilün Müstefʿilün Müstefʿilün 

1 Cānumuz oldı rūz u Ģeb yine o cānāna ḥarīṣ 

 Mūr-ı göñül bilmem neden oldı Süleymāna ḥarīṣ 
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2 Ḳālū-belānuñ 
774

 bezmine ėrüp ḳadeḥ nūĢ eyleyen 

 Oldı bu bezm-i fānide ʿahd ile peymāna ḥarīṣ 

 

3 Meclis-i üns içre senüñ tābān-ı ruḫsāruñ gören 

 Cān ile oldı dilberā Ģemʿ-i Ģebistāna ḥarīṣ 

 

4 Dil Kaʿbesin ābād ėden olur Ḫalīl-āsā bu gün 

 Ciger kebābın yėdürüp olur o mihmāna ḥarīṣ 

 

5 ʿÖmr-i ebed ister iseñ ẓulmāt-ı cismāniyyeden 

 Geçübeni olġıl Ģehā Ģol āb-ı ḥayvāna ḥarīṣ 

 

6 Bāḳī refīḳ ister iseñ rāh-ı Ḫudāda muttaṣıl 

 Olġıl gėce gündüz müdām āyāt-ı Ḳurʾāna ḥarīṣ 

 

7 Ġy bülbül-i ḳudsī senüñ yerüñ degil bu vādiler  

 Aç perr ü bālüñ uç hemān sen ol gülistāna ḥarīṣ 

 

8 Gel bādbān-ı ḳalbüñi baġla tenüñ zevraḳına  

 Dürr-i yetīme ḳıl sefer olġıl o ʿummāna ḥarīṣ 

 

9 Bulmaḳ dilerseñ Bāḳiden sen de i dil bāḳī ḥayāt  

 Dertlü olup yüri müdām sen daḫı dermāna ḥarīṣ 

 

10 Cām-ı leb-i dildārı ger bir kerre nūĢ ėtmiĢ iseñ 

 Ol yürüyüp leyl ü nehār laʿl-i BedaḫĢāna ḥarīṣ 

 

11 Gel ölmeden maḳṣūduña ėrmek dileseñ iy göñül 

 Zīrā ecel olmıĢdurur çāk-i girībāna ḥarīṣ 

 

                                                           
774

 A‟râf, 7/172. 
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12 ʿĀĢıḳlara ḫıĢm ile āh her dāyim eylersin nigāh 

 Cellād-ı ḫūn-rīzüñ senüñ ġāyetde ḳurbāna ḥarīṣ 

 

13 Leylā-yı zülfüñ dost beni Mecnūn ėdelden ġālibā 

 Dīvāneler gibi yine oldum beyābāna ḥarīṣ 

 

14 ġeb-dīz-i zülfüñle ṣabā yarıĢdı baĢa çıḳmadı 

 Dil Ḫüsrev-i ġīrīnüñe olmıĢdı Ģīrāne ḥarīṣ 

144ᵃ 

15 Yā Rabbenā eyle ḫalāṣ düĢmān elinden sen bizi 

 Nefsüm bere-i cānuma olmıĢdı gürgāna ḥarīṣ 

 

16 Dürr-i ḥaḳāyıḳ gencine bulmaḳ dilerseñ dest-res  

 Naḳd-i vücūduñ ḫarc ėdüp olıgör ol kāna ḥarīṣ 

 

17 Olġıl dü-ʿālemden berī özle viṣāl-i dilberi 

 Terk eyle bu pīle-veri yāḳūt u mercāna ḥarīṣ 

 

18 Gel kūh-ı istiġnāda ol ʿanḳā gibi sen iy göñül 

 Olma bu bāb-ı çarḥda hiç biraz ḳurı nāna ḥarīṣ 

 

19 Dergāh-ı Rabbü‘l-ʿizzete eyle teveccüh sen hemān 

 Anuñ tevellāsında ol inʿām u iḥsāna ḥarīṣ 

 

20 Ḳuloġlı ẕāt-ı vaḥdetüñ fermānına maḥkūm olup 

 Ḳıl ḫidmetini cān ile olup Ģu Ġufrāna ḥarīṣ 

 

215 

Feʿilātün Mefāʿilün Feʿilün 

 

1 Bu göñül bāġ ile bahāra ḥarīṣ  

 ʿAndelīb-āne gül-ʿıẕāra ḥarīṣ 
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2 Dil firāĢ-ı ġamuñla ḫaste iken 

 Merhem-i vaṣl ile timāra ḥarīṣ 

 

3 ġeb-i tārīk ü fürḳat içre meger 

 OlmıĢam ol yüzi nehāra ḥarīṣ 

 

4 Anı ėller ṭaleb ḳılur penehān  

 Ben oldum uĢda āĢikāre ḥarīṣ  

 

5 Baḥr-ı hicrüñ göñül nihāyetine  

 Ėrmedi gitdi bir kenāra ḥarīṣ 

 

6 Dil olup bend-i zülfüñe bende 

 Resen-i tāruñ ile dāra ḥarīṣ 

 

7 Yoḳ benüm gibi dünyede bir Ģaḫṣ 

 Ola dünyāsı tārumāra ḥarīṣ 

 

8 Dilerem faḳr u fāḳayı her gāh 

 Degilem bunda kārbāra ḥarīṣ 

 

9 Ġltifāt ėtmedi bu dehr-i denī 

 Baña olmadı yüzi ḳara ḥarīṣ 

144ᵇ 

10 Kimi varını Ḥaḳ yolına vėrür 

 Kimisi kesb ile Ģikāra ḥarīṣ 

 

11 Kimi bī-nām u bī-niĢān olmıĢ 

 Kimisi nām u iĢtihāra ḥarīṣ 
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12 ĀĢinā olma dünyāya zinhār 

 Seni ḳılur ol intiẓāra ḥarīṣ 

 

13 Dāmenüñ vėrme dest-i nefse ṣaḳın 

 Ḳılur ol seni iʿtibāra ḥarīṣ 

 

14 Terk ü tecrīd ile cihānda yüri 

 ġöhret ile olma tāc-dāra ḥarīṣ  

 

15 Yüri Mecnūn gibi gezüp tenhā 

 Oluben sen de kūhsāra ḥarīṣ 

 

16 Ḳalmaḳ ister iseñ selāmet ile 

 Olmaġıl bād u ḫāk-i nāra ḥarīṣ 

 

17 Bir nemed-pūĢ ol olma ḳātil-i cān  

 Olma ĢemĢīr-i āb-dāra ḥarīṣ 

 

18 Dünye gölge durur ḳaçanı ḳovar 

 Olma ol ṭıfl-ı bī-ḳarāra ḥarīṣ 

 

19 Ḳoma Ģerʿi kim oldı ḫabl-ı metīn 

 Olıgör zülf-i tāb-dāra ḥarīṣ 

 

20 Sev Ḳuloġlı Resūl-i HāĢimi  

 Daḫı hem ol çehār-ı yāre ḥarīṣ 
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Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün 

 تٌٞيْ تف٘ٞاٟ شاٗا ًٚ ًلحاض زضض ذاُك 1

چٞ ٛط شٟ هئح٠ ٠ٓ ًلث ٓراٍ ؼيْ ٝ ظض ذاُك 
775

 

 

 لثا ضا ٠ٓ ٝظز ٛط ًاٙ ـٞ تاؽ ظُق زُثطضا 2

تطاٟ زضز ٓ٘ساٗؿ تط آٝضزٕ ذثط ذاُك 
776

 

 

 ت٘اض ػفن ٠ٓ ؼٞظّ ؼطاپا تطٛٔٚ ؼٞذحيْ 3

ً٘س ذاًؽحطّ ًٔيا جٞ ًٚ تطٓا ٗظط ذاُك 
777

 

 

 ُة ـٞم كطاهث ضا زٓازّ ذٕٞ ٠ٓ ذٞضزيْ 4

ـٞز ياهٞت ٝ ٓطشا٠ٗ اًط ذٕٞ شٌط ذاُك 
778

 

145ᵃ 

 اًط كطٛاز اًط ٓصٕ٘ٞ ٛٔٚ ؼاالض ػفاه٘س 5

ٓصاظٟ يا حويوث ضا ذٞؾ اؼث ؼٞزا اًط ذاُك 
779

 

 

 تحوسيط اُٜيؽث ًٚ ٛطًػ ايٖ ٓ٘اظٍ ضا 6

 
780

 ت٘اًاٙ ٠ٓ ضؼس ٛط چ٘س چٞ تٌصاضز ٓٔط ذاُك

 

 ٝ ًط ذفْ شٜاٌٗيطز چٕٞ إٓ تطٖٓ ضؼس شاٗا 7

 
781

ؽ پر خاٌ ض ه  طت ي ي ذ چُ و ار آي ضت مه چً و ذ  ب

 

 

                                                           
775

 “Ey sevgili! Ben inci gibi hâlis sözler söyleyeyim, sen de dinle. Halis altın ve gümüş misali, 

kıymetli her şey konuşur.” 
776

 “Saba rüzgârı her zaman eser, sen de sevgilinin zülfü için bahçe ol ki onun dertlileri için doğru 

haberler toplamak gerek.” 
777

 “Aşk ateşiyle yanıyorum, baştanbaşa her şeyi de yaktım. Bu aşkın kimyası beni kül eder, sen de 

nazar eder durursun.” 
778

 “Ayrı kaldığım dudağının şevki yüzünden, sık sık kan yutuyorum. Eğer ciğerimin kanı halisse 

yakut ve mercan olur.” 
779

 “Ferhad ya da Mecnun olsun, hepsi âşıkların önderidir. Mecaz veya hakikat fark etmez, sevda eğer 

hâlisse ne hoştur.” 
780

 “İlahî takdir icabı, herkes bu menzillere ansızın erişir ve sonra da halis geçit yerinden geçip gider.” 
781

 “Ey sevgili! Eğer onun cihanı zapteden öfkesi bana da ulaşırsa, o zaman benim elimden ne gelir? 

Zira sağlam bir kalkanım yok.” 
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 ٠ُٝ إٓ ذؽطٝ ذاٝض جطحْ ًط ٗٔيٌطزز 8

ًْ٘ آذط زياضٟ ضا ٖٓ ٗاچاض ؼلط ذاُك 
782

 

 

 پػ إٓ ظُق ًطٙ ًيطؾ ذسا زاز تسؼث آضّ 9

 
783

ؽ ر خاٌ ػه ت ثاي م بۀ جان را م ى يه پ ٌم و  د

 

 يٞاف ًؼثۀ ًٞيث ذياٍ ظُق زُثطضا 10

ٛٔاٗا ذاٍ ٛ٘سٝيؿ تثٞؼْ چٕٞ حصط ذاُك 
784

 

 

 شالٟ تي٘ؿ ػفام تراًپاٟ شاٗاٗؿ 11

ًفْ تطزيسۀ شاْٗ ؿثاض ٟٝ تسض ذاُك 
785

 

 

 اـاضت ًط ٠ً٘ تآا اًط إٓ زُثط ضػ٘ا 12

 
786

 تٌٞيْ ٓصِػ اٗؽؿ ًالّ ٓؼحثط ذاُك

 

 ترٞضّ ٗؼٔحؿ تؽياض چٞ ٛط ضٝظإ ذساٝٗسّ 13

چطا ـٌطٟ ٗٔيٌطزّ ت٘ٞـْ ًط ـٌط ذاُك 
787

 

 

 ٓطاز ٖٓ ٛٔإ إٓ تٚ جىطع ْٛ ٗياظيْ٘ 14

ـٔا ضا شإ زضاظي٘ث زػا ًطزّ ؼحط ذاُك 
788

 

 

 

 

                                                           
782

 “Ancak o doğunun sultanı (güneş) merhamet etmeyecek olursa, bu durumda ben, çaresiz başka bir 

diyara sefer ederim.”  
783

 “Bu takdirde, onun mevhibe-i ilahî olan düğümlenmiş saçlarını bir elime geçirirsem, bu can 

pamuğunu taze misk kokusu gibi veririm.” 
784

 “Sevgilinin zülfünün hayaliyle Ka„besini tavaf etmek, adeta onun kara benini düşünürken Hacer-i 

Esved taşını öpmek gibidir.” 
785

 “Sevgilinin ayağının toprağı, âşıkların gözlerinin cilasıdır. Ben onun halis tozunu, can gözüme 

çekeyim.” 
786

 “Eğer o güzel sevgili bize bir işarette bulunursa, onun hususî meclisinde muteber ve halis sözler 

söylerim.” 
787

 “Rabbimin her gün pek çok nimetini yer içerim. Halis şeker bile yiyorum, niçin bir 

şükretmeyeyim.” 
788

 “Benim muradım hemen daima Cenab-ı Hakk‟a yalvarıp yakarmaktır. Sizin uzun ömürlü olmanız 

için de seher vakti halis dua ettim.” 
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 كطام ـطض ٓفٌَ ـس تطاٟ ؼٟٞ شاٗاٗطا 15

ٗٞـحْ ؼي٘ۀ ُٞض ًحاب ٓرحمط ذاُك 
789

 

 

 تيا اٟ تاز ـثريعّ ؼالّ ٖٓ ًٚ تطؼاٗس 16

پياّ ٖٓ اٝ زُثطضا جٞاٟ پيي تثط ذاُك 
790

 

 

 ًٚ تاؽ ضٝوۀ حؽ٘ؿ اًط ًٚ ٖٓ زضٕٝ آيْ 17

ٜٗاٍ هس شاٗاٗيْ چٞ زازٗس ذٔط ذاُك 
791

 

 

 اًط إٓ جٞجياٟ ذاى پاٟ زُثطٟ تيْ٘ 18

زٛيْ تط چفْ ذٞٗثاضيْ چٞ ياكحْ إٓ تمط ذاُك 
792

 

 

 حؽاب ػٔط ٖٓ زايْ زضيٖ زضذاٗٚ تٌصاضٗس 19

كطآٞـ٠ ٗيْ ٛطًع ـٔا شٞشٞ ـٔط ذاُك 
793

 

 

 هٍٞ اٝؿ٠ِ ٖٓ ًٚ لطاكيْ ٓؼا٠ٗ تحط ؼ٘صيسّ 20

زضيٖ تاظاض ٓح٘ث ضا تياٝضزّ ًٜط ذاُك 
794

 

145ᵇ 

 زال ٓومٞز اًط ذٞاٛس تطٝيث ذاى يٌؽإ ًٖ 21

 
795

 ًط إٓ ٓؼفٞم ٗظط زاضز ـٞز ٟٝ ؼطخ ظض ذاُك

 

 

 

                                                           
789

 “Sevgiliye ayrılık konusunu şerh etmek çok zor oldu. Bu sebeple, gönül levhasına muhtasar bir 

kitap yazdım.” 
790

 “Gel ey geceleri esen rüzgârım! Selamımı ulaştır. Sen bir ulaksın, benim haberimi de sevgiliye 

götür.” 
791

 “Eğer onun güzellik bahçesinin içine girebilirsem, fidan boylu sevgilim bana da olgun 

meyvelerden verir.” 
792

 “Eğer sevgilinin ayağının toprağından yapılmış sürmeyi bulursam, düzgün görebilmek için onu 

kanlı yaşlar akıtan gözlerime sürerim.” 
793

 “Ömrümün hesabını daima bu evin içinde bıraktılar. Sizi asla unutmuyorum, azar azar sayın.” 
794

 “Ey Kuloğlu! Ben sarrafım, manalar denizine fiyat biçiyorum. Bu mihnet pazarına da halis inciler 

(güzel şiirler) getirdim.” 
795

 “Ey gönül! Eğer istersen yüzünü yerle beraber et (yere koy). Eğer sevgili nazar ederse o toprak, 

halis kırmızı altına döner.” 
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217 

Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün 

1 Gel gider dilden sivāyı çün Ḫudā ister ḫulūṣ 

 Defʿ ėdegör māsivāyı āĢinā ister ḫulūṣ 

 

2 Ger dilerseñ tā ebed cānuñ ḥużūr ėde senüñ 

 ġübhenüñ cāmını kesr ėt kim ṣafā ister ḫulūṣ 

 

3 ĠĢbu dünyāyı görürsin ḳalbüñe vėrür ḫalel  

 Anı terk eyle göñül ehl-i beḳā ister ḫulūṣ 

 

4 Tīre-dil olma bu gün ṣāf-derūn ol sen daḫı 

 Ḳıl mücellā ḳalbüñi Rabbü‘l-ʿalā ister ḫulūṣ 

 

5 Rūz-ı maḥĢer sen anuñ yanına nice varasın 

 Eyle ḫaĢyet iy göñül ol pādiĢā ister ḫulūṣ 

 

6 Dü-cihāndan ileridür bezm-i Ḥaḳ iy mübtedī  

 NūĢ-ı cām-ı ʿıĢḳ ėden ehl-i fenā ister ḫulūṣ 

 

7 Kār-ı dünyādan beḳā içün elüñ çek iy göñül 

 Zīra anda olmayup çūn u çerā ister ḫulūṣ 

 

8 Fāriġ ol eĢġāl-i dünyādan beḳā-bi‘llâh içün 

 BaĢ u cānı terk ėden ehl-i cefā ister ḫulūṣ 

 

9 Ġkilikle hiç kiĢi ėrmez bir adım menzile 

 ʿĀĢıḳ-ı dīdār iseñ vech-i liḳā ister ḫulūṣ 

 

10 BaĢ u cānı terk ėden Ģāyeste-i dergāh olur 

 Dost ilinde kim ola her mācerā ister ḫulūṣ 
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11 Maḥrem iseñ sen de terk ėt ṣoḥbet-i nā-maḥremi 

 Bezm-i dildār içre olan merḥabā ister ḫulūṣ 

 

12 Ḥaḳ yolında Ģöyle güm-rāh olmamaḳ ister iseñ 

 Dāmenin elden ḳomaġıl reh-nümā ister ḫulūṣ 

 

13 ʿĀlem-i süflīden ol ʿulvīye eylerseñ ʿurūc 

 Perr ü bāl aç āĢiyān-ı müntehā ister ḫulūṣ 

 

14 Mübtelā-yı derd-i ʿıĢḳ iseñ ṭabībe düĢ yüri 

 Ġayrıdan perhīz ėdegör kim devā ister ḫulūṣ 

146ᵃ 

15 Dāmen-i ālūde olursañ da ḳalbüñ eyle pāk 

 Vaḥdet-i eyvānında Ģol bāb-ı rıżā ister ḫulūṣ 

 

16 Ḥüccet-i Ģerʿi elüñden ḳomaġıl iy muttaḳī 

 Zīra kim bu yolda rāh-ı enbiyā ister ḫulūṣ 

 

17 Dāyir-i Ģerʿ-i Ģerīf içre baṣarsañ ger ayaḳ 

 Ümmet olur iseñ aña Muṣṭafā ister ḫulūṣ 

 

18 Eyle terk-i Rāfiżī ol sünnī iy ṣāliḥ-nihād  

 Anları sev çār-yār-ı bā-ṣafā ister ḫulūṣ  

 

19 Āl ü aṣḥāb-ı Resūlu‘llâhı sen sev cān ile 

 ġāh-ı merdān uʿAlī-i Murtażā ister ḫulūṣ 

 

20 Ġy Ḳuloġlı sev Resūluñ ālini evlādını 

 Çünki senden ol Ģehīd-i Kerbelā ister ḫulūṣ 
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218 

Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün 

1 Yā Ġlâhī çünki tenden olmaya cān inḳırāż 

 Bulmaya cānumdan āḫir ḥubb-ı cānān inḳırāż 

 

2 Bir yañadan vėrme sāḳī sen bize bār-ı elem  

 Destimüzden oldı çün bu cām-ı devrān inḳırāż 

 

3 Ġy ṭabībā ben ümīdi kesmiĢem Ģimdengėrü 

 Pes muḳarrrer oldı mevt bulmıĢ ki dermān inḳırāż 

 

4 Sāʾil-i dergāhuñam çoḳdan ḳapuñda iy ḫˇāce 

 ġānuña lāyıḳ görünmez k‘ola iḥsān inḳırāż  

 

5 Eyleme bizden dirīġ emr ile fermānuñ çün āh 

 PādiĢāhdan olmaya ḳullara fermān inḳırāż 

 

6 Mücrimem gerçi senüñ ḳapuñda bī-ḥad ṣuçlarum 

 Ṣuçlı maḥbūs olana olmaz yine nān inḳırāż 

 

7 LeĢker-i nefse yine maġlūb olaldan ġālibā 

 Āhımuzdan bulmaz oldı Ģimdi ṭūfān inḳırāż 

 

8 Vuṣlatuñ evvel-bahārına ėriĢmedüm yine 

 Ḥasretüñle olmadı cānā zemistān inḳırāż 

 

9 GūĢe-i ebrūlaruñ fitne ḳopardı cā-be-cā 

 Bu sebebden bulmadı ʿālemde ṭuġyān inḳırāż 

146ᵇ 

10 Çün ḳadīmīdür ṣıfāt-ı Ḥaḳ celāl ile cemāl 

 ḤaĢre dek bulmaz bilüñ kāfir müselmān inḳırāż 
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11 Luṭf u ḳahr anuñ ṣıfātıdur ezelden tā-ebed 

 Hiç bulmaz cennet ile nār-ı sūzān inḳırāż 

 

12 Ḳıl teveccüh cān ile Ḥaḳḳa tevekkül ol göñül 

 Eylemez ḳullarına fażlını Raḥmān inḳırāż 

 

13 Gerçi kim bizden kesildi līk ol her menzile 

 Varur ėtmez seyrini ol māh-ı tābān inḳırāż 

 

14 ʿĀḳıbet dėr muttaḳīlerüñ içündür ol Ġlâh 

 Nice buldı imdi gör Firʿavn u Hāmān inḳırāż   

 

15 Gör tecerrüdle ʿĠsā nice göge aġdı bu gün 

 Buldı hem Ḳārūn ile māl-ı firāvān inḳırāż 

 

16 Gül yüzüñdür ʿālemi evvel-bahāra döndüren 

 Murġ-ı dilde yine olmaz āh u fiġān inḳırāż 

 

17 Cānımuz müĢtāḳ olur dāyim viṣāluñ ʿıydına 

 Kaʿbe kūyuñda hiç olsun mı ya ḳurbān inḳırāż 

 

18 Luṭf u ikrām eyledükçe żayfuña her Ģeb ki sen 

 Ġy ḫalīlüm olmaya ḫāneñde mihmān inḳırāż 

 

19 NeĢter ü tīġ-i ḳażāñile Ḫudāvende meded 

 Bulmaya ʿālemde ʿırḳ u ehl-i īmān inḳırāż 

 

20 Bu Ḳuloġlı bendenüñ eyle duʿāsını ḳabūl 

 Olmasun ʿālemde yā Rab āl-i ʿOŝmān inḳırāż 
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219 

Müstefʿilün Müstefʿilün Müstefʿilün Müstefʿilün 

1 Ḥālüñi eyle iy göñül ḥażret-i Müsteʿāna ʿarż 

 Nāz-ı derūnuñ eylegil ḥażret-i Lā-mekāna ʿarż 

 

2 Eyle seḥerde ḥālüñi ʿandelīb-i zamān iseñ 

 Eyle sürūr-ı āhuñı sen daḫı gülistāna ʿarż 

 

3 Dāmgeh-i  ḫāke bu gün ṭutuluben ḳalduġuñı 

 Eyle ė murġ-ı dil yine kendüñi āĢiyāna ʿarż 

 

4 Ḫāme-i müĢgīn ile yaz cümle-i ḥālüñi yine 

 Ḳıla gör anı gāhi ki pādiĢeh-i zamāna ʿarż 

147ᵃ 

5 Ḥażret-i Muṣṭafā dėmiĢ redd olunmaya ebed 

 ġol kiĢi ḳılsa ḥālini Rabbine ḫāliṣāne ʿarż 

 

6 Her keĢinüñ iki melek iĢledügini yazalar 

 Ėdeler anı haftada iki gün āsümāna ʿarż 

 

7 Biri ḫamīs güni anuñ birisi iŝneyn güni 

 Bu iki günde her ʿamel olına bī-niĢāna ʿarż 

 

8 Her ne ʿamel ḳılur iseñ hep anı birer birer
796

 

 Dergeh-i ḥażret-i Ḥaḳa eyleyeler nihāna ʿarż 

 

9 Cevher-i maḳṣūdı eger sen de murād ėder iseñ 

 Cān ile cüst ü cū ḳılup eylegil anı kāna ʿarż 
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 Vezin kusurludur. 
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10 Bār-ı emāneti Ḫudā arḳaña urdı çün senüñ 

 Götür ölünce sen anı eyleme kārbāna ʿarż 

 

11 Verd-i rıżāyı ṭālibā bulmaḳ ise murādıñuz 

 Kendüñi eyle bī-riyā imdi Ģu bāġbāna ʿarż 

 

12 ġol ki cemāl-i dilberi göre de vėre cānını 

 Öldügi gibi anı pes eyleyeler cināna ʿarż 

 

13 Dünyede dām-ı ḳahr ile ḫāke berāber olanı  

 Beḳāya varduġı gibi ola yüce mekāna ʿarż 

 

14 Nefs-i ʿadū-yı kāfiri bunda helāk ėdenleri 

 Vėre zeʿāmet-i ebed olına ʿālī-Ģāna ʿarż 

 

15 Her ne olursa ḥācetüñ Tañrıdan iste iy göñül 

 Kimseye açma ḥālüñi eylemegil fülāna ʿarż 

 

16 Pīr-i maḥabbete bu dil yeñi mürīd oldı henūz 

 Tekye-i ġamda sen anı eyle Ģu dervīĢāna ʿarż 

 

17 Bezm-i ḥaḳīḳate eger dāḫil olursañ iy göñül 

 Eyle o sulṭāna yine ḥālüñi nāzükāne ʿarż 

 

18 Budur ḳaṣāvetüm benüm gördüm anuñ cemālini 

 Eyleyümedüm aña ben ḥālümi ʿāĢıḳāne ʿarż 

 

19 Dāmen-i yāre ṣarılup yüzümi yerlere sürüp 

 Sūz-ı derūnum eyleyüp ben aña yana yana ʿarż 
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20 Ḫidmet-i āsitānını eyle ḳabūl cān u dilden 
797

 

 Ḳuloġlı ḳıl sen aña gel ḥālüñi ṣādıḳāne ʿarż 

147ᵇ 

21 Bir gün ėdersin iy göñül o fāni eve riḥleti 

 Cümle iĢüñ birer birer olına Lā-mekāna ʿarż 

 

220 

Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün 

1 ʿĀĢıḳuñ üstüne vācib ḫidmet-i cānān farż 

 Aġniyā üzre zekāt ile olur iḥsān farż  

 

2 Ġy ṭabībüm ḳapuña geldüm çü redd ėtme beni 

 Kendü mecrūḥuñam olmıĢ üstüñe dermān farż 

 

3 Bir ġarībem kūyuña ėriĢdüm iy kān-ı kerem 

 Devlet ehline riʿāyet eylemek mihmān farż 

 

4 GülĢen-i vaṣluñ ėriĢdi nev-bahār oldı yine 

 Oldı bülbül üzerine ėtmesi efġān farż 

 

5 Ḫār elinde ḳaldı güller bunda bülbül nā-tüvān 

 Yalıñuz ḥayret içinde olması nālān farż 

 

6 Beni ėtdi dehr-i gerdūn āĢinālardan cüdā 

 Hicret ėtmek geldi lāzım oldı hem hicrān farż 

 

7 Bezm-i dünyāda ḥaḳīḳat bu Ģarāb-ı merg ü mevt  

 Bize ṣunmaḳ bildi taʿyīn sāḳi-i devrān farż 
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 Metinde “dil” şeklinde olan kelime, “dilden” şeklinde okunarak vezin ve manadaki aksaklık 

giderildi. 
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8 Eylegil iy dil sefer sen āḫiret menzīline  

 Saña olmaḳ iĢbu evde tābiʿ-i fermān farż 

 

9 Esb-i himmet birle sen de eyle nefs üzre hücūm 

 Ol süvār iy behlüvānum oldı çün meydān farż 

 

10 Yanmaġa ḳaṣd eyledi ruḫsāruña pervāne-dil  

 Çünkim oldı bezm-gehde āteĢ-i sūzān farż 

 

11 Dil ṭavāf ėtmek diler beyt-i Ģerīfüñ rūz u Ģeb  

 Kim ki buldı istiṭāʿat lā-büd ol eyvān farż 

 

12 Cānımuz olsun viṣālüñ ʿıydına cānā senüñ 

 Çün fidā olsun saña biz bilürüz ḳurbān farż 

 

13 Vechüñ āyātını zāhid nice inkār eylesün 

 Üzerine oldı anuñ āyet-i Raḥmān farż 

 

14 Zülfüñe el urmamıĢ münkir olup vāʿiẓ senüñ 

 Bāri tefsīr ėtmek ister ibtidā Ḳurʾān farż 

148ᵃ 

15 Ḥüsnüñ evṣāfını Ģerḥ ėtsem nice dīvān olur 

 Her kiĢiye vaṣf-ı ẕātuñ eylemek Tibyān farż 

 

16 Gün cemālüñ seyr ėden elbetde ḥayrān olısar 

 Yüzüñi görenler üzre oldı hem īmān farż 

 

17 Pīr-i ʿıĢḳa çün mürīd oldı göñül Ģimdengėrü 

 Zīra bilür kim ezelden āyin ü erkān farż 

 

 



723 
 

18 Emrine eyle riʿāyet gėce gündüz ber-devām 

 Ḳaddüñi dāl eyle cānā ḫidmet-i sulṭān farż 

 

19 Eylegil dergāhını cünd-i ḥavādiŝden penāh 

 Ḳullar üzre gėce gündüz mesned-i dīvān farż 

 

20 ʿIydgehde nā-geh-ān görür iseñ cānānuñı 

 Ġy Ḳuloġlı üstüñe bil būse-i dāmān farż 

 

221 

Mefāʿīlün Mefāʿīlün Feʿūlün 

1 Bu dil aḥvālin ėder yāra tevfīż 

 Ḳılur bülbül ġamın gülzāra tevfīż 

 

2 Ḥaḳīḳat çeĢmi ile baḳ ḳılurlar 

 ĠĢin Manṣūr olanlar dāra tevfīż 

 

3 ĠĢitdük vaʿde-i vaṣluñ ṭabībā 

 Çün ėtdük ḥālimüz iḳrāra tevfīż 

 

4 Bu dil pervānesi bezmüñde cānā 

 Ėder ol Ģeh-perini nāra tevfīż 

 

5 Viṣālüñ Ģehrinüñ her āĢināsı 

 Ḳılur mı sırrını aġyāra tevfīż 

 

6 Firāḳuñ nārına yandı derūnum 

 Anı teskīne ḳıl bir pāre tevfīż 

 

7 Dehānuñ ġoncesinüñ gülĢenini  

 Ṣabā ėder yine esḥāra tevfīż 
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8 Bu gün bīmār-ı hicrānam ṭabībüm 

 Ėderem derdümi tīmāra tevfīż 

 

9 Yüzüñ āyātını ṣan Rūḥ-ı ḳudsī 

 Ḳılur tā Aḥmed-i Muḫtāra tevfīż 

148ᵇ 

10 Ṣaçuñ müĢgīnini çīn ü ṣabā pes 

 Ėder çün ṭabla-i ʿaṭṭāra ṭevfīż 

 

11 ĖĢigüñ pisterinüñ ḫastesiyem  

 ĠĢüm sen gözleri bīmāra tevfīż 

 

12 Teẕerv-i dil ḳılur bāġūñda her gāh 

 RevīĢin sāye-i reftāra tevfīż 

 

13 Ġçen ʿıĢḳ-ı Ģarāb-ı ḫoĢ-güvārı 

 Ėder kendüzini esrāra tevfīż 

 

14 ʿAcebdür bülbülüñ Ģūrīde-ḥāli 

 Sürūrın ol ḳılur çün zāra tevfīż 

 

15 Bu dil murġını Ģol Ģāhīn pençeñ 

 Helāk ėdüp ḳılur minḳāra tevfīż 

 

16 Beni ḳul ėdeli dellāl-i ʿıĢḳuñ 

 Ḳılur Yūsuf gibi bāzāra tevfīż 

 

17 Günāhum çoḳluġını bildüm iy Ģāh 

 Seḥerde ḳıldum istiġfāra tevfīż 
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18 Bu gün alma gibi baĢum ʿalemde  

 Rıżāñile olur destāra tevfīż 

 

19 Budur ʿādet begüm dīvān-ı ʿıĢḳda 

 Ėder ḳullar iĢin Ḫünkāra tevfīż 

 

20 Tevekkül ol ḳılagör cümle ḥālüñ 

 Ḳuloġlı Īzid-i Cebbāra tevfīż 

 

222 

Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün 

1 Āb-ı çeĢmüm yüzüm üzre oldı çün bostān-ı feyż 

 Raʿd-ı āhum emr ėdelden ʿāleme bārān-ı feyż 

 

2 Keff-i himmet basṭ ėdüp bu dil zer-efĢān eyledi 

 ʿĀlem-i ḳalbe ṣaçıldı maʿni-i iḥsān-ı feyż 

 

3 Ḳalmasun deyü Ģeb-i ẓulmetde erbāb-ı ṣafā 

 Ḳıldı dil Ģehrin münevver ẕerre-i tābān-ı feyż 

 

4 ġöhret-i ḳabż-ı cehālet ʿaskerin ėdüp helāk  

 KiĢver-i ḳalbi iḥāṭa eyledi ʿummān-ı feyż 

149ᵃ 

5 Eyledi zühd ü riyānuñ milkini hep tār ü mār 

 Çünki ṭūġın dikdi bu meydāna ol sultān-ı feyż 

 

6 Ṭalʿat-i nūr-ı tecellāyı cemāl-i dostı gör 

 Ḳapladı düpdüz cihānı Ģöhret-i ʿunvān-ı feyż 

 

7 Bezm-gāh ėdinmek içün bu riyāż-ı fikreti 

 Ḳurdı ṣaḥrā-yı göñülde ḫayme-i aʿyān-ı feyż 
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8 Tīre-Ģeb olduġı içün göñlü dāyim ṭālibüñ 

 RūĢen ėtmege tecellī eyledi lemʿān-ı feyż 

 

9 Ḳollanur gözden ḳulaḳdan bıraġur dėme hemān 

 Behre-mend ėder ḳulını meclis-i erkān-ı feyż 

 

10 ʿĠlm ü taḥḳīḳe ėdüp gider idi rayb u gümān 

 Ḫānemüz ḳılsa müĢerref bir kezin mihmān-ı feyż 

 

11 Āsümān-ı dil yine rūĢen olup bulur żiyā 

 Yañılup burc-ı göñülde ṭoġsa ol tābān-ı feyż 

 

12 Ẓulmet-i cehl-i küdūret refʿ olaydı bī-dirīġ 

 NeĢʾe vėrse ḳalbe cānā maʿni-i ʿirfān-ı feyż 

  

13 Fetḥ olup ḳalbüñ ḳapusı açılup bāġ-ı Ġrem 

 Ravża-i cennetde ṣalındı yine Rıḍvān-ı feyż 

 

14 Çaḳ cigerden aḳıdur ʿilm-i belāġat ḳanını  

 Sīneye ḳılur güẕārı nīze-i iẕʿān-ı feyż 

 

15 Artar eksilmez odur cānā Ģarāb-ı Lem-yezel 

 Cām-ı Cemdür ṭoldurur çün kāse-i devrān-ı feyż 

 

16 Bezm-i ġamda bize daḫı vardurur çün nefʿi anuñ
798

 

  Gāhi pür ḳılsa yine ol cürʿa-i yārān-ı feyż 

 

17 Sidreden ola yuḳaru menzilimüz çün bizüm 

 Açar ise üstümüze bāl ü per cevlān-ı feyż  
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 “Çün” kelimesi çıkarılarak veya “nefʿi-anuñ” kelimeleri ulanarak vezindeki kusur giderilebilir.  
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18 Töhmet ėdüp kendüñe vāʿiẓ ḳılursın iftirā 

 Bula mı meclisde senüñ gibi Ģehr oġlanı feyż 

 

19 Rūḥ-ı Mūsā bulmasa hergiz belāyādan necāt 

 Nefs-i Firʿavnı helāk ėtmezdi o ŝuʿbān-ı feyż 

 

20 Ġy Ḳuloġlı Nūḥuñ ʿömrince yaĢarsañ çāre yoḳ 

 Māsivānuñ fülkini ġarḳ ėtmese ṭūfān-ı feyż 

149ᵇ 

21 Taḫt-ı maʿnāya çıḳup sulṭān olımazsın yine 

 Ger icāzet vėrmese saña bu gün imʿān-ı feyż 

 

223 

Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün 

1 Ḥasret-i ẕātuñla ėrer mübtelāya inḳıbāż 

 Ėrmesün bezmüñde cānā āĢināya inḳıbāż 

 

2 Dergehüñde Ģād olurken kim senüñ bāy u gedā 

 Kim revā mıdur ėre ben bī-nevāya inḳıbāż 

 

3 Zāyir-i beytü‘l-ḥarīmüñ görmese gün yüzüñi 

 ĖriĢür kūyuñda pes her bir gedāya inḳıbāż 

 

4 Sīnemi bulmasa tīr-i ġamzesine ger hedef 

 Bī-ḥużūr olur gelüp ol ḳaĢı yāya inḳıbāż 

 

5 Ġam degil yıḳarsa dil vīrānesin seng-i sitem 

 Gelmeye yoġ olmadan ehl-i fenāya inḳıbāż 

 

6 Dil yine evc-i semāda dolaĢup cevlān ėder 

 ʿUlvilerden düĢmeye perr-i hümāya inḳıbāż 
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7 PādiĢāh-ı ḥüsn olup sen ʿahde vāfīsin yine 

 Devletüñde gelmez aṣḥāb-ı vefāya inḳıbāż 

 

8 Ġster iseñ iy göñül ser-menzil-i maḳṣūda rāh 

 Dāmenin ṭut vėrmegil ol reh-nümāya inḳıbāż 

 

9 Ṭutmaġıl dünyā girībānın elüñden ṣalıvėr 

 Pes bulur düĢen Ģu āĢūb-ı cefāya inḳıbāż 

 

10 Dāmenüñ ṭutar senüñ bir gün o minḳār-ı ecel 

 Bulur uġrayan o Ģehbāz-ı ḳażāya inḳıbāż 

 

11 ʿĀḳil iseñ gel ḳoma bir ṭaĢı bir ṭaĢ üstüne 

 Dünye maʿmūriyyeti vėrür beḳāya inḳıbāż 

 

12 Zülfine doḳunmayup ḳılmıĢ güẕer bād-ı Ģimāl 

 Būy-ı hicri vėrmiĢ ol deñlü ṣabāya inḳıbāż  

 

13 Nāle-i Ģeb-gīrüm ėtdi ʿālemi bir tīre-Ģeb 

 Raʿd-ı āhum vėreli evc-i semāya inḳıbāż 

 

14 Gözlerüm baḥri yüzümi ṣāf cevher ėdeli 

 Rūy-ı zerdüm vėrür ehl-i kīmyāya inḳıbāż 
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15 ĀteĢ-i dūzaḫ bu gün āhumdan olmıĢdur Ģerer 

 Umaram yarın vėrür ol eĢḳıyāya inḳıbāż 

 

16 Vėrmeye bundaġı ʿizzet saña ʿömren menfaʿat 

 Vėre hicrān āteĢi ehl-i hevāya inḳıbāż 

 

17 Ḫāṭıruñ ol ili her dāyim ferāmuĢ ėtmesün 

 Ėrmesün dilüñde hiç ẕikr ü ŝenāya inḳıbāż 
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18 Getürür āyīne-i ʿuĢĢāḳına bir gün ġubār 

 Gelmesün ʿālemde vech-i dil-rübāya inḳıbāż 

 

19 Kim anuñ bezminde Ģād olmaḳ dilermiĢ müddeʿī 

 Gelse her gün yėridür Ģol nā-revāya inḳıbāż 

 

20 Āsitān-ı dergehüñde bu Ḳuloġlı bir ġarīb 

 Vėrmesün hicrüñ eli ol mübtelāya inḳıbāż 
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Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün 

1 Dilā ḳalbüñ serāyına aça yol ḥażret-i feyyāż 

 Silinürse bu āyīne görine ṭalʿat-i feyyāż 

 

2 Geçüp keŝret feżāsını ėresin menzil-i ḳurba  

 NuḳūĢ-ı māsivāyı hep yuya ol raḥmet-i feyyāż 

 

3 Eger dergāhına anuñ ėriĢürseñ sen iy sālik 

 Serāy-ı Lā-yezālīde göresin rüʾyet-i feyyāż 

 

4 Hevā-yı evc-i tevḥīde göñül murġı ḳıla cevlān 

 Pes esrār-ı Ġlâhīden ėriĢe ḳuvvet-i feyyāż 

 

5 Cünūd-ı Lā-yezālīden saña yardım ėriĢürse 

 Bu nefsüñ ʿaskeri ṣına yetiĢe nuṣret-i feyyāż 

 

6 Belā-yı imtihānına taḥammül ėde ger sālik 

 Olur ṣabr eyleyen meʾcūr buluben niʿmet-i feyyāż 

 

7 Eger deryā-yı tevḥīde bu gün ġavvāṣ olursañ sen 

 Bulasın cevher-i ʿilm-i ledünni ḳıṣmet-i feyyāż 
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8 FerāmūĢ ėtme sen bezm-i ṣafānuñ merḥabāsını 

 Riyāż-ı bāġ-ı cennetde bulasın ʿizzet-i feyyāż 

 

9 Kelām-ı Lā-yezālīden ėriĢse semʿüñe nā-gāh 

 EĢide ḳulaġuñ anda kelām-ı ḥikmet-i feyyāż 
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10 Bulasın sen de iy ʿāĢıḳ o yārüñ merḥabāsından 

 Eger bezm-i Ġlâhīde ḳılursañ ṣoḥbet-i feyyāż 

 

11 Maʿānī ḳaṣrına yine ĢehinĢāh olmaḳ isterseñ 

 ĖriĢe milk-i dil içre temāmet ḥaĢmet-i feyyāż  

 

12 Ledün bāġında seyrān ėtmeye Ģol rind-i mestāne 

 Bula ʿizzet serāyında nihānī nüzhet-i feyyāż 

 

13 Ḳamu ʿālemlere mālik olasın bir gedā iken 

 Vėriser nā-gehān saña Ģu cāyı devlet-i feyyāż 

 

14 Sivānuñ defterini āteĢ-i ʿıĢḳa ḳılup iḥrāḳ 

 Serāy-ı sırr-ı ev-ednāda
799

 bulan vuṣlat-ı feyyāż  

 

15 Ḥaḳīḳat cürʿasın nūĢ eyledi bezm-i Ġlâhīde 

 Bulanlar bāb-ı taḥḳīḳ-i duḫūle ruḫṣat-ı feyyāż  

 

16 Dü-ʿālem ḥubbını dilden çıḳardı ʿārif-i sālik  

 Anı tenhālıḳ içre ferd ėdüp ünsiyyet-i feyyāż  

 

17 Recāyı ġayrıdan kesdüre fi‘l-cümle gėce gündüz 

 Veẓāyif ehline dāyim sipās u minnet-i feyyāż 

 

 

                                                           
799

 Necm, 53/9. 
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18 Ḳulına cūd-ı inʿāmın kim eksük ėtmeyüp hergiz 

 Rıżā göstermedi ġayrı ḳapuya ġayret-i feyyāż 

 

19 Fenā-fi‘llâh olanuñ dāmenin ṭut iy göñül sen de 

 Ḳılasın  gūĢe-i vaḥdetde tā kim ʿuzlet-i feyyāż 

 

20 Ḳuloġlı āteĢ-i hicrāna yanmaḳdan uṣanmıĢdur 

 Aña dīdārını ʿarż ėde Ģāyed ḥażret-i feyyāż 
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Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün 

1 Āyet-i vechüñde yazdı muṣḥaf-ı Ḳurʾāna ḫaṭ 

 Kim ṣunulmıĢdur semādan ḥażret-i ʿOŝmāna ḫaṭ 

 

2 Tā ezelden naḳĢ ėdüp yazmıĢ Debīr-i kāyināt  

 Cümle maḳdūrātı bir bir levḥa-i Sübḥāna ḫaṭ 

 

3 Tīġ-i tedbīr anı ḥaḳḳ ėtmez muʿayyen bilmiĢ ol 

 Ḫāme-i ḳudret yazarsa cebhe-i insāna ḫaṭ 

 

4 Ḥükmi bir bir olur icrā yoḳdur aña çāre hiç 

 Ger yazarsa dest-i ḳudret nāme-i pīĢāna ḫaṭ 
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5 NūĢ ėdüp mest olduḳ unutduḳ rüsūm-ı ẓāhiri 

 Böyle yazmıĢ kim ezel ol kāse-i devrāna ḫaṭ 

 

6 Bizi ḳıldı bende bu dehr-i denī nā-geh yare  

 Yazdılar ḳardeĢleri ṣan Yūsuf-ı Kenʿāna ḫaṭ 

 

7 Pāymāl ėtdi bu gün māçīn u çīn-i ruḫlaruñ 

 Kim ḳara ṣaçuñ yazar ebrū-yı Hindistāna ḫaṭ 



732 
 

8 Ḫāl ü zülf-i dilberi gören ḳıyās ėtdi hemān 

 Perr-i Cibrīl eylemiĢ eyā meh-i tābāna ḫaṭ 

 

9 ʿArż-ı ḥālim nāme-i ḳalbümde taṣvīr eyledüm 

 Vėrmek içün ol Ģikāyet-gāhda sulṭāna ḫaṭ 

 

10 Sūz-ı āhımuñ Ģerārından kebūter yanmasa 

 Ben de irsāl eyler idüm ol Ģeh-i ḫūbāna ḫaṭ  

 

11 ġemʿ-i ruḫsāruña ḳarĢu yandı dil kāġıd gibi 

 Ṣanasın kim atdılar bir āteĢ-i sūzāna ḫaṭ 

 

12 Bāġda āb-ı revān ile kim irsāl ėtmege 

 Çünki yazar erġavān ol lāle-i nuʿmāna ḫaṭ 

 

13 Ṣaçınuñ küfrine her kim bunda īmān götürür 

 Gönderür ṣulḥ olmaġ içün ol Firengistāna ḫaṭ 

 

14 Yüridi ṣāḥib-zamān yine memālik ḳaṣdına 

 Rūm ilinden gönderlidi kiĢver-i Īrāna ḫaṭ  

 

15 Dil hümāsı āsümān-ı vaḥdete ḳıldı ʿurūc 

 Ġltdiler gūyā kim ol dergāh-ı ʿālī-Ģāna ḫaṭ 

 

16 Pes gören bir kez cemālüñ eylemiĢ seyr-i behiĢt 

 Dest-i ḳudret yazdı ṣankim cennet-i Rıḍvāna ḫaṭ 

 

17 Cünd-i ʿıĢḳuñ eyledi cānum diyārını ḫarāb 

 Ṣanki menĢūr-ı ḳażā yazmıĢ idi vīrāne ḫaṭ 

 

18 Āyet-i ḥüsnüñ bu güñ meĢk ėdeli ṭıfl-ı göñül 

 Nūn-ı ebrūña müĢābih yazmadı reyḥāna ḫaṭ  
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19 Bezm-i ʿıĢḳuñda ḳaĢuñ ṭuġrāsına göre hemān 

 NaḳĢ-bend-i kilk-i Mānī yazdı bir mestāne ḫaṭ 

 

20 LeĢker-i ġam ḫāṭıruñda ṣaf ṣaf olup yerleĢür 

 Ġy Ḳuloġlı sen yazarsın gerçi bu dīvāna ḫaṭ 

151ᵇ 

21 Bir ġarīb ü bī-kesem kūy-ı firāḳ-ı yārda 

 Senden iy bād-ı ṣabā göndersem o cānāna ḫaṭ 
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Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün 

1 Eger dükkān-ı ḳalbüñ eyler iseñ ḫalvete meĢrūṭ 

 O yārüñ naḳd-i vaṣlın añla iy dil devlete meĢrūṭ 

 

2 Sipās u minnet ile ḳapusına ėrmek isterseñ 

 Olupdur ṣadr-ı aʿlāsı anuñ çoḳ ḫidmete meĢrūṭ 

 

3 Derūnuñ Ģehrinüñ gel pās-bānı ol gėce gündüz 

 Emīnligi bu Ģehrüñ oldı cānā ʿiṣmete meĢrūṭ 

 

4 Ḫudānuñ luṭf u iḥsānın umarsañ bil ṣuçuñ iy dil 

 Ezelden afv-ı ʿiṣyānuñ olupdur raḥmete meĢrūṭ   

 

5 Ḳara yerler ḳarar nice geçürsem nār-ı endūhı 

 Teraḥḥumla anuñ bir kez nigāhı ẕillete meĢrūṭ 

 

6 Özenüp Kaʿbe-i maḳṣūda gir rāh-ı beyābāna 

 ĖriĢmek menzil-i vaṣla kemāl-i diḳḳate meĢrūṭ 

 

7 Fenā-fi‘llâh olanuñ dāmenin elden ṣalıvėrme 

 Senüñ bu vādiden ḳurtulmaġuñ ol himmete meĢrūṭ 
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8 Bu gün zühd ile taḳvānuñ ṭarīḳinden cüdā düĢme 

 Hemān ol bezm-i rūḥānī ṣafā-yı ʿuzlete meĢrūṭ 

 

9 Fiġān deryā-yı ḥasret içre ḳaldum Ḥıżr olup yetiĢ 

 Necāt-ı fülk-i dil ancaḳ beḳā-yı nuṣrete meĢrūṭ 

 

10 Ġlâhī ʿāciz ü zār u zebūn-ı nefs-i dūn oldum 

 Benüm bu ḥālüm iy dānā Ģu ḫāk-i ʿizzete meĢrūṭ 

 

11 Ṣafā-yı ḳalb ile bir kerre nām-ı pāküñi añmaḳ 

 Müyesser olmaz elā ol ḥużūr-ı leẕẕete meĢrūṭ 

 

12 Cemāl-i Ģāhid-i ḳudsīyi görmek ola mı yā Rab 

 Derūnum dīdesi yıllardurur kim ḥasrete meĢrūṭ 

 

13 Yüzi Ģemsini seyr ėtmek derūnum āsümānında 

 Dilā burc-ı hüviyyetde meger ol ṭalʿata meĢrūṭ 

 

14 O sāḳīnüñ Ģarāb içmek leb-i laʿl ile nābından 

 Ki telḫ-i miḥnet-āmīz ile bezm-i vaḥdete meĢrūṭ 
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Feʿūlün Feʿūlün Feʿūlün Feʿūlün Feʿūl 
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1 Vėrür varın ʿāĢıḳ-ı Ḥaḳuñ rāhına ḫarc ėdüp 

 Serāy-ı Medāyin gözetmez ḳılāʿ u biḳāʿ 

 

2 Gözi yaĢını dür gibi ol ṣaçar yerlere 

 Elinde anuñ ṭurmayup dirhem ile ḳuttāʿ 

 

3 Maḥabbet Ḫudādan çü sermāyedür ḳuluna 

 Ṣaḳın anı ṣaḳla kim eylemeyüp ṣoñra ḍāʿ  
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4 ġu sır kim ikiden tecāvüz ėde ṭuyılur 

 DėmiĢ külli sırrın ve cāveze‘l-iŝneyni Ģāʿ  

 

5 Severseñ Ḥaḳı hem Resūlin anuñ iy göñül 

 Olup Ģerʿe tābiʿ eyleme bir Ģey ibtidāʿ 

 

6 Eger ümmet iseñ sen ol HāĢimī dilbere 

 Ḳuloġlı ėdegör anuñ ḳavline ittibāʿ 
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Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün 

1 Eger beyt-i derūnuñda olursañ sen daḫı Ģemmāʿ  

 Görinür nūr-ı Yezdānī olup ḳalbüñde pes lemmāʿ  

 

2 Açılur bāb-ı Sübḥānī içilür bāde rūḥānī 

 Ṣunılur āb-ı ḥayvānī anı menʿ ėdemez mennāʿ 

 

3 Ṣunar ʿāĢıḳlara cāmı unudur neng ile nāmı 

 Unudur ṣubḥ u aḫĢamı oluben Rabbine reccāʿ 

 

4 Aradan refʿ olur nāĢī olup rūḥāniler baĢı 

 Aḳan gözlerinüñ yaĢı olur ʿāṣīlere Ģeffāʿ  

 

5 Yarın cennet serāyında ṣafālar eyleye ʿāĢıḳ 

 Ki zīrā fāni ʿālemde o çekmiĢ idi çoḳ evcāʿ 

 

6 Beḳā-yı Lā-yezālīde ola ol deñlü ol mürūr 

 Bu söz mervīdür icmāʿa buyurmıĢ nitekim Ģürāʿ  

 

7 Otura ḳaṣr-ı cennetde ola envāra müstaġraḳ 

 Yüzinüñ nūrı āfāḳa żiyā vėre ṭola ecmāʿ  
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8 Göñül eyvān-ı ʿıĢḳ içre oturır ʿālī-menberde  

 Bu gün ḳūt eyleyüp ẕikri ol ʿuḳbā milkine zerrāʿ  

 

9 Bu gün meydān-ı tevḥīde bu himmet atını sen ṣal 

 Meyādīnü‘l-Ġlâhīde hiç andan olmaya isrāʿ 
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10 Maḥabbet merhemin ṣaḳla derūnuñ kāsesi içre 

 Hiç andan ġayrı yoḳdur bil senüñ bu derdüñe neffāʿ  

 

11 Ṣaḳın nefsüñ ḥarāmīsi yoluñı urmasun zinhār 

 Ki zīrā rāh-ı ḥaḳḳānīde olmıĢdur pes ol ḳuttāʿ 

 

12 Ŝevāb ile günāhuña ne meʾyūs ol ne maġrūr ol  

 Hem iste hem ḥaẕer eyle sözümi eyleyüp ismāʿ 

 

13 Ḳıl anuñ ḫidmetin dāyim iĢinden imtināʿ ėtme 

 Bu bir ẕevḳ-ı Ġlâhīdür saña hiç gelmesün iḳnāʿ 

 

14 Bu gün meydān-ı ʿıĢḳ içre yüri sen de süvār olup 

 Helāk ėt ʿasker-i nefsi oluben nāmdār eĢcāʿ 

 

15 NuḳūĢ-ı māsivādan hep elüñi pāk ėdüben yu 

 ʿAzīmet eyle uḳbāya oluben dünye-i veddāʿ 

 

16 Bu bāzār-ı maḥabbetde ticāret ėtmek isterseñ 

 Ṣaḳın ser-māye-i ʿömri bu gün eyleme sen ḍāʿ  

 

17 Maḥabbet āleti dilde ziyāde olmaḳ isterseñ 

 Daḫı esrāruñı cānā Ģu ġayra eylemegil Ģāʿ 
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18 Anuñ teslīm bābında otur fermānını gözle 

 Uyuben nefsüñe zinhār ki nesne eyleme ibdāʿ 

 

19 Kerīmā baḥr-ı luṭfuñdan vėrürseñ ḳaṭre kim olmaz 

 Belālu ʿāĢıḳam ben dost naẓardan eyleme iḳṭāʿ 

 

20 Be-nā-geh fetḥ-i bāb ėdüp ki tā refʿ-i ḥicāb ėdüp 

 Ḳuloġlınuñ derūnında yüzüñ nūrı ola lemmāʿ  
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Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün 

1 Zülf ü ḫālüñle göñül murġına ḳurduñ bir duzaġ 

 Bir ḳıl ile baġlanup ṭutuldı çün buñca kelāġ 

 

2 Çünki Mecnūn oldı Leylā zülfüñüñ āĢüftesi 

 ĀĢiyān ėdindi anuñ baĢını sevdā-yı zāġ 

 

3 Kim sürürse ḫāk-i rāhuñ yüzine biñ cān ile 

 ʿIĢḳ erinüñ meclisinde olur anuñ yüzi aġ 

 

4 Murġ-ı dil pervāz ėder çün gördi ḫālüñ dānesin 

 Ayaġına olmıĢ anuñ zülfüñüñ bir ḳılu baġ 
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5 Ġy risālet ḥüccetin ibrāz ėden düĢer saña  

 Sen beyān eyle anı kim mā-ʿaleyk illā‘l-belāġ  800
 

 

6 Bezm-i ġamda gėce gündüz ben senüñ āĢüfteñem 

 Nergis-i mestāneñ içün lāle-veĢ cānumda dāġ 

 

 

                                                           
800

Mâ‟ide, 5/99; Yâsîn, 36/17; Nahl, 16/82; Şûrâ, 42/48; Ra‟d 13/40 .  
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7 BaĢ açuḳ ḥayrānuñam dil ḫānḳāhında senüñ 

 Penbe-i dāġım görenler ṣandılar rūĢen çerāġ 

 

8 LeĢker-i fikr-i ḫayālüñ Ģehr-i dil-āĢūbına 

 Ḳurdılar yine gelüp ṣaḥrā-yı cānumda otaġ 

 

9 Künc-i miḥnetde bu gün ḫalvet-niĢīn oldum yine 

 Ẕerre gelmez göñlüm ārām ėtmekde bāġçe vü bāġ  

 

10 Ben bu gün dīvāne-i ʿıĢḳam ne söyler bilmezem 

 Gerçi ṭutdum vāʿiẓuñ sözine gül gibi ḳulaġ 

   

11 Yāri görmek olmadı bunda müyesser kimseye 

 Anı gördüm deyüben iy müddeʿī söyleme lāġ 

 

12 Kaʿbe kūyuñ bir kez ʿömrümde ṭavāf eylemedüm 

 ġol beriyye-i firāḳuñ içre çoḳ yaḳdum ocaġ 

 

13 Cānımuz maḳṣūdıdur gerçi cemāl-i ṭalʿatüñ 

 Varımazam lākin olmıĢdur ḥarīmüñde yaṣaġ 

 

14 DüĢmiĢem Mecnūn-veĢ çün zülfüñüñ sevdāsına 

 Kelle-i bī-devletümde eyledi ḳuĢlar ṭuraġ 

 

15 Bir yañadan dāmenüm ṭutdı raḳīb-i ḫām-dest 

 Bir yañadan leĢker-i ġam daḫı uzatdı ayaġ 

 

16 Dār-ı dehre gireli bir gün göñül Ģād olmadı 

 Aġlamaḳdan merdüm-i çeĢmüm benüm olmıĢdur aġ 

 

17 Kūyuña varmaḳ müyesser olmadı cānā senüñ 

 Çoḳ ʿazīmet eyledüm bu yola çoḳ ḳıldum yaraġ 
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18 ĖriĢen buldı Ģifā dārü‘Ģ-Ģifā-yı ḳurbuña 

 Ḫaste-dil kim yėdi maʿcūn-ı lebüñi oldı ṣaġ 

 

19 Ġālibā oldum gibi miḥnet ocaġında kebāb 

 Yana yana eridi cismümde olan cümle yaġ 

 

20 ʿĀĢıḳ u maʿĢūḳ arasında bu gün ḥāyil nedür 

 Niçün olmaz bu Ḳuloġlına ʿaceb yakın ıraġ 
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21 Vuṣlat-ı gülzārı buldum deyü feryād eyleme 

 Niçün iy bülbül bu gün sen daḫı baġlarsın dimāġ 
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Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün 

1 Nār-ı āhum yaḳdı gökde māh-ı tābāna çerāġ 

 Dāġ-ı ʿıĢḳum yandurupdur bezm-i cānāna çerāġ 

 

2 ġol Ģeb-i tarīk-i fürḳatden ėdüben iḥtirāz 

 Ḫāne-i dilde yaḳar hicrüñ ġarībāna çerāġ 

 

3 Bōstān-ı ġamda bir bir āteĢ-i āhum ile 

 Çarḥ eli yandurdı yine aña merdāne çerāġ 

 

4 Āsiyāb-ı devletüñde kārımuz döndi yine 

 Kevkeb-i baḫtum uyardı rūz-ı devrāna çerāġ 

 

5 Ḳara göre ḫalḳ-ı ʿālem bilmez idi birbirin 

 Gelmeseydi devr-i Ādemden bu meydāna çerāġ 

 

6 Ḫānḳāh-ı dilde yandurdı muʿayyen pīr-i ʿıĢḳ 

 ġuʿlesi vėrdi żiyā oldı emīrāne çerāġ 
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7 ʿĀlem-i ġayb ehline vėrdi żiyāsı pür-ṣafā 

 Ṣanasın yandı ḥarem içinde rūḥāna çerāġ 

 

8 ĀĢinā oldı göñül görüp cemālüñ nūrını 

 Bāʿiŝ oldı ġālibā bu bezm-i ʿirfāna çerāġ 

 

9 Sāḳi-i ḳudret dolandırdı Ģarāb-ı dilkeĢi 

 Meclis ehline daḫı yaḳdı ẓarīfāne çerāġ 

 

10 Ḳalbümüz ġāyetde tīre olmıĢ idi hicr ile 

 Yaḳdı Ģemʿ-i vaṣl-ı dilber aña nūrāne çerāġ 

 

11 Rāh-ı ḥacc içre beriyyede Ģeb-i ẓulmetde çün 

 Gider idük yaḳdı mīr ḥācum muġaylāna çerāġ 

 

12 ġol göñül kim tīre-dildür aña gönderme żiyā 

 Ḥayf ola yaḳmaḳ ki her berr ü beyābāna çerāġ 

 

13 Dil ki ʿıĢḳuñdan bula senüñ Ģerār-ı maʿnevī 

 Ṣanasın yandurdılar bir ʿāli-eyvāna çerāġ 

 

14 Ḫˇāb-gehden uyanan gördi seher-gehden yine 

 ġol ġırār-efrūzuñ olmıĢ beyt ü kāĢāne çerāġ  
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15 Pertev-i ruḫsāruñı gördi göñül cānā senüñ 

 Deyr-i dilde ṣanki yandurdı Mesīḥāne çerāġ 

 

16 Gözlerüm ḳana boyandı aġlamaḳdan rūz u Ģeb 

 Ṣan muṣannaʿ eyledük laʿl ile mercāna çerāġ 

 

 



741 
 

17 ʿĀlem-i ẓulmetde ḳalmıĢ idi cümle ʿıĢḳ eri 

 Gelmese vechüñ gibi dünyāya bir dāne çerāġ 

 

18 ĀteĢ-i ʿıĢḳuñ göñül milkini pür-Ģemʿ eyledi 

 Gūyiyā buldı apañsuzdan bu vīrāne çerāġ 

 

19 Ẕāt-ı pāküñ pertev-i nūrı hidāyetdür senüñ 

 Āyet-i ruḫsāruñ oldı ehl-i īmāna çerāġ 

 

20 Ġy Ḳuloġlı lemʿa-i dīvān-ı güftāruñ bu gün  

 ġāyed ola her gėce erbāb-ı dīvāna çerāġ 
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Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün 

1 Ġy göñül ḳıl ʿārif iseñ cümle dünyādan ferāġ 

 ʿĀlem-i taḥḳīḳi iste ḳıl hüveydādan ferāġ 

 

2 ġānuña lāyıḳ bir iĢe eyle sen cānā Ģürūʿ 

 Saña lāzım degil eyle aġ u ḳaradan ferāġ 

 

3 Künc-i ḫalvetde ḳalup eglen Ḫudā-bīn ol yüri 

 Ḳıl seyāḥat terkini ėt ġām u Buḫārādan ferāġ 
801

 

 

4 Kaʿbe-i dilde Ḫudānuñ ẕāt-ı pākin görmege 

 Saʿy ėdüp cānā bu gün ḳıl Lāt u ʿUzzādan ferāġ 

 

5 Vaḥdet-i Ḥaḳ Lā-mekāna ger açariseñ ḳanat  

 Göz yumup eyle göñül sen de bu eĢyādan ferāġ 
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6 Māsivānuñ naḳĢını levḥ-i derūnuñdan çıḳar 

 Eylegil yaʿnī kim imrūz ile ferdādan ferāġ 

 

7 ġol hevā-yı vaḥdete aç perr ü bālüñ iy hümā 

 Dāma düĢme ėdegör zülf-i muṭarrādan ferāġ 

 

8 Pāydār olmaz cihān milki bilürsin ʿāḳıbet 

 Sen muḳaddem ėdegör imdi bu süknādan ferāġ 

 

9 ʿAndelībā gül-ʿıẕār-ı vaṣlına ḳıl iĢtiyāḳ 

 Eyle sen de ḥasret ile ḳıĢ u sermādan ferāġ 
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10 Zülfine dil baġlama berdār olursın ʿāḳıbet 

 ʿĀḳil iseñ iy göñül eyle bu sevdādan ferāġ 

 

11 Ṣoyuben āḫir seni bir gün ecel ʿuryān ėder 

 Gir melāmet ḫırḳasına eyle dünyādan ferāġ 

 

12 ġāhid-i dehri bilürsin kim ne hercāyī durur 

 Bunuñ içüñ eyle iy dānā ki her cādan ferāġ 

 

13 Dāmen-i dehri elüñ ṣunma eger dānā iseñ 

 Ġaflet ėtme iy göñül eyle bu ġavgādan ferāġ 

 

14 Dürr-i naẓmuñ silkine sālik olursañ sen daḫı 

 Gözlemeyüp ėdegör ʿıḳd-ı Ŝüreyyādan ferāġ 

 

15 Ḫavf ėdüp çekme elem yanar deyü bāl ile per 

 Sen de iy pervāne eyle iĢbu pervādan ferāġ 
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16 Cennet-i ʿAdn içre seyrān eyle sen ṭāvus-miŝāl  

 Gel cehennemden teberrā nār-ı kübrādan ferāġ 

 

17 ĀĢiyān-ı vaḥdet-i Ḥaḳ Lā-mekāna aç ḳanat  

 Eyleme ẕerre tenezzül ḳıl bu ṭūbādan ferāġ 

 

18 Ḳurtılup bulmaz rehā pervāneler bu nārdan 

 Ġy göñül sen eyle bu ṭāḳ-ı muʿallādan ferāġ 

 

19 Bu dil-i Ģeydāyı olmadı yeñemedüm yine 

 Eylesem bārī yine ben iĢbu Ģeydādan ferāġ 

 

20 Ġy Ḳuloġlı ister iseñ cennet-i dīdār-ı Ḥaḳ 

 Cān u dilden eylegil bu fāni dünyādan ferāġ 
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Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün 

 

1 Ġy göñül gel sen de baña ʿārifāne ṭut ḳulaġ 

 ġol varaḳ-ḫānān-ı vaḥy-ı āsümāna ṭut ḳulaġ 

 

2 Yüzüñi dönder ʿalāyıḳdan be-küllī ṭālibā  

 Künc-i ʿuzletde yine ṣavt-ı nihāna ṭut ḳulaġ 

 

3 Reh-rev ol dār-ı beḳāya ḫˇāb-ı ġafletden uyan 

 Riḥlet ėden bunda çoḳdur Ģeb-revāna ṭut ḳulaġ 

 

4 Kūs-ı riḥlet çalınur feryād ėder dāyim çeres 

 Sen de iy sālik ṣadā-yı kārbāna ṭut ḳulaġ 
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5 Ṭur seḥer vaḳtinde bülbül gibi nālān ol yüri 

 ḪōĢ nevādur yine murġ-ı gülsitāna ṭut ḳulaġ 
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6 Dürr-i naẓmum silkini görse Ŝüreyyā nāgehān 

 GūĢvāre ḳılur anı sen bu kāna ṭut ḳulaġ 

 

7 Dāmenüñ ger fitneden āsūde ḳılmaḳsa murād 

 Ġy göñül gel Mehdi-i ṣāḥib-zamāna ṭut ḳulaġ 

 

8 Pençe-i murġ-ı hümāyı ele getürmek dile 

 ġu dıraḫt-ı müntehāda āĢiyāna ṭut ḳulaġ 

 

9 Kim ne söyler gūĢ ėdüp fehm eyle yārün remzini 

 Cān u dilden müstemiʿ ol ʿāli-Ģāna ṭut ḳulaġ 

 

10 ʿĀĢıḳ iseñ bildügüñi unudup fermānber ol 

 Bende-vārī sen de Ģāh-ı kāmrāna ṭut ḳulaġ 

 

11 KāĢif-i esrār olanuñ dāmenin elden ḳoma 

 Sözine pervāne gibi yana yana ṭut ḳulaġ 

 

12 GülĢen-i rāz-ı ḥaḳīḳat bulmaḳ isterseñ eger 

 Bāġ-ı ḥayret içre olan bülbülāna ṭut ḳulaġ 

 

13 Bezm-i vaḥdetde eger bir merḥabā ise murād 

 Bu nevā-yı ḥikmete gel muṭrıbāna ṭut ḳulaġ 

 

14 Derdüñe dermān-ı ḥikmet ister iseñ sen daḫı 

 Bu ṭabībüñ her sözine ṣādıḳāne ṭut ḳulaġ 

 

15 Sālik-i rāh-ı beḳā olmaḳ dilerseñ ṭālibā 

 ĠĢbu yolda rehber-i rind-i cihāna ṭut ḳulaġ 

 

16 Cevher-i esrār-ı ḥikmet dileriseñ dem-be-dem 

 Hiç bulınmaz kim bu dürr-i Iṣfıhāna ṭut ḳulaġ 
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17 Feyż-i Rabbānī dilerseñ sen de iy dil dāyimā  

 Her sözine dilberüñ sen ḍārıʿāne ṭut ḳulaġ 

 

18 Mübtelā-yı ḥasret iseñ ṭut ṭabībüñ dāmenin 

 Ol devā-kāruñ sözine nāzükāne ṭut ḳulaġ 

 

19 Ders-i ʿıĢḳdan oḳumaḳ dileriseñ cānā varaḳ 

 Bu muʿammādan çıḳan nāzük beyāna ṭut ḳulaġ 

 

20 Ġy Ḳuloġlı diler iseñ ʿilm-i Ḥaḳ esrāruñı 

 ʿĀlem-i ʿulvīde olan sākināna ṭut ḳulaġ 
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21 Kimyā-yı ders-i ʿıĢḳdan oḳumaḳ diler iseñ 

 Pīr-i ġaybuñ her sözine ṭālibāne ṭut ḳulaġ 

 

233 

Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün 

1 Nār-ı ʿıĢḳuñla yaḳarsam bu dil-i vīrāna dāġ 

 Sen taʿaccüb ḳılma emsemdür bu gün insāna dāġ 

 

2 Bezm-i ġamda dün gėce ṭıfl-ı göñül serḫoĢ olup 

 Yandurur bilmezlik ėdüp sīneye bir dāne dāġ 

 

3 Bāġ-ı ḥayretde gül-i gülzāruñ ʿıĢḳına semen 

 Penbe-i ḥasretle yaḳmıĢ lāle-i nuʿmāna dāġ 

 

4 Derd-i hicrüñle derūnum rīze rīze olmadın 

 Bāʿiŝ olsun deyü yaḳdum vuṣlat-ı dermāna dāġ 

 

5 ĀteĢ-i ruḫsāruñ anuñ cānına kār eylemiĢ 

 Anuñiçün cismine yaḳmıĢ dil-i dīvāne dāġ 
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6 Mübtelā-yı ʿıĢḳ olan bulmaz rehā ġamdan yine 

 Nār-ı ḥasret tā ki baĢdan yaḳmayınca cāna dāġ 

 

7 Her ne deñlü ṣaḳınursañ ʿāḳıbet dest-i ḥazān  

 Bāġ-ı dehr içre yaḳar Ģol nergis-i mestāna dāġ 

 

8 Bezm-i ʿıĢḳ içre ḳadeḥ gibi döner ḫurĢīdi gör 

 Sīne-i çarḫa yaḳar her gün birer merdāne dāġ 

 

9 Ḫalḳ-ı ʿālem kim senüñ Kaʿbe cemālüñ göreli 

 Ḫāl ü ḫaṭṭuñ yaḳdı cānā milk-i Hindistāna dāġ 

 

10 Gül cemālüñ āteĢ urdı ḫırmenine gülĢenüñ  

 Zülfüñ urdı bī-tekellüf sünbül ü reyḥāna dāġ 

 

11 Ḫānḳāh-ı miḥnet içre pīr-i ʿıĢḳ bir Ģeb hemān 

 Kim ser-ā-pā urdı bir bir cümle abdālāna dāġ 

 

12 Gözlerüm yaĢıyla devr ėder bu çarḫ-ı āsiyāb 

 Bezm-i ġamda urdı cāna sāḳi-i peymāne dāġ 

 

13 ĀteĢ-i āhum Ģerārıdur görinen bī-ʿaded 

 Siz ḳıyās ėtmeñ kevākıbdur göge dür-dāne dāġ 

 

14 Baña yārümden ėrer ġayrıdan ėriĢmez sitem 

 Nitekim ḳardaĢlarından ol meh-i Kenʿāna dāġ 
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15 ʿAndelībā ġonceden baña Ģikāyet eyleme 

 Kāh urur dest-i ḥazāna bāġ ile bostāna dāġ 
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16 Yalıñuz seyr eylese ṣaḥrāda dilber kim yanar 

 Urdı cāna çıḳduġı aġyār ile seyrāna dāġ 

 

17 Meclis içre Ģemʿ-i ruḫsārını gördi yalıñuz 

 Perr ü bāli cāna urdı dün gėce pervāne dāġ 

 

18 Penbe-i ḥasret ḳodum kim anı teskīn eyleye 

 ĀteĢ-i sūzāna döndi çünki yana yana dāġ 

 

19 Bezm-i ġamda cānımuz oldı kebāb iy muttaḳī 

 Bizi miḥnet ocaġında dönderür biryāna dāġ 

 

20 Günde gün ėtdi teraḳḳī iĢledi bu derdümüz 

 Ġy Ḳuloġlı olmadı hiç ʿāḳıbet bir yana dāġ 

 

234 

Müstefʿilün Müstefʿilün Müstefʿilün Müstefʿilün 

1 Ḳıl ʿandelībā her seḥer sen de bu elḥānı belāġ  

 Eyle riyāż-ı ʿāleme cennetde Rıḍvānı belāġ  

 

2 Gerçi kitāb-ı ʿıĢḳda sen oḳuduñ ise bir varaḳ 

 Gel meclis-i rūḥānide ḳılġıl bu tibyānı belāġ 

 

3 ʿĠlm-i ledün deryāsına ġavvāṣ olursañ iy göñül 

 Meydān-ı sulṭānīde ḳıl laʿl-i BedahĢānı belāġ 

 

4 Baḥr-ı maʿānī rāhına ʿazm eyleyüp Ģām u seḥer 

 Ėrdüñse ol menzīle ḳıl maʿnā-yı ʿirfānı belāġ 

 

5 ġehr-i Sebāya Hüdhüdā varduñ ise vėrgil ḫaber 

 Eyle bu gün ʿuĢĢāḳa sen bāġ-ı Süleymānı belāġ 
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6         Ḫār-ı belāda serziniĢ gördüñ mi iy bülbül ʿaceb 

           Ḳılġıl bahār-ı vaṣl ile vird-i gülistānı belāġ 

 

7          ĀĢüfte vü ḥayrānıñam Ģām u seḥer giryānıñam 

 Bülbül gibi nālānıñam ḳıl baña cānānı belāġ 

 

8 Ben ʿıĢḳuña dil-besteyem aġyār elinden resteyem 

 Bir derdmend ü ḫasteyem ḳıl baña dermānı belāġ  

 

9 Her āne tedbīrüñdeyem derd ile tesḫīrüñdeyem 

 Derdmend-i zencīrüñdeyem zülf-i perīĢān-ı belāġ  

156ᵇ 

10 Bezm içre var niçe taʿab ʿāĢıḳ çeker niçe ʿaceb 

 Ėder o sāḳī rūz u Ģeb aḥvāl-i devrānı belāġ 

 

11 Ṭutdı cihānı ṭalʿatüñ bāb-ı rıżā-yı ʿizzetüñ 

 Ḳıldı ḳıyāmet ḳāmetüñ rūz-ı peĢīmānı belāġ  

 

12 Ḥālā nuḳūĢ-ı ʿāleme meyl ėtme iy dānā ṣaḳın 

 Ḳılmaz mı gör ġeh-nāmeler ḥāl-i Nerīmānı belāġ 

 

13 Gīsū-yı ʿamber-bāruña gelür muvāfıḳ her ḥadīŝ 

 Zülf-i siyeh-kāruñ ḳılur taġyīr-i ḳurbānı belāġ  

 

14 Mehtāb ile ebr-i nesīm gökde ḳılur seyr-i ʿaẓīm 

 Ėder semāʿ üzre delim ṭop ile çevgānı belāġ 

 

15 Arż-ı semānuñ nūrı hep nūr-ı ṣıfātuñdur senüñ 

 Ḳılur beyāż ʿārıżuñ envār-ı Sübḥānı belāġ  
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16 Ġy maʿden-i ʿilm-i ledün sensin bu gün dānā-yı dīn 

 Ėder zebān-ı nāṭıḳuñ esrār-ı Rabbānī belāġ  

 

17 Mūsā gibi gūĢ eylegil innī enallâh 802 āyetin  

 ġol vādi-i Eymen ḳılur bir nār-ı sūzānı belāġ  

 

18 Açar dehānuñ ġoncesi bāġ-ı BehiĢti gösterür 

 Ėder lebüñ cānā senüñ yāḳūt u mercānı belāġ 

 

19 Naẓm-ı daḳīḳüñ ġālibā ėder Ŝüreyyāyı kesād  

 Ḳılur o dendān-ı laṭīf dürr-i Ṣıfahānı belāġ 

 

20 Senüñ sözüñ ṣanma bunı ḳudret dilidür söyleyen 

 Ḳuloġlı bu dīvānuñı eyledi rūḥānī belāġ 
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Müstefʿilün Müstefʿilün Müstefʿilün Müstefʿilün 

 

1 Cān u göñülden ṭālibā gel māsivādan ol ıraġ 

 Ḥaḳḳı dilerseñ ġālibā cümle hevādan ol ıraġ 

 

2 Uzatma bu ġavġāya pāy ṣoñra dīmegil hāy u vāy  

 Nār olmadan ḳabrüñde cāy gel bu fenādan ol ıraġ 

 

3 Bunuñ ṣoñı vīrān olur bunda gülen nālān olur 

   Ancaḳ biraz mihmān olur milk-i serādan ol ıraġ 

 

4 MaḥĢerde yüzüñ aġ ola hem anda sözüñ ṣaġ ola 

 Cennet saña ṭuraġ ola renc ü ʿanādan ol ıraġ 
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5 Ferḥān olayın dėr iseñ Ģādān olayın dėr iseñ 

 Dermān olayın dėr iseñ dārü‘Ģ-Ģifādan ol ıraġ 

 

6 Keŝretde vaḥdet gözlegil her yerde ḫalvet gözlegil 

 Dīdār-ı cennet gözlegil sen bu aradan ol ıraġ 

 

7 Dergāha ėriĢmek dile Allâha ėriĢmek dile 

 Ol Ģāha ėriĢmek dile her nā-sezādan ol ıraġ 

 

8 Sen derde düĢ dermāna gel hem birr ile iḥsāna gel 

 Dergāh-ı ʿālī-Ģāna gel bu nā-revādan ol ıraġ 

 

9 Sen cān ile bu rāha düĢ feryād ile hem āha düĢ 

 Derd ile ẕikru‘llâha düĢ ġayrı edādan ol ıraġ 

 

10 Bu yolda bī-pā vü ser ol ehl-i beḳāya rehber ol 

 Dergāhına fermānber ol çūn u çerādan ol ıraġ 

 

11 Diler iseñ ünsiyyeti arar iseñ ḳurbiyyeti 

 Ġste dem-ā-dem ʿuzleti her āĢinādan ol ıraġ 

 

12 Geyüp fenānuñ ḫilʿatin bilüp beḳānuñ ʿizzetin 

 Ṭutġıl melāmet ṣūretin ehl-i riyādan ol ıraġ 

 

13 Ġmrūza baḳ ferdāyı ḳo zāhid Ģu hūy u ḥāyı ḳo  

 Bizüm ile ġavġāyı ḳo her mācerādan ol ıraġ 

 

14 Ġy dil yüri yārüñ dile miḥnetde aġyāruñ dile 

 Kendi sezāvāruñ dile her bī-nevādan ol ıraġ 
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15 Bu dünyede kām isteme vuṣlatdan ārām isteme 

 K‘āḫir ser-encām isteme dürlü ḫaṭādan ol ıraġ 

 

16 Gel cennet-i ṭūbā gözet āḫir saña mencā gözet 

 Ḳo esfeli aʿlā gözet taḥte‘ŝ-ŝerādan ol ıraġ 

 

17 Olġıl sen aña intiẓār ėtme cihāna iʿtibār 

 Faḳr u fenā ḳıl iḫtiyār ehl-i ġınādan ol ıraġ 

 

18 Olmayuben ehl-i hevā gözet sen ebvāb-ı rıżā 

 Olġıl celīs-i etḳıyā gel aġniyādan ol ıraġ 

 

19 Serv-i semen-ber gözleme bāġ içre ʿarʿar gözleme 

 Ẓāhirde dilber gözleme Ģol eĢḳıyādan ol ıraġ 

 

20 Ḳuloġlı sen tāʾib iseñ dergāhına ṭālib iseñ 

 Ḥażretine rāġıb iseñ küllī sivādan ol ıraġ 
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21 Terk ėt cihānuñ raḫtını iste beḳānuñ baḫtını 

 Bulġıl Süleymān taḫtını Ģehr-i Sebādan ol ıraġ 
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Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün 

1 Rūḥ-ı ḳudsīyem ki düĢdüm āĢiyānumdan ıraġ 

 ʿĀlem-i ġurbetde ḳalmıĢam mekānumdan ıraġ 

 

2 Bülbülem kim ḳıĢ-ı ḥasret içre ḳaldum yalıñuz 

 ÜĢenüp ḫār-ı belādan gülsitānumdan ıraġ 

 

3 Ḫānḳāh-ı dehr içinde ben mürīd-i ʿıĢḳ idüm 

 Pes tek ü tenhāyam oldum āsitānumdan ıraġ 
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4 ʿAndelībem kim unutdum ḥüsnüñüñ evrādını 

 OlmıĢam ben gėce gündüz dāstānumdan ıraġ 

 

5 Ġy teẕervī ben unutdum servi-i āzādumı  

 ġimdi oldum ben senüñle bōstānumdan ıraġ 

 

6 ġol kemān-ebrūlaruñ elden çıḳarduḳ nā-gehān 

 Oldum iy dil ben yine tīr-i kemānumdan ıraġ 

 

7 Ġamzesi tīrine bu cānum hedef olmıĢ idi 

 Ben ġarīb ü nā-tüvān oldum niĢānumdan ıraġ 

 

8 Ḳapusında çıḳdı feryādum semāya diñlemez 

 Ġy dirīġā gūĢ-ı dilber bu figānumdan ıraġ 

 

9 Ḳaddüñüñ servine ėriĢmez gözüm yaĢı dirīġ 

 Oldı bāġ-ı vuṣlatuñ āb-ı revānumdan ıraġ 

 

10 Görmeyelden niçe demdür ṭalʿat-i dīdāruñı 

 Mürde gibi ḳaldı cismüm Ģöyle cānumdan ıraġ 

 

11 ʿĀlem-i künden berü düĢdüm diyār-ı ḥasrete 

 Bir ġarīb ü nā-tüvānam ʿāli-Ģānumdan ıraġ 

 

12 Ādem-ārā-yı behiĢtem iĢbu ġarīb ḫānede 

 OlmıĢam bir luʿb ile bāġ-ı cinānumdan ıraġ 

 

13 Tācirem bāzār-ı ḥasret içre ser-māyemdür ʿıĢḳ 

 Gitdi oldum müĢterī sūd u ziyānumdan ıraġ 

 

14 Mest-i medhūĢem yitürdüm yine cānā kendümi 

 ġu leb-i cāmuñ olaldan bu dehānumdan ıraġ 
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15 Kaʿbe kūyuñ rāhına bu gün seḥer ʿazm eyledüm 

 Ḫˇāb-ı ġaflet aldı oldum kārbānumdan ıraġ 

 

16 Dāver-i eĢyā iken bir kāfire oldum esīr 

 Bendeyem ben de Süleymān-ı zamānumdan ıraġ 

 

17 Vādi-i ḥayretde lāl oldum yitürdüm kendümi 

 Olalı ismüñ senüñ vird-i zebānumdan ıraġ 

 

18 Ṭañ mıdur ṣaḥrā-yı miḥnet içre Mecnūn olsa dil 

 OlmıĢam bir bī-nevā ol dil-sitānumdan ıraġ 

 

19 Ḳalmadı aṣla mecāli cismümüñ cānā meded 

 K‘olalı ben mübtelā rūḥ-ı nihānumdan ıraġ 

 

20 Dünyeden daḫı ve mā-fīhādan olursam baʿīd 

 Ġy Ḳuloġlı olmayam tek Lā-mekānumdan ıraġ 

 

237 

Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün 

1 ʿĀĢıḳ iseñ ṭālibā sen olma cānāna ıraġ 

 Āṣaf-ı dehr oluben olma Süleymāna ıraġ 

 

2 Ādem-i zār olıgör sen olma dīvüñ hem-demi 

 Ehremenlik ṭavrını ḳo olma insāna ıraġ 

 

3 Cevher-i ʿilm-i ledünni iste çün āḫir murād 

 Dāmenin ṭut mey-fürūĢuñ olma bu kāna ıraġ 

 

4 Bülbül-i bāġ-ı ḥaḳīḳat olan uyur mı seḥer 

 ʿĀĢıḳ-ı gülzār olan olmaz gülistāna ıraġ 
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5 Gir ḥaḳīḳat içre evvel kendüñi mīzāna ḳo 

 Rūz-ı maḥĢer düĢmeyesin tā ki evzāna ıraġ 

 

6 Zülf-i yārüñ küfrine var mıdur īmānuñ senüñ 

 Zāhidā saʿy eyle düĢme ehl-i īmāna ıraġ 

 

7 Gevher-i ẕātuñ bulaldan oldı müstaġnī bu dil 

 Bu sebebden olmıĢam yāḳūt-ı rummāna ıraġ 

 

8 Saʿy ėderdüm Kaʿbe kūyuña ėriĢem bir seḥer 

 Ġy dirīġ olımadum ḫār-ı muġaylāna ıraġ 

 

9 Ḫidmetüñde eyledüm cürm-i cināyet ben delim  

 Lākin oldum ʿıyd-ı vaṣluñ içre ḳurbāna ıraġ 
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10 Cām-ı Cemdür ṣan leb-i yāḳūtuña ėrmez elim 

 Müflisem oldum yine laʿl-i BedaḫĢāna ıraġ 

 

11 Bir ġarībem kārbānumdan cüdā düĢdüm yine 

 GeĢt ėdüp Rūm u Buḫārā milk-i Īrāna ıraġ   

 

12 TeĢne-leb gezme Sikender gibi ẓulmāt içre sen 

 Maʿrifet cāmını iç olma āb-ı ḥayvāna ıraġ 
803

 

 

13 Ḫalḳa-i ẕikri elüñden ṣalıvėrme zinhār 

 Tā ki sen de olmayasın bāb-ı iḥsāna ıraġ 

 

14 Pīr-i ʿıĢḳuñ ṣalıvėrme gel elüñden dāmenin 

 Gel mürīd ol olmaġıl āyīn ü erkāna ıraġ 

 

                                                           
803

 “Cāmını” kelimesi, “cāmın” şeklinde okunarak vezindeki kusur giderilebilir. 
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15 Gel seg-i kūy-ı dilārādan baʿīd olma göñül 

 Key ḳabāḥatdür çün olmaḳ ehl-i dīvāna ıraġ 

 

16 Kūy-ı dilberden ıraġ olmaḳ cehāletdür bu gün 

 Dünyede bülbül olur mı vird-i ḫandāna ıraġ 

 

17 Būy-ı müĢgīnin meĢāmm-ı cāna vėrmezsin niçün 

 Ġy ṣabā olduñ gibi zülf-i perīĢāna ıraġ 

 

18 Ġāfil olma iy göñül ṭutdu ölüm çün dāmenüñ 

 Sen ḳıyās ėtme özüñi rūz-ı mīzāna ıraġ 

 

19 Vāʿiẓ ister Ģerḥ ėde cānā cemālüñ āyetüñ 

 Sözleri cümle anuñ tefsīr-i Ḳurʾāna ıraġ 

 

20 Bu Ḳuloġlı derdüñ ile oldı çün sāḥib-firāĢ 

 Ġy ṭabībüm derdi anuñ oldı dermāna ıraġ 

 

238 

Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün 

1 Bir giriftār-ı belā oldum ki tīmāra ıraġ 

 Niçün oldı nergisüñ cānā bu bīmāra ıraġ 

 

2 Vādi-i ḥasret içinde Ģöyle tenhā yalıñuz 

 Bir ġarīb üftādeyem ilüñden āvāre ıraġ 

 

3 ĀĢiyānumda henūz feryād ėder bir beççeyem 

 Ṣanma iy bülbül beni sen āhile zāra ıraġ 

 

4 Bend-i zülfüñ bendine oldum giriftār iy ṣanem 

 Saña iḳrār ėdüp oldum ehl-i inkāra ıraġ 

159ᵃ 
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5 ḲıĢ-ı ḥasret içre ḳıldum ʿandelīb-āsā fiġān 

 Bu sebebden k‘olmıĢam ben yüzi gülzāra ıraġ  

 

6 Deyr-i mīnā içre feryād ėderem Ģām u seḥer 

 Ki anuñçün olmıĢam gül yüzli dildāra ıraġ 

 

7 Pāy-māl ėtdi derūnum milkini cünd-i ġamuñ 

 Pes olaldan berü sen devletlü Ḫünkāra ıraġ 

 

8 Tār-ı müĢgīnüñ meĢāmumdan niçün oldı baʿīd 

 Faḳre düĢse ḫˇāce olur müĢg-i tātāra ıraġ 

 

9 Zülfine iḳrār ėderseñ bulduñ īmān-ı kemāl 

 Rāhibā gel terk-i deyr ėt ol bu zünnāra ıraġ 

 

10 Nār-ı Ģemʿe yanmaḳ o pervānenüñ maḳṣūdıdur 

 Tek hemān olmasun ol bir ẕerre bu nāra ıraġ  

 

11 Ehl-i dilden eyleme perhīzi aġyārdan ṣaḳın 

 Olmaġıl yoḳdur ziyānı ehl-i güftāra ıraġ 

 

12 Sāyebān-ı dehrüñ aldanma bu gün sen ẓıllına 

 ʿĀḳil u dānā iseñ ol sen bu aġyāra ıraġ 

 

13 Naḳd-i varuñ vėrüben iste metāʿ-ı vaṣlını 

 Tācir ü dānā iseñ olma bu bāzāra ıraġ 

 

14 Bu göñül yumdı gözin ay u güneĢden bī-nizāʿ 

 Tā kim olmasun gözüm gün gibi ruḫsāra ıraġ 

 

15 DüĢse cāndan ayru dil cānāndan ayru olmaya 

 Olsa dünyādan hem olmasa dil-efġāra ıraġ 
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16 DüĢdi zülfinden cüdā cānum ḫayāl-i ḫāl ile 

 Bir ġarīb ü nā-tüvānem būy-ı ʿaṭṭāra ıraġ 

 

17 Görürem dāyim raḳībi ṣalınur dildār ile 

 Bilmezem niçün tek ü tenhāyan ol yāre ıraġ 

 

18 Pertev-i nūr-ı cemālüñle müĢerrefdür cihān 

 Ben Ģeb-i ẓulmet içinde Ģöyle envāra ıraġ 

 

19 Ben mürīd-i pīr-i ʿıĢḳam gerçi yėrüm ḫānḳāh  

 OlmıĢam keyfiyyet-i ḥālāt-ı esrāra ıraġ 

 

20 Āsitān-ı dergehine sür Ḳuloġlı yüzüñi 

 Olmayasın ʿāḳıbet dīdār-ı Muḫtāra ıraġ 
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21 Ḫüsrevā bu derdimüñ dermānı sendendür yine 

 Ne var oldumsa ḳapuñdan ben yüzi ḳara ıraġ 

 

239 

Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün 

1 Sāḳi-i devlet uzatdı bezm-i sulṭāna ayaġ  

 Tāc-ı ʿizzet ḳodı yine Ģāh-ı devrāna ayaġ  

 

2 Esb-i himmet üzre oldılar ricālu‘llâh süvār 

 Her birisi çün uzatdılar bu meydāna ayaġ 

 

3 Kim sipehrüñ yüzine ṣaçıldı bu eĢk-i nücūm 

 Cümlesi baṣmaḳ diler ol māh-i tābāna ayaġ 

 

4 Dāmenüm ṭutdı benüm dest-i ecel rehzen gibi 

 Kim uzatmaḳ ister āḫir bu reh-i cāna ayaġ  
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5 BaĢuma baṣmaḳ diler pāy-ı ihānetle raḳīb 

 Ṣanasın ḳardaĢları ḳor māh-ı Kenʿāna ayaġ 

 

6 Niçe yıldur āsitānuñ yaṣdanup ḳaldum senüñ 

 Çün müyesser olmadı ḳomaḳ bu eyvāna ayaġ 

 

7 Cān yidürdüm ḫāne-i dilde ciger ḳıldum kebāb 

 Sen ḳomazsın baṣmaġa bir ġayrı mihmāna ayaġ 

 

8 Ḫākdān-ı cismümi terk ėtmek ister murġ-ı cān 

 Niyyet ėtmiĢ uzada ol bāġ-ı Rıḍvāna ayaġ 

 

9 Bunca yıldur yaturam bālīn-i miḥnet içre ben 

 Ġy ṭabīb uzatmaduñ bir kerre dermāna ayaġ 

 

10 Müstaḥiḳ olsam ne var faḳr ile key ālūdeyem 

 Viy tüvānger ger uzatsañ rāh-ı iḥsāna ayaġ 

 

11 Gel berü ḳālū belā 
804

 bezminde içdüñ ise cām 

 Sen daḫı cān ile baṣ bu bezm-i ʿirfāna ayaġ 

 

12 Gel Sebā Ģehrin temāĢā ḳıl ṣabā sen de nihān 

 Murġ-ı Hüdhüd gibi baṣ bāġ-ı Süleymāna ayaġ 

 

13 Dost ile ben bir ėdüm Ģimdi uzatdum çāre ne 

 Kāf ile nūndan berü vādī-i hicrāna ayaġ 

 

14 ʿAndelībā ḳıĢ-ı ḥasretden Ģikāyet eyleme 

 Sen baṣagör kim bahār ėrdi gülistāna ayaġ 

 

                                                           
804

 A‟râf, 7/172. 
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15 RūĢen ėtdi gün yüzüñ ʿālemleri pertev ṣalup 

 Gūyiyā uzatdı bir Ģemʿe Ģebistāna ayaġ 

 

16 Ṭolular gibi yaġar bu baĢumuz üzre ḳadeḥ 

 Ṣundı meclisde yine sāḳī o cānāna ayaġ  

 

17 Ṭutdı germiyyet cihān ehli yüzüñ Ģevḳından āh 

 LeĢker-i germā uzatmıĢdur zemistāna ayaġ 

 

18 Lebüñe cānum Sikender gibi geçdi teĢne-leb 

 Ḥıżr-ı dil gūyā uzatdı āb-ı ḥayvāna ayaġ 

 

19 ġol beriyye-i firāḳuñ içre cānā baṣmıĢam 

 Kaʿbe-i maḳṣūd içün rāh-ı beyābāna ayaġ 

 

20 GülĢen-i vaṣluñ bahārı kim ėriĢdi nā-gehān 

 Ġy Ḳuloġlı ʿandelīb-āsā ḳo efġāna ayaġ 

 

240 

Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün 

1 Zebānuñ ṭūtī-veĢ ḳılur risālet ḥüccetin iblāġ  

 Senüñ bu nergis-i mestüñ oḳurdı nüsḫa-i mā zāġ 
805

 

 

2 Bu gün der-bend-i ʿıĢḳuñdan rehā bulmaġa yoḳ çāre 

 Ṣaçuñ ḥablü‘l-metīn oldı bu diller ayaġına baġ 

 

3 Senüñ gülzār-ı vaṣluñ ʿandelībi ḳılur efġānı 

 Ṭutarsın bāġ-ı zülfüñden sen aña gül gibi ḳulaġ 

 

 

                                                           
805

 Necm, 53/17. 
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4 Çıḳar āhı ile nāliĢleri ʿayyūḳa ʿāĢıḳuñ 

 Ve illā ḳapuña varmaġa ḳomazsın ėdüp yasaġ 

 

5 Firāḳuñ tīrine ʿāĢıḳ taḥammül eylemez oldı 

 Bu gün ṣaḥrā-yı ṣıḥḥatde raḳībüñ nice olur ṣaġ 

 

6 Ḫıyām-ı ḥayret içre otururdum pādiĢāhāne 

 Be-nāgeh leĢkerini ḳodı ṣaḥrā-yı dile otaġ 

 

7 Serāy-ı dil-güĢāda ḫalḳ-ı ʿālem gerçi Ģād oldı 

 Baña zindān-ı miḥnetdür cemālüñsiz riyāż-ı bāġ 

 

8 Cenāb-ı vaḥdet-i ẕātuñ tecellī eylese bir kez 

 Yanuben Ṭūr-veĢ cismüm ola ṣaḥrā vü ṭaĢ u ṭaġ 

 

9 Fiġān bu āteĢ-i hicrān Ģerārından gėce gündüz 

 Yaḳar bu sīne-i dilde anuñ her penbesi yek dāġ 

160ᵇ 

10 Riyāż-ı bāġ-ı vaṣluñ seyrine ḳılsam teveccüh ben 

 Raḳīb-i nā-sezāñ ile ṭolar gülĢen yerine zāġ 

 

11 Sezā-vār-ı viṣālüñ dür iken cevr ėtme ʿuĢĢāḳa 

 Yaḳup nār iĢtiyāḳuñla derūnumda ḳomaduñ yaġ 

 

12 ġarāb-ı Lā-yezālüñle göñül ḥayrān u mest oldı 

 Neyistān-ı dile urduñ Ģerār-ı Ģevḳ ile ocaġ 

 

13 Vuḍū ḳıldum gözüm ḳanıyla vaṣluña Ģürūʿ içün 

 Baña Ģol āb-ı tevfīḳüñi feyż ėt eyleyüp āb baġ 
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14 Yüz urdum Mescid-i Aḳṣā-yı dilde secdegāh ėdüp 

 Ben ol miḥrāb-ı ḳavseynüñe uzatdum yine ayaġ 

 

15 Viṣālüñ bārgehine bu gün ʿazm eyledüm ammā 

 Senüñ ṣayyād-ı zülfüñ baña ḳurar ṭurmayup duzaġ 

 

16 Meger Ģol dāne-i ḫuld-i behiĢt-āsādurur ḫālüñ 

 Bu gün murġ-ı dile zülfüñ ḳurar anuñ ile ṣad aġ  

 

17 Maḥabbet erleri çün ṣādıḳāne söyledi güftār 

 Olar hiç müddeʿī-āsā dėmezler sözlerini lāġ 

 

18 FerāmūĢ ėtme iy dil bezm-i dildārı ṣabāḥ aḥĢām  

 Geçer zīrā bu demler iĢbu sāʿatler daḫı bu çaġ  

 

19 BaĢuña ʿālem-i ʿulvīde bir sulṭān-ı dehr iken 

 Niçün bu Ģevḳ-ı Ģūmuñ ḥabsine olduñ ė dil ṭutsaġ  

 

20 Ḳuloġlı ẕāt-ı Ḥaḳdan ġayrıyı çıḳar derūnuñdan 

 Eger olmaḳ dilerseñ rūz-ı maḥĢerde ki yüzüñ aġ 

 

241 

Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün 

1 Bülbül-āsā ben reh-i gülzāra uzatdum ayaġ 

 Tūtiyā-yı ḫāk-i pāy-ı yāre uzatdum ayaġ 

 

2 Bu göñül vīrānesin bir daḫı taʿmīr ėtmege 

 Çıḳdum evden ḫāne-i miʿmāra uzatdım ayaġ 

 

3 Nā-tüvān ü ḫasteyem bālīn-i miḥnetde bu gün 

 Ol ṭabībe varmaġa tīmāre uzatdum ayaġ 
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4 Ḫalḳa-i zünnārına girdüm anuñ ruhbān-vār 

 Devr ėdüp cānānile eẓkāra uzatdum ayaġ 

161ᵃ 

5 Kevkeb-i baḫtum ne var ėderse burcuñ saʿdine 

 Āsümān-ı dilde Ģol settāra uzatdum ayaġ 

 

6 Ḳadd-i servine anuñ oldı teẕervī pā-Ģikest 

 Bāġ-ı dilde nergis-i bīmāre uzatdum ayaġ 

 

7 Bu vücūdum āĢiyānını bıraḳdum ġālibā 

 ġol hümā-veĢ günbet-i devvāre uzatdum ayaġ 

 

8 Naḳd-i varum der-miyān ėtdüm metāʿ-ı vaṣl içün 

 ġehr-i dilde ḳurulan bāzāra uzatdum ayaġ 

 

9 Rehzen-i dünyā yolum aldı ḥarāmīler gibi 

 Ḳaçmaġa andan yine ben bī-çāre uzatdum ayaġ 
806

 

 

10 Gözlerüm yaĢı ḫayālüñ bāgınuñ enhārıdur 

 Cism ü cānum yumaġa enhāra uzatdum ayaġ 

 

11 ʿĀĢıḳ-ı dīdār olan görür cemālin dilberin 

 Ben reh-i kūy-ı viṣāl-i yāre uzatdum ayaġ 

 

12 Vādi-i Eymende gūĢ ėdüp enā‘llâh 
807

 āyetin  

 Ġbn-i ʿĠmrān gibi ben bu nāra uzatdum ayaġ 

 

13 Nūr-ı vechine kim inkār eylese olur helāk 

 Ṣaçınuñ küfrin görüp iḳrāra uzatdum ayaġ 

 

                                                           
806

 “Ben” kelimesi çıkarılarak vezindeki kusur giderilebilir. 
807

 Kasas, 28/30. 
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14 Tārumār ėtdi göñül iḳlīmini ġam leĢkeri 

 Ben olardan fehm ėdüp dildāra uzatdum ayaġ 

 

15 Bir tebessümdür murād olan cenābuñdan dėdüm 

 Söylemez gördüm hemān güftāra uzatdum ayaġ 

 

16 Çīn-i zülfin ṣaḳladum dil gūĢesinde müĢg-vār 

 Ḫˇāce gibi nāfe-i tātāra uzatdum ayaġ 

 

17 Vėrmek istedi göñül sırr-ı Ene‘l-Ḥaḳdan ḫaber 

 Ben de Manṣūr gibi evvel dāra uzatdum ayaġ 

 

18 ġerḥ ėden kimdür maʿānīsin muṭavvel zülfüñi 

 Ben yine bir muḫtaṣar esrāra uzatdum ayaġ 

 

19 ḲıĢ-ı fürḳat ėrüĢüp yėdiĢdi tā faṣl-ı ḥazān  

 Bülbül-i bāġ-ı ḫayālem zāra uzatdum ayaġ 

 

20 Terk ėdüp sīmāb-veĢ ben de Ḳuloġlı Rūm ilin 

 ġol Ḥicāza Ģāh olan Muḫtāra uzatdum ayaġ  
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21 Gel muḥibb-i ḫānedān ol iy göñül sen de hele 

 Kim Necef milkindeki Kerrāra uzatdum ayaġ 

 

242 

Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün 

1 Dām-ı hicrüñ ayaġumda olalı sen Ģāha baġ  

 Tār-ı zülf-i ḥasretüñ oldı o vuṣlat-gāha baġ 

 

2 Ben hevā-yı ʿıĢḳuñ ile Ģehr-i dil Ģeyyādıyam 

 Oldı bu ḫırṣ-ı derūnum çün Ģeyin-lillâha baġ 
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3 ġol beyābān-ı ṭarīḳat içre düĢdüm yalıñuz 

 Öñümüzde rāh-ı miḥnet oldı menzil-gāha baġ 

 

4 Ebr-vārī ḳaplamıĢ zülfüñ ḳamer ruḫsāruñı  

 Burc-ı ʿaḳreb gibi olmıĢ gök yüzinde māha baġ 

 

5 Mīve-i rummān-ı ruḫsāruña uzatdum elüm 

 Oldı bir ġıll bu tehī destim yed-i kūtāha baġ 

 

6 Ḫānḳāh-ı vaḥdet-i ḳudsiyyeñe ėrmez mürīd 

 ġol enāniyyet ipidür zīra her güm-rāha baġ 

 

7 Ḥayret-i kübrā yolın sedd eyledi ʿāĢıḳlaruñ 

 Zāhidā saña yėter ḫōd-bīnligüñ bu rāha baġ 

 

8 Ben piyāde iĢbu yolda cümle hem-rāhān süvār 

 Bu bizüm eksikligümüz oldı hep hem-rāha baġ 

 

9 Ben bu gün Ģīrāna çoḳ nāzm tekellüm eyledüm 

 Nükte-i ḥablü‘l-metīnüm vāʿiẓ-ı rūbāha baġ 

 

10 Ḫōd-fürūĢ olma göñül bāzār-ı ʿıĢḳ içre yine 

 Kim senüñ destār ile cübbeñ yėter dergāha baġ 

 

11 ĀĢiyān-ı vaḥdete uçmaġa açsam perr ü bāl 

 Bu vücūdum pāyı cāna oldı seyrān-gāha baġ 

 

12 Perçem-i ṭuġ-ı dil-ārā gözüme olur ʿayān 

 Bend-i hicrānuñ yėter ol ḫayme-i  ḫargāha baġ 

 

13 Baḥr iken bir ḳaṭre oldum Ģems iken bir ẕerreyem 

 Kūh iken Ģimdi derūnum ẕerre deñlü kāha baġ 
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14 Ḳıl ḥaẕer bu tīr-i āhumdan seḥerde iy raḳīb 

 Cenber-i çarḫ olımaz zīrā ki tīr ü āha baġ 
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15 Kim bu gün cān Yūsufın ḳıldı bürehne fürḳatüñ 

 Aña ġıll-ı ḥasretüñdür düĢmek içün çāha baġ 

 

16 Pīr-i Kenʿāndan cüdā ḳılmaġa ol gül çehreyi  

 Ġḫvet-i nefse ḥaseddür bāʿiŝ-i ikrāha baġ 

 

17 Yoḳdurur feyyāża buḫl illā ṭarīḳ-i Ḥaḳda bil 

 Her kiĢiye bend-i cismidür olan Allâha baġ 

 

18 Yüz ṭuta ger saña devlet kimse hiç māniʿ degil 

 Feyż-i Ḥaḳ ėrerse olmaz Ģöyle māl ü cāha baġ 

 

19 Kārbān-ı  ġaybe ėriĢmez bu yolda esb-i dil 

 Dünyede emr-i ezeldür bil ki devlet-ḫˇāha baġ 

 

20 Āsitān-ı dergehüñe varmaġa yoḳdur ṭarīḳ  

 Bu Ḳuloġlına ḫacālet yitme mi sen Ģāha baġ 

 

243 

Müstefʿilün Müstefʿilün Müstefʿilün Müstefʿilün 

1 Ġy murġ-ı gülzār-ı behiĢt cennet durur saña ṭuraġ 

 Ġy dilber-i ḥūr-ı siriĢt eyle risālātuñ belāġ 

 

2 Sükker lebüñ āb-ı ḥayāt her sözlerüñ ḳand-i nebāt 

 Ḥall eyledüñ çoḳ müĢkilāt iki cihānda yüzüñ aġ 

 

3 Oḳuyuben āyātuñı fehm eylesem ġāyātuñı  

 Ḳılsam muʿallā ẕātuñı bezm-i derūnumda çerāġ 
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4 ġevḳuñla ʿazm-i rāh ėdüp hep ġayrıdan ikrāh ėdüp 

 Ḳaṣd-ı der-i dergāh ėdüp gördüm ḥarīmüñde yasaġ 

 

5 Emrüñe fermānber benem Ģevḳuñla ḫākister benem 

 Ḳapuñda ser-defter benem ḳılma cenābuñdan ıraġ 

 

6 Ḥüsnüñden oḳursam kitāb vechüñe ḳılam intiḫāb 

 Bildüm seni ʿālī-cenāb hep cümleden ḳıldum ferāġ 

 

7 Deryā-yı ġamda sāḥilem Ģehr-i elemde sāʾilem 

 Dār-ı belāya dāḫilem ṣıḥḥat içün ḳılsam yaraġ  

 

8 Dost künh-i ẕātuñ kim bile bir söz durur gelür dile 

 Ḳurdı bu ṣaḥrā-yı dile ṭūġ-ı ġamuñ nā-geh otaġ 

 

9 Bu derde bīmāruñ benem bu yolda bī-çāreñ benem 

 Mecnūn-ı āvāreñ benem Leylā-yı zülfüñ bend ü baġ  
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10 Oldum bu ḫāne-ḳāhuña iy pīr-i ʿıĢḳ ben nev-mürīd 

 Vėrgil rıżā-yı dāmenüñ būs ėdeyim ḳılam dimāġ  

 

11 Bezm-i viṣālüñe yine bir rindem ėriĢdüm bu gün 

 Ṣun vaṣluñ ile sāḳiyā elimde ṭutayım ayāġ  

 

12 ġemʿ-i cemālüñden Ģerer ėriĢdi bāġ-ı sīneye 

 Ol lāle gibi ser-te-ser açıldı oldı cümle dāġ 

 

13 Aḳan gözümüñ yaĢları enhār oluben ʿāḳıbet 

 Eyā behiĢt-āsā gibi gülzār olur anuñla bāġ 
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14 Ben bir hümāy-ṭabʿ iken ol gül-ʿıẕār-ı ḳudside  

 Olmaḳ revā mıdur Ģehā bend-i ʿalāyıḳdan kelāġ  

 

15 Ḥablü‘l-metīn-i zülfüñi ben dest-i diḳḳatle ṭutup 

 Çıḳdı elümden nā-gehān bu rīĢ-i cān iken penāġ  

 

16 Göñül bu dünyā cīfesi üzre tenezzül eyleme 

 Bir Ģāhbāz-ı ṭabʿ iken olma bu lāĢe üzre zāġ 

 

17 Bu mezraʿa-i ʿāleme geldüm giderem yine ben 

 Maḥṣūl-i ʿömri biçmege ḳadüm olup yeñi oraġ 

 

18 Oldum belāya ġarḳ-āb gün yüzüñi ṭutdı seḥāb 

 ĖriĢdi Ģol vaḳt-i Ģebāb gitdi yeñilik geçdi çaġ  

 

19 Eylemegil Ḥaḳdan nükūl bulmaḳ diler iseñ vuṣūl 

 Gel pendümi eyle ḳabūl bu sözüme ṭutup ḳulaġ 

 

20 Ḳuloġlı sen merdāne ol bu bezmüme mestāne ol  

 Bir nüktesi rindāne ol her sözlerüñ olsun belāġ  

 

244 

Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün 

1 Muṣḥaf-ı vechüñde ḫaṭuñ maḫż-ı Ḳurʾān ṭutdı ṣaf 

 Gūyiyā milk-i ʿAcemde Āl-i ʿOŝmān ṭutdı ṣaf 

 

2 Gün cemālüñ üzre iy dilber muʿamber kākülüñ 

 Bir birine ḳarĢu ṣan kāfir müselmān ṭutdı ṣaf 

 

3 Bir yañadan zülf-i müĢgīnüñ Ģu kāfirler gibi 

 Ṣanasın hem bir ṭarafda ehl-i īmān ṭutdı ṣaf 
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4 Ḫāl-i müĢgīnüñ beyāż vechüñ üzre iy güzel 

 Ṣanki cemʿiyyet ḳılup erbāb-ı dīvān ṭutdı ṣaf 
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5 Bōstān-ı vechüñi seyr eyledi ʿāĢıḳlaruñ 

 Her yañadan çağrıĢup murġ-ı ḫoĢ-elḥān ṭutdı ṣaf 

 

6 Ol behā-yı ḥüsn içün germiyyet-i bāzārda  

 Bir yaña Mıṣr ehli birden Ģāh-ı Kenʿān ṭutdı ṣaf 

 

7 Leblerüñ yāḳūtına ḳarĢu vücūdın ʿarż ėdüp 

 ġöyle bir cānibde gör laʿl-i BedaḫĢān ṭutdı ṣaf 

 

8 Āsümān-ı dilde taḥḳīḳ ėtmek içün vechüñi 

 Yaʿni ruḫsāruña ḳarĢu māh-ı tābān ṭutdı ṣaf 

 

9 Secdegāh ėtdi ḥarīmüñ ḳapusın ins ü melek 

 Kaʿbe kūyuñda senüñ ehl-i Ḫorāsān ṭutdı ṣaf 

 

10 Kākülüñ tārında canbāz olduġumı gördiler 

 Her ṭarafdan ġālibā aṣḥāb-ı seyrān ṭutdı ṣaf 

 

11 Nā-tüvān oldum dilā aṣḥāb-ı ġamla hem-demem 

 Ḳaṣd-ı cānumçün mübārizān-ı meydān ṭutdı ṣaf 

 

12 Nev-bahār ėrdi yine bülbüller uĢdı bir yaña 

 Bir yañadan ġonçe-i bāġ-ı gülistān ṭutdı ṣaf 

 

13 Ḥavl-ı ʿarĢ gibi ḳapuñda zümre-i rūḥāniyān  

 Bir yañadan Ģöyle kim ḫayli ĢürūĢān ṭutdı ṣaf 
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14 Ben ġarīb ü bī-kesem bu yolda ḥayrānam hemān 

 LeĢker-i miḥnet ḳılup çāk-i girībān ṭutdı ṣaf 

 

15 ġol beyābān-ı firāḳuñda ġarīb āvāreyem  

 Dāmenüm almaġiçün ḫār-ı muġaylān ṭutdı ṣaf 

 

16 Dil ṣabā-yı ʿaĢḳuña uydı ġubār-āsā bu gün 

 Āṣaf-ı devrān ile taḥt-ı Süleymān ṭutdı ṣaf 

 

17 Ḫānḳāh-ı ʿıĢḳuña ben de yeñi oldum mürīd 

 Pīr öñinde hep ḳamu āyīn ü erkān ṭutdı ṣaf 

 

18 Ben buñaldum çaġırup dėdüm erenler yetiĢüñ 

 ʿAsker-i rūḥāni ile Ģāh-ı merdān ṭutdı ṣaf 

 

19 Taḫt-gāhumdur muṣallā ben fenā sulṭānıyam 

 ḲarĢuma el baġlayuben Ģimdi aʿyān ṭutdı ṣaf 

 

20 TeĢne-leb olduġını bildi Ḳuloġlınuñ o Ģeh 

 Ḥıżr-veĢ sükker lebinden āb-ı ḥayvān ṭutdı ṣaf 
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21 ġām-ı zülfüñde yüzüñ Kaʿbesine ėtmege ṣalât
808

 

 Vaḳt-i evvel dilberā meẕheb-i Nuʿmān ṭutdı ṣaf 

 

245 

Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün 

 ًاّ ترؿ ػاـوإ ضا إٓ زُلٌاض ٗصق 1

ـاٙ ٓطزإ ـيط يعزإ اػ٠٘ ًطاض ٗصق 
809

 

                                                           
808

 “Kaʿbesine etmege” yerine “Kaʿbesin_etmege” şeklinde ulanarak okunursa vezindeki kusur 

giderilebilir. 
809

 “Âşıkların dileğini yerine getiren, Necef‟in gönlü yaralısı. Mertlerin şahı, Allah‟ın aslanı, Necef‟in 

Kerrâr‟ı Hazret-i Ali.” 
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 ٟٝ ٗؽيْ ٝ ؿ٘صۀ ًِعاض تاؽ ٓمطلا 2

ؼاهئ ًٞذط تٔحفط ضا ظاٜٗاض ٗصق 
810

 

 

 پفٞاٟ ؼاٌُاٗؿ ًاـق زيٞإ ؿية 3

 
811

 يٞؽ تطؼط هسؼيإ ٠ٓ ًفث اٝ ذٌ٘اض ٗصق

 

 ٗؽرۀ ًثطا ٝشٞزؾ زض ٗٞـث ؼط حن 4

٠ً ًصا ذٞاٗ٘سۀ اٝضام اؼطاض ٗصق 
812

 

 

 الُٚ ٛا تؽياض تاؽ ؼي٘ۀ ٓا ضاؽ اٝ 5

ًِثٖ تاؽ تٜفث ؼطٝ ضكحاض ٗصق 
813

 

 

 اـحيام ٟٝ زضٕٝ زٍ ظٓاضا آٗچ٘يٖ 6

ٖٓ ـسّ ٓاٗ٘س يٞؼق ت٘سٙ تاظاض ٗصق 
814

 

 

 تِثَ آؼا ًط ٖٓ ٝ كطياز ٝ ظاضٟ آٗچ٘إ 7

 
815

 تط آيسّ زض ضؼيسٙ ًٞؾ ًِعاض ٗصق

 

 يايط زُٝث ًط تط كطم ٓاضا تٌصضت 8

چٕٞ زًط تيْ٘ پػ إٓ ًَ چٜطٙ يي تاض ٗصق 
816

 

 

 ًٞٛط ٝ أُاغ ٗطن پاى جاز اُٝيا 9

ٖٓ ًٚ تاـْ ٓلِؽْ لطف ذطيساض ٗصق 
817

 

                                                           
810

 “O, Muhammed Mustafa‟nın (s.a.v.) gül bahçesinin goncası ve latif rüzgârıdır. Mahşer günü 

Kevser havuzunun sakisi, Necef‟te medfun olandır.” 
811

 “Sâliklerinin önderi, gayb divanının kâşifi. Meleklerin başı üstüne tuğunu dikerdi, o Necef‟in 

hünkârı.” 
812

 “Onun vücudu, Hak sırlarının yazıldığı nüsha-i kübrâdır (bütün bir kâinattır). Necef esrarının 

evrakını okuyanlar nerede?” 
813

 “Laleler çok, sinemizin bahçesi onun çimenliği. Cennet bahçesinin gül fidanı, Necef‟in servi 

yürüyüşlüsü.” (*ر ا غ kelimesi metinde ز ا غ şeklinde yazılmış.) 
814

 “Onun aşkı, bizim gönlümüzde öyledir ki ben Necef pazarında Yûsuf (a.s.) gibi köle oldum. “ 
815

 “Eğer ben, öyle bülbül gibi ağlayıp sızlasam ümit olunur ki bu ağlayışlarım Necef gülzarının 

kulağına erişir.” 
816

 “Eğer devlet kuşu başımızın üzerinden geçse, o zaman Necef‟in o gül çehrelisini bir defa görürüz.” 
817

 “Evliyanın önderinin temiz sözleri, mücevher ve elmastır. Ben, Necef müşterisinin tamamen iflas 

etmiş satıcısıyım.” 
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 چٕٞ ٛٔاٟ ػفن اٝ اٗسض زُْ شٞالٕ ًطز 10

ػاُْ تاالٟ ٠ٓ ـس ًطچٚ يياض ٗصق 
818

 

 

 ذسٓث اٝ ٠ٓ ً٘س زض ُفٌط ضٝحاٗيإ  11

زاٝض جرث ٝاليث ـس اٝ ؼطزاض ٗصق 
819

 

 

 ٗآۀ ُٞض ٓؼالضا تط اٝ ٗاّ ذسا 12

تا ٗٞـث ًآثيٖ ٝ ًآياب آض ٗصق 
820

 

 

 ضٝوۀ تؽحإ ظٛطا جف٘ۀ ؼيطآب ٟٝ 13

إٓ زٝ ًٞـٞاض ػطؾ زيسٙ اٗٞاض ٗصق 
821

 

 

 آؼحإ ٓمطلا ـس ٛط ٓ٘اق اٗثيا 14

ؼسۀ ٓرحاض ًٚ تاُيٖ ٝ ضذؽاض ٗصق 
822
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 ًٖ ٓحة ذاٗسإ اٟ زٍ پياپ٠ ضٝظ ٝ ـة 15

ـس ػسٟٝ ايعز شثاض اؿياض ٗصق 
823

 

 

 ًاًَ ػٔثط زالٝيعٝ للا ترؿ ضٝإ 16

ٝض ٗٚ تٟٞ ٠ٓ ضؼس تاؽ ؼٔ٘عاض ٗصق 
824

 

 

 

 

 

                                                           
818

 “Onun aşkının hüma kuşu, gönlümde gezip dolaştığında yüce bir âlem olurdu. Gerçi o zaten 

Necef‟in uçucusudur.” 
819

 “Ruhânîlerin ordusunda onun hizmetini görürler. Necef‟in serdarı olan o zat-ı şerif (Hazret-i Ali), 

velilik tahtının da hükümdarı oldu.” 
820

 “Necef‟ten getirilmiş talihli ve bahtiyar bir yazıyla, yüce levhanın üzerine Allah‟ın adını yazdılar.” 
821

 “Hazret-i Fâtımatü‟z-Zehrâ‟nın (r.anhâ) bahçesi onun hem susamış, hem kanmışıdır. Arşın 

gördüğü o iki küpe, Necef‟in nurlarıdır.” 
822

 “Muhammed Mustafa‟nın (s.a.v.) yüce dergâhı, peygamberlerin her birinin sığınağı oldu. O 

peygamberin kapısının eşiği, Hazret-i Ali‟nin de yastığı ve yüzüdür.” 
823

 “Ey gönül, gece gündüz devamlı Ehl-i Beyt‟e muhiblik et. Necef‟e yabancı olanlar, Cebbar olan 

Allah‟ın düşmanı oldular.” 
824

 “Sevgilinin amber kokulu kâkülü, gönlü çeker ve ruha safa verir. Yoksa Necef‟in yasemin 

bahçesinden o güzel kokular gelir mi?” 



772 
 

 چٕٞ ًؽاز ٠ٓ ً٘س ٛط يطۀ ذٞتإ ضا 17

ًط ًفاز ػطط ٓؽي آٓيع اٝ ػطاض ٗصق 
825

 

 

 ٛٔچٞ آٛٞ ؼيط زآٖ ٠ٓ ًْ٘ لحطاٟ چيٖ 18

ٖٓ ًٚ تاـْ زض ًٔ٘س ظُق جاجاض ٗصق 
826

 

 

 زآٖ ؼٞزاٟ ٝلَ اٝ ج٠ُٞ ٠ٓ ًْ٘ 19

ضٝظ كطزا تيْ٘ إٓ ًَ چٜطٙ زيساض ٗصق 
827

 

 

 اٟ هٍٞ اٝؿ٠ِ ًٖ ٓحة زآٖ ٝلَ ػ٠ِ 20

تطجٞ تاـس ضٝظ ٓحفط ٟٝ ٓسزًاض ٗصق 
828

 

 

246 

Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün 

1 Ol vaṣiyy-i enbiyā ol Ģāh-ı devrān-ı Necef 

 Bülbül-i bāġ-ı risālet hem gülistān-ı Necef 

 

2 Ṣu yerine ṣundı küffāra o tīġ-i ābdār 

 Ol meded-kār-ı muʿīn ü ehl-i īmān-ı Necef 

 

3 GülĢen-i bāġ-ı nübüvvetde seḥer bülbül gibi 

 Yüz yigirmi dürlü dili ėden elḥān-ı Necef 

 

4 Ol debīr-i cifr hem ol kātib-i vaḥy-ı Ģerīf 

 KāĢif-i sırr-ı Ḫudā ḫˇānende Ḳurʾān-ı Necef 

 

                                                           
825

 “Eğer Necef‟in attarı güzel misk kokularını etrafa saçsa, güzellerin hoş kokan saçlarının hiçbir 

cazibesi kalmaz.” 
826

 “Ceylan gibi Çin sahrasının kenarında geziyorum. Ben, Necef‟in güzel kokulu zülfünün kemendine 

yakalandım.” 
827

 “Onun vuslatının siyah eteğine yöneliyorum. Yarın, Necef‟in o gül çehreli güzelinin yüzünü 

görürüm.” 
828

 “Ey Kuloğlu, Hazret-i Ali‟nin vuslat eteğine muhiblik et. Sana, mahşer gününde o yardımcı olur.” 
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5 Nāḳıl-ı ʿilm-i Ģerāyiʿ nāṣıḥ-ı erkān-ı dīn 

 Nāẓım-ı Ģiʿr ü belāġāt baḥr-ı ʿUmmān-ı Necef 

 

6 Her maḥalde oldı ol feryād-res üftādegān 

 Himmeti ʿālī olupdur Ģīr-i Yezdān-ı Necef 

 

7 Ḫākdān-ı ʿarṣadan ol ḳıldı çün pervāzı üns  

 ʿĀlemi seyr ėtdi yek sāʿatde ṭayrān-ı Necef 

 

8 Ḫānḳāh-ı ʿıĢḳına abdāl olup oldum mürīd 

 OlmıĢam keyfiyyet-i esrār u ḥayrān-ı Necef 

 

9 ġaḥne-i Ģīr-i vilāyet Ģāh-bāz-ı evliyā 

 Rāfiʿ-i rāyāt-ı dīn aʿnī o sulṭān-ı Necef 
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10 MüĢrikīnüñ mālını ʿömrini itlāf eyleyen 

 Müʾminīne ėriĢir luṭf ile iḥsān-ı Necef 

 

11 Ḫāṭırında ḥıfẓ ėden bunca ʿulūmı ser-te-ser 

 ʿĀṭır u ṭīb-i ḥaḳāyıḳ ān nesīmān-ı Necef 

 

12 Nāyib-i faḫr-ı risālet ḥākim-i taḫt-ı ḳażā 

 Müẓhir-i seyf-i vilāyet behr-i erkān-ı Necef 

 

13 Tābiʿ-i Ģerʿ-i Muḥammed ḳābıż-ı ḥablü‘l-metīn 

 Ḫˇāce-i Ģehr-i ḥaḳīḳat laʿl ü mercān-ı Necef 

 

14 Servi-i bāġ-ı ṭarīḳat hem teẕervī-i cinān 

 Ol Ģeker-gūyā ve ol tāvus-ı cevlān-ı Necef 
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15 KiĢver-i ʿilm-i maʿāniyem dėr ol faḫr-ı cihān 

 Ḳapusı anuñ ʿAlīdür bāb-ı derbān-ı Necef 

 

16 Sāḳi-i Kevŝer olan oldur cemīʿ ümmetde 

 Ṭutar altundan ḳadeḥ dürden Ṣıfāhān u Necef  

 

17 ʿĀlem-i ġayb Ģehrinüñ ḫum-ḫānesinde mey-fürūĢ 

 Ṣuna ʿuĢĢāḳa Ģarāb-ı ʿıĢḳı her ān Necef  

 

18 Ravża-i bāġ-ı maʿārifde o bir ḥavż-ı kebīr 

 Mīve-i rummān-ı cennetdür o bostān-ı Necef 

 

19 Bizden aña dāyimā olsun taḥiyyāt u vürūd 

 Gözlerüm yaĢı gibi bir mā-i ceryān-ı Necef 

20 Ġy Ḳuloġlı nāme-i aḥvālüñi ʿarż ėt nihān 

 Ola kim ėre teraḥḥum Ģāh-ı merdān-ı Necef 

 

247 

Müstefʿilün Müstefʿilün Müstefʿilün Müstefʿilün 

1 Gel iy göñül eyleme sen bu genc-i pinhānı telef 

 Ḳılma ʿömür ser-māyesin yoḳ yerlere anı telef  

 

2 Gördüñ bu ʿömri nāzenīn ḳadr-i Berāt bil her günin 

 Ėdüp peĢīmān olmaġıl bu āb-ı ḥayvānı telef 

 

3 Ser-māye-i cān u teni iy tācir isrāf eyleme 

 Ṣoñra ṭ uyarsın ḳılmaġıl māl-ı firāvānı telef 

 

4 Bāzār-ı ʿıĢḳ içre bu gün ṣarrāf olursañ ṭālibā 

 Ėtme ḳatı yazuḳdurur laʿl-i BedaḫĢānı telef 

165ᵃ 
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5 Eger ḥaḳīḳat bezmine ėrdüñse cānā merḥabā 

 Hiç cām-ı Cemden eyleme ol nāb-ı rummānı telef 

 

6 Bād-ı hevādan ḳıl ḥaẕer Ģāyed vėre cāna ẓarar 

 ṬaĢra çıḳarsañ ėdesin Ģemʿ-i Ģeb-istānı telef 

 

7 Ġy murġ-ı ḫoĢ-elḥān iĢit aña göre sen de iĢ it 

 Geçer bu çaġ ėrer ḥazān bāġ ile bostānı telef 

 

8 Mevlāya vėr sen göñlüñi sevdāya vėr sen göñlüñi 

 Dāyim Ḥaḳa baġla derūn eyleme ezmānı telef 

 

9 Sen ibn-i vaḳt ol iy göñül furṣat ġanīmet gözleyüp 

 Ḳıldı bilürsin rūzgār taḫt-ı Süleymānı telef 

 

10 Ḥaḳ vėrmiĢ iken loḳmañuñ bil ḳadrin isrāf eyleme 

 Çoḳ kiĢiler ḳıldı bu gün elindeki nānı telef 

 

11 DüĢ bir ṭabībüñ pāyına bul derdüñüñ çāresini 

 Ḳılup nedāmetler yėme sen de o dermānı telef  

 

12 Bil ḳadrini iy bāġ-bān elüñde iken sen hemān 

 Ėtme ḳılursın çoḳ fiġān serv-i ḫırāmānı telef 

 

13 ĀĢüfte ḥayrān ol yüri derdile nālān ol yüri 

 Bülbül ḫoĢ-elḥān ol yüri ėtme gülistānı telef 

 

14 Vėrme eyüyi sen keme dėme neme gerek neme 

 DüĢ ʿāḳıbet derd ü ġama ḳılma bu devrānı telef 

 

15 Ferdāyı imrūza degiĢ yāri dil-efrūza degiĢ 

 Efsürdeñi sūza degiĢ ėtme fürūzānı telef 
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16 Dil ḫānesin ḳıl üstüvār ol himmet atına süvār 

 Nefsüñ ʿadūsın ḫāksār eyle o ṭuġyānı telef 

 

17 Ḥaḳuñ tecellā nūrına ġāyet riʿāyet ėdegör 

 Cānuñ evinde eyleme gel ʿarż-ı mihmānı telef 

 

18 Uyma bu kāfir nefsüñe her ne diler ise vėrüp 

 Eylemegil ḥayf olmasun nām-ı müslimānī telef   

 

19 ġirk-i ḫafīden kendüñi ṣaḳla derūnuñ arı ḳıl  

 Bilmezlik ėdüp eyleme iḳrār u īmānı telef 

 

20 ġol ḫāl-i zülf-i dilbere Ḳuloġlı cān ile yapıĢ 

 Ḥablü‘l-metīn ḳılmaġıl āyāt-ı Ḳurʾānı telef 

165ᵇ 

21 Bir bendeyem kim Ḫüsrevā ḥıĢm-ı teraḥḥum ile baḳ 

 Ḳılmaz ĢehinĢāh-ı cihān erbāb-ı dīvānı telef 

 

248 

Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün 

1 ġeb-i zülfüñ vėreli dün gėce iḥyāya Ģeref 

 Perr-i Cebrāʾīl olup vėrdi Mesīḥāya Ģeref 

 

2 Zāyirān-ı ḥarem eyler çü ṭavāfı Ģeb ü rūz  

 Vėrür ol zemzemeler Kaʿbe-i ʿulyāya Ģeref 

 

3 ġu ki bāzār-ı maḥabbetde vėre naḳd-ı dili 

 Buluben vaṣl-ı metāʿ ile o sermāye Ģeref 

 

4 Rüʾyet-i nūr-ı cemālüñdür eyā zülfüñ ile 

 ġeb-i ḳadr içre vėren leyletü‘l-isrāya Ģeref 
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5 Pāye-i ʿarĢ-ı muʿallāya ḳadem baṣmaḳ içün 

 Pāye-i ʿarĢ-ı muʿallāya ḳadem baṣmaġ aḳṣāya Ģeref 
829

 

 

6 Müddeʿī ėdeli ḥüccet-i vechüñ iskāt 
830

 

 Vėrdi Ģol laʿl-i nigīnüñ ki bu imżāya Ģeref 

 

7 Dil hümāsı ėdeli lāne-i cismāneyi terk  

 Perr ü bālüm vėrür ol ʿālem-i bālāya Ģeref 

 

8 Ḥasret-i vādī-i Eymende bu dil-i sūzānı 

 Vėrü ruḫsār u lebüñ āteĢ-i Mūsāya Ģeref 

 

9 Gün yüzüñ ʿālemi rūĢen ėdeli ẓulmetden 

 Ḫāk-i rāhuñ vėrü Firdevs ile Meʾvāya Ģeref 

 

10 Gözlerüm yaĢını ırmaġ ėdeli bād-ı ġamuñ 

 Vėrdi dilcū-yı ḳadüñ serv-i dilārāya Ģeref 

 

11 Āsitān-ı keremüñde yüzümi ḫāke ḳodum 

 Vėrdi cūd u niʿamuñ minnet-i ʿuẓmāya Ģeref 

 

12 Sālik-i rāh-ı ṭarīḳat olana ġuṣṣa mı var 

 Terk ü tecrīdi anuñ vėrdi hem ʿuḳbāya Ģeref 

 

13 ġu ṣaçuñ gerdenüñ üstüne düĢelden cānā  

 Vėrdi ŝüʿbān uʿaṣā tā yed-i beyżāya Ģeref 

 

14 Dilde teẕkār ėderin nāmuñı her bām u seḥer 

 Vėreli ism ü müsemmāñ ḳamu esmāya Ģeref 

 

                                                           
829

 Vezin ve mana kusurludur. 
830

 Vezin kusurludur. 
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166ᵃ 

15 Ḳılma iy müddeʿi sen baña naṣīḥat ḫaberin 

 Vėre mi ḥüccet-i kiẕbüñ ki bu daʿvāya Ģeref 

 

16 Künc-i dilde bulalı mihr-i maḥabbetden eŝer 

 Vėrdi günden güne ol ḳaĢları ṭuġrāya Ģeref 

 

17 Sīnemüñ penbeleri oldı ḳıbāb-ı eĢrāf  

 Mekke Ģehrinde vėrür arż-ı muʿallāya Ģeref 

 

18 Nāmını añma ṣaḳın nefs-i raḳībüñ zinhār 

 Vėrmez ol fitne bu gün rūh-ı mücellāya Ģeref 

 

19 Sāḳ-ı ʿarĢa ėre ger ḳadr ile farḳuñ iy göñül 

 Olma ḫōd-bīn vėrmez ol menzil-i aʿlāya Ģeref 

 

20 Nereye nāme-siyāh ile Ḳuloġlı varasın 

 Vėre mi zülf-i siyehkārı bu sevdāya Ģeref 

 

249 

Mefʿūlü Mefāʿīlü Mefāʿīlü Feʿūlün 

1 Ey māh-ı meded eyle bu deryāyı müĢerref 

 V‘iy ḥācı sen ėt vādi-i Baṭḥāyı müĢerref 

 

2 Bize ėriĢüp ehl-i cihān hep ḳademüñde 

 Sen eyleyeli luṭf ile her cāyı müĢerref 

 

3 Yoḳ fāʾidesi gözlerimüñ yaĢınuñ aṣlā 

 Hiç ėtmedi ol ḳāmet-i ṭūbāyı müĢerref 
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4 Ben ėĢigüñe ḳoyalı baĢumı pey-ā-pey  

 Olmadı yine baĢum ile pāyı müĢerref 

 

5 Mest oldı gelüp bir yėre çün bezm-i semāda 

 Bu naẓm-ı daḳīḳ ėtdi Ŝüreyyāyı müĢerref 

 

6 Ferdāya bizi niçe niçe ṣala firāḳuñ 

 Ya ėtmeye mi sen ḳaĢı ṭuġrāyı müĢerref 

 

7 Hicrüñde göñül ḳaldı senüñ Ģöyle yalıñuz 

 Āh eylemedük ḫāne-i tenhāyı müĢerref 

 

8 Esrār-ı ġamuñ isteyeli Ģehr-i fenāda 

 Sükker dehenüñ eyledi ṣaḥbāyı müĢerref 

 

9 ʿĀlem aḳar ayaġuña ṣular gibi cānā 

 Servī ėde mi sen ḳad-i bālāyı müĢerref 

166ᵇ 

10 Yerden göge dek eyledi dil saña sipāsı 

 Nāz-ı keremüñ ḳıldı temennāyı müĢerref 

 

11 ġol vādi-i Eymende yere yüz ḳodı Mūsā 

 Ruḫsārı ḳılur Ṭūr-ı mücellāyı müĢerref 

 

12 Hep bildi senüñ ḳadrüñi ervāḥ u melāyik 

 Ḳurʾān ėdüp cümle-i dünyāyı müĢerref  

 

13 Ḳurtuldı yine bir daḫı fürḳat eleminden 

 Sen eyleyeli bu dil-i Ģeydāyı müĢerref 
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14 ʿĀĢıḳlarıñuñ eyle naẓar ḥāline cānā 

 Eyle oları sen de i hercāyi müĢerref  

 

15 Āvārelerüñ gerçi senüñ Ģehr-i belāda 

 Pes eylediler her biri sevdāyı müĢerref 

 

16 Bīgānelerüz gerçi senüñ biz de yanuñda 

 NāliĢle ḳılup Ģöyle her ārāyı müĢerref 

 

17 Efgendelerüz derd ile ḳapuñda senüñ biz 

 Hiç ġam yėmeyüz ḳılmaġa Dārāyı müĢerref 

 

18 Mecnūna dönüp ṭutdı göñül dāmen-i ṣaḥrā 

 Dildār ėde mi bāri o ṣaḥrāyı müĢerref 

 

19 Bir lāle gibi dilde yaḳar dāġı çerāġuñ 

 Bāġ içre ḳılur serv-i semen-sāyı müĢerref 

 

20 Ḳuloġlı yüri laʿl-i maʿānī ṭaleb ḳıl 

 Anuñla ḳılup rūy-ı muʿammāyı müĢerref 

 

250 

Müstefʿilün Müstefʿilün Müstefʿilün Müstefʿilün 

1 Luṭf eyle bizi yā Ġlâh dīdāruñ içün ḳıl maʿāf  

 Yoḳdur bize ġayrı penaḥ Muḫtāruñ içün ḳıl maʿāf 

 

2 Ġy ḳudretin iẓhār ėden ḳullarını ḫünkār ėden 

 Arż u semāyı var ėden miḳdāruñ içün ḳıl maʿāf 

 

3 Bu cisme cān olan senüñ kevn ü mekān olan senüñ 

 Ḫalḳdan nihān olan senüñ esrāruñ içün ḳıl maʿāf 
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4 ĠĢlerimüz cürm ü riyā maʿlūmdurur sen Tañrıya 

 ʿĀlemlere vėren żiyā envāruñ içün ḳıl maʿāf 

167ᵃ 

5 ʿIĢḳuñla döner āsümān sensin ḳamuya müsteʿān 

 Bāġ-ı behiĢt ile cinān gülzāruñ içün ḳıl maʿāf 

 

6 ġol ẕāt-ı aʿlā ḥaḳḳıçün ʿarĢ-ı muʿallā ḥaḳḳıçün 

 Sırr-ı ev-ednā 
831

 ḥaḳḳıçün ebrāruñ içün ḳıl maʿāf 

 

7 Ġḳrār ile īmānımuz ol deñlüdür ʿirfānımuz 

 Bu cürm-i bī-pāyānımuz eẕkāruñ içün ḳıl maʿāf 

 

8 Ẕātuñla vaḥdāniyyetüñ yā Rabbi ferdāniyyetüñ  

 Envāʿ-ı nūrāniyyetüñ eṭvāruñ içün ḳıl maʿāf 

 

9 Bu ḳubbe-i Mīnādaki hem Mescid-i Aḳṣādaki  

 ġol maḥĢer-i kübrādaki bāzāruñ içün ḳıl maʿāf 

 

10 Ẕāt-ı kerīmüñçün senüñ bī-ḥad naʿīmüñçün senüñ 

 Sırr-ı ḳadīmüñçün senüñ estāruñ içün ḳıl maʿāf 

 

11 Ṣubḥ ile aḫĢamuñ ḥaḳı bu ḫalḳa iʿnāmuñ ḥaḳı 

 Biñ bir olan nāmuñ ḥaḳı güftāruñ içün ḳıl maʿāf 

 

12 Luṭfuñ kerīmāne senüñ iĢüñ ḥakīmāne senüñ 

 Bu derdmendāne senüñ tīmāruñ içün ḳıl maʿāf 

 

13 Göklerde çün cevlān ėden her gūĢe-i ṭayrān ėden 

 ʿĀlemleri seyrān ėden devvāruñ içün ḳıl maʿāf 

 

                                                           
831

 Necm, 53/9. 
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14 Ġaybı küĢūfāt isteyen envāʿ-ı ḥālāt isteyen 

 Senden fütūḥāt isteyen cerrāruñ içün ḳıl maʿāf 

 

15 ʿAynı ʿuyūnı farḳ ėden iẓhārı ġaybı berḳ ėden 

  Cümle cihānı ġarḳ ėden enhāruñ içün ḳıl maʿāf 

 

16 Ṣuçumuzı iy Kirdgār baġıĢla sensin Kāmkār  

 ʿĀlemlere olan niŝār īŝāruñ içün ḳıl maʿāf 

 

17 Diller ki ġayrı yoḳ deyen ism-i Ģerīfüñ söyleyen 

 EĢyāyı düpdüz eyleyen hem-vāruñ içün ḳıl maʿāf 

 

18 ʿIĢḳuñı vėrdük dillere ismüñi vėrdük dillere 

 Ḳālū-belāda
832

 ḳullara iḳrāruñ içün ḳıl maʿāf 

 

19 Seni derūnında bulan āyīnesi pasın silen 

 Ḥasret firāĢında olan bīmāruñ içün ḳıl maʿāf 

 

20 Fevt eylemiĢ eyyāmını geymiĢ ġamuñ iḥrāmını 

 Ḳuloġlınuñ ecrāmını Kerrāruñ içün ḳıl maʿāf 

167ᵇ 

21 ĠĢlemiĢim yüz biñ günāh ḳılsam ʿaceb mi her gün āh 

 ʿĠṣyānımuz sen yā Ġlâh Muḫtāruñ içün ḳıl maʿāf 

 

251 

Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün 

1 Ġālibā sulṭān olan ėtmez mi ḫidmetkārı ʿaf 

 Ġy ṭabībüm eylegil sen nāliĢ ü bīmārı ʿaf 

 

 

                                                           
832

 A‟râf, 7/172. 
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2 Cürm-i bī-pāyān ile geldüm ḳapuña yā Ġanī  

 Umaram kim luṭfuñ ile ėdesin o zārı ʿaf 

 

3 Söyledüm gibi ḫaṭā ile ḳaṭuñda bir kelām 

 Her kerem ıssı ḳılur mestāneler güftārı ʿaf 

 

4 Bilürem ben ṭāʿatüm ḳatuñda ʿiṣyān olduġın 

 Ėder erbāb-ı ḥaḳīḳat ṭāʿat-i ebrārı ʿaf 

 

5 Gül Süleymān taḫtıdur ʿādetdür anı bād alur 

 Eyle iy bād-ı seḥer sen ġonçe-i gülzārı ʿaf 

 

6 Sen ḥikāyātını kesdürme dırāz-ı kākülüñ 

 Eylegil cānā uzansun zülf-i ʿamber-bārı ʿaf 

 

7 Zülfüñüñ tārında berdār oldı dil Manṣūr-vār 

 PādiĢāhum oda yaḳma eyle bu berdārı ʿaf 

 

8 Dil zekāt-ı ḥüsnüñe ḳapuñda Ģey-lillâh ėder 

 Ġy Ģeh-i iḳlīm-i ḥüsñ eyle bu gün cerrārı ʿaf 

 

9 Küfr-i zülfüñ ḳaldı ser-ḥaddinde bu dil leĢkeri 

 Ġy cihāndārān-ı ʿālem eyle bu serdārı ʿaf 

 

10 BilmemiĢ ḥüsnüñ behāsın biri vėrmiĢ naḳd-i cān 

 Viy güzeller pādiĢāhı eyle bu bāzārı ʿaf 

 

11 Zülf-i müĢgīnüñe ḳarĢu ḫˇāce-i evvel-bahār 

 Yañılup dükkānın açmıĢ eylegil ʿaṭṭārı ʿaf    

 

12 ʿAndelīb-i dil belā bāġında feryād eyledi 

 Ėtdi nālānını anuñ yine gül-ruḫsārı ʿaf 
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13 Vādi-i Eymende Ģevḳden yine bir āteĢ-nihād 

 Kim ena‘llâhu 833
dėmiĢ Mūsāya ḳıl ol nārı ʿaf   

 

14 ġimdi bildük ṣuçumız yañıluben olsa ne var 

 Bezm-i ġamda yār ile evvel geçen esrārı ʿaf 

168ᵃ 

15 Bī-tekellüf luṭf ėdüp ėrgör ḥarīmüñ ḳurbına 

 Ḫidmetüñde ḳāṣıram ḳılġıl Ģu ben nā-çārı ʿaf 

 

16 Ḳo ṣalınsun ʿıyd-gehde gözümüzden ėtme dūr 

 Ḳıl götürme iy ṣabā sen dāmen-i dildārı ʿaf 

 

17 Maḥż-ı feyż-i raḥmetüñden rūz u Ģeb iy bī-niŝār 

 Ṣuçumuz çoḳdur umaruz ėdesin her bārı ʿaf  

 

18 Gözlerüm yaĢı ġamuñdan sīl olur cānā senüñ 

 Aġladukça eyle dāyim dīde-i ḫūnbārı ʿaf 

 

19 TeĢne-leb gidenlere ṣu vėrmemiĢ āb-ı Furāt  

 Ḳıla mısın rūz-ı maḥĢer yā Rab ol enhārı ʿaf 

 

20 Ġy Ģeh-i ʿālem ḳapuñda çoḳdurur ʿiṣyānımuz 

 Eyle iy ṣāḥib-kerem Ḳuloġlı ḫidmetkārı ʿaf 

 

252 

Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün 

1 ʿĀĢıḳam dėrseñ sen ėtme reʾy-i cānāna ḫilāf 

 Bendeyem dėrsün ḳılursun emr-i sulṭāna ḫilāf 

 

2 Tūtiyā-yı dīde iken ḫāk-i pāyın götürüp 

 Ġy ṣabā sen ḳalmaduñ mı çeĢm-i giryāna ḫilāf 

                                                           
833

 Kasas, 28/30. 
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3 Dāmen-i ḫārı elümden ṣalıvėrmedüm yine 

 Olmasun cāna pey-ā-pey verd-i ḫandāna ḫilāf 

 

4 ʿAndelībā aġlama gülden Ģikāyet eyleyüp 

 ġāyed ola āh u feryāduñ gülistāna ḫilāf 

 

5 Sāmirī gibi göñül rūḥ-ı ḳudüsden muʿcize 

 Ġster idi olmasa ger Ġbn-i ʿĠmrāna ḫilāf 

 

6 Yūsuf-ı gül-çehreyi güm ḳıldılar ḳardeĢleri 

 ĠĢleri oldı dilā ol pīr-i Kenʿāna ḫilāf 

 

7 Āsümān-ı dilde āhum ebr olup oldı buḫār 

 Bilmedüm anı kim olmıĢ māh-i tābāna ḫilāf 

 

8 Ol ṭabīb-i cāna ḳarĢu āh-ı serd ėtdüm gibi 

 Bu enīnüm oldı lā-Ģekk baña dermāna ḫilāf 

 

9 Laʿl-i yāre ḳarĢu ʿarż ėtme cihānuñ cevherin 

 Olmasun bu pīle-ver yāḳūt-ı rummāna ḫilāf 

168ᵇ 

10 Ol raḳīb ėtmiĢ dehānı ġonçesin yārüñ Ģikār 

 Ehremendür ṣanasın mühr-i Süleymāna ḫilāf 

 

11 Āyet-i zülfini vāʿiẓ nice Ģerḥ ėtsün anuñ 

 OlmıĢ iken her sözi tefsīr-i Ḳurʾāna ḫilāf 

 

12 Beyt-i ḳalbümde ḫayālüñ olsa mihmānum dėdüm 

 ġol ḫalīl-āsā ḳılursın dėdi mihmāna ḫilāf 
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13 ĀĢiyān-ı vaḥdete uçmaḳ diler bu murġ-ı dil 

 Ḫākdān-ı cismüm oldı aña cevlāna ḫilāf 

 

14 Meclis-i ḳālū-belāda
834

 bir ḳadeḥ nūĢ eyleyen 

 Eylemez bāġ-ı ṣafāda bezm-i rindāna ḫilāf 

 

15 Sāḳi-i hicrān elinden bir piyāle içmiĢem 

 Anuñ içün ėtmezem bu çarḫ-ı devrāna ḫilāf 

 

16 Ġy göñül deryā-dil ol sen rūzgāruñ ādeti 

 Budurur olur gehī keĢtī-i ʿummāna ḫilāf 

 

17 Dil Sikender gibi ẓulmātı bu gün seyr eylese 

 ḪuĢk-leb ṭutdı bu miskīn āb-ı ḥayvāna ḫilāf 

 

18 Ġy ṣabā  gel bāġ-ı ʿömre sen Nerīmāne doḳun 

 Urmaġıl dest-i ḥazān berg-i dıraḫtāna ḫilāf 

 

19 ĀteĢ-i ruḫsāruña yandı göñül pervānesi 

 Eyledi nār-ı ḫayālüñ bu per-i cāna ḫilāf 

 

20 Ġy Ḳuloġlı ol daḫı bulur zevālin ʿan-ḳarīb  

 K‘eylemiĢ Ģāh-ı Revāfıż āl-i ʿOŝmāna ḫilāf 

 

253 

Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün 

1 Gel berü ḳıl Kaʿbe-i dil içre dāyim iʿtikāf 

 Ol ḥarīm-i Lā-yezāli rūz u Ģeb eyle ṭavāf 

 

2 Geyüp iḥrām-ı maḥabbet ṭut beyābān-ı ṭarīḳ 

 Hem dilüñde ola lebbeyk neccinā mimmā neḫāf  835
 

                                                           
834

 A‟râf, 7/172. 
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3 ĀĢiyān-ı vaḥdet-i Ḥaḳḳa ʿurūc ėt sen daḫı  

 Gözleme ʿanḳā gibi bir yerde ṭurup kūh-ı Ḳāf 

 

4 ʿIĢḳ meydānında ġalṭān ėt serüñi cān sen  

 Vėr reh-i cānāna cānuñ olmayup ehl-i ḫilāf 

169ᵃ 

5 Ḳıl rıżā-yı Ḥaḳ yolında baĢ u cānı sen fidā 

 Eylemezsen bāri urma ʿāĢıḳam ben diyü lāf 

 

6 Feyz-i Rabbānī ṭutarsañ elde tīġ-i ābdār  

 Ḫidmet-i pīr-i maḥabbetdür aña zerīñ ġılāf 

 

7 Eyleyüp dāyim rıżāsını temennāsın anuñ 

 Bend-i ḳahrından eger olmaḳ diler iseñ maʿāf 

 

8 ʿĀĢıḳ ol Ģemʿ-i viṣāle sen daḫı pervāne-vār 

 Bulmaḳ ister iseñ ol ṭāḳ-ı muʿallāya Ģikāf  

 

9 ʿAndelībā ḫār elinden gel Ģikāyet eyleme 

 Verd-i ruḫsār-ı dilārādan dilerseñ iltiṭāf 

 

10 Ḫilʿat-i zühd-i rıżāyı geymek isterseñ nihān 

 Ol bu gün dükkān-ı dehr içre ʿamelle pāy-bāf  

 

11 Bu reh-i maʿĢūḳ içinde vėrmege cān ʿāĢıḳa 

 ġöyle āsān olur olmaḳ gibidür leyl-i zifāf 

 

12 LeĢker-i hicr-i ġamuñ ṣaḥrā-yı dilde bī-gümān 

 Cānuma ḳaṣd ėtmek içün ṭutdılar bir yaña ṣāf  

 

                                                                                                                                                                     
835

 “Emrindeyim Allah‟ım. Bizi korktuklarımızdan kurtar.” 



788 
 

13 Tīġ-i āh-ı ābdārum eldedür merdāne-veĢ 

 ĠĢbu meydān-ı belāda ḳılmaġa ceng-i muṣāf  

 

14 Āsiyāb-ı çarḫ dāyim dönderür eĢküm benüm 

 Kim bu çeĢmim ḫūn-feĢānumdan aḳan ṣanma güẕāf  

 

15 Ḫāl ü ḫaṭṭuñ vechüñ üzre Ģol ḥarīm-i Kaʿbede 

 Ṣaf ṭutup ṭurmıĢ ṣanasın zümre-i ʿabd-i Menāf 

 

16 Fürḳat-i bār-ı girānuñ ḳadümi ḫam eyledi 

 Vaṣluñ ile ḳıl sebük-bār eyle anı iḫtifāf 

 

17 Çın ṣabā vėrse n‘ola būy-ı viṣālüñden ḫaber  

 Ṭurra-i ʿamber Ģemīmüñdür baña çün müĢg-i nāf 

 

18 Zülf-i ḫālüñden rivāyet ṭutdum olup müctehid 

 Ḳıldı bu maʿnā-yı vaḥdetde imāmeyn iḫtilāf 

 

19 Bilmek isterseñ göñül vaṣl-ı Ene‘l-ḥaḳdan ḫaber 

 Eyleme derd-i belāsından sen anuñ inḥirāf 

 

20 Ġy Ḳuloġlı isteriseñ ḥacc-ı vaṣl-ı dilberi 

 Eylegil dāyim ḥarīm-i ḳurbını anuñ ṭavāf 

169ᵇ 

21 Bulmaḳ isteriseñ anuñ ḳatında aʿlā menzilet 

 Ėdegör hergiz ḳuṣūr u ʿaczüñe sen iʿtirāf 

 

254 

Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün 

1 Bu dil ḥüsnüñ kitābını olımaz Ģerḥ ėdüp vaṣṣaf 

 Yazarsam bāb-ı ʿıĢḳuñda eger cānā nice evṣāf 
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2 Yevāḳītüñ behāsına vėren cānı bilür ḳıymet 

 Bu bāzār-ı muʿammāda olanlar ġālibā ṣarrāf 

 

3 Serāy-ı Lā-yezālīde ḳurarlar bezmin ʿāĢıḳlar 

 Bu ṣadr-ı Zü‘l-celālīde oturur zümre-i eĢrāf 

 

4 Bu meydān-ı maḥabbetde vėrürler cān ile baĢı 

 Olara dest-i Sübḥānī ėriĢdürür niçe elṭāf 

 

5 Kitāb-ı ʿıĢḳuñı taḥrīr ėderken lāl olur dilüm 

 Anı beyʿ eylemek ḳanda daḫı hiç görmedi ṣaḥḥāf 

 

6 Nesīm-i būy-ı müĢgīnüñ dimāġına ḥulūl ėtse 

 Ṭolar ṣaḥrā-yı ḳalbümde hevā ile ḳamu eṭrāf  

 

7 Ümīdüm budurur görem cemālüñ nūrını bir kez 

 Ḫayālātuñda dil ḫayrān olup ḳalmıĢdurur bī-ḫāf  

 

8 ġular kim ḳurb-ı ẕātuñdan ḫaber bildi bu ʿālemde 

 Olaruñ nām-ı aʿlāsı yazıldı levḥe çün ʿarrāf  

 

9 Senüñ ednā ġulāmuñdur bu gün Ģāh-ı cihān olan 

 ġürūĢān-ı kirāmuñdur ṭutanlar gök yüzinde ṣāf  

 

10 Belā-yı gül-ʿıẕāruñda göñül mestāne bir bülbül 

 ġu envār-ı ʿıẕāruñdan ṭoġupdur kelme-i nūn kāf 

 

11 Serāyuñ āsitānuñda bu dil çün perdedār oldı 

 Gelürler anda rūḥānī ṭolar eṭrāf ile eknāf 

 

12 Ḳamer gibi yüzi nūrı żiyā vėrür pes anlaruñ  

 Ḳamu ālāt u esbābı muĢaʿĢaʿ gün gibi Ģeffāf 
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13 Yüzini görür anlaruñ bu gün dünyā serāyında 

 ġu kim bu māl ile ʿömri ki hiç eylemeye isrāf 

 

14 Bu gün bu āyet-i ʿıĢḳuñ muʿammāsında dil ḥayrān 

 Anuñ bir ḥarfini tefsīr ėdemez ḥażret-i KeĢĢāf 
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15 Gül-i ʿıĢḳuñ beyānında senüñ gibi niçe bülbül 

 Teġannīsinde lāl olup ṭutılur dili urmaz lāf  

 

16 Cemālüñ gülĢeni vaṣfın ḳılurken unudup kendin 

 Ki Ģol bāġ-ı muʿammāda ʿanādil cemʿ olup ṣaf ṣāf 

 

17 Eger ṣaḥrā-yı ḥayretde dü-ʿālem ḫalḳı cemʿ olsa 

 Ḳamusı bula sükriyyet olursa ger niçe ālāf  

 

18 Ḥaḳāyıḳ remzini söyler lisān-ı ḥāl ile her Ģey 

 Anı tesbīḥ ėder dillü dilince hep ḳamu eṣnāf 

 

19 Bu bāzār-ı maʿārifde tefārıḳ bī-nihāyetdür 

 Olıgör cān ile rāġıb olursañ ṭālib-i itḥāf  

 

20 Ḳuloġlı bulmıĢ ʿāĢıḳlar tecellāsını maḥbūbuñ 

 Yürürsin niçü sen ġāfil gel eyle ḥālüñle inṣāf 

 

255  

Mefʿūlü Mefāʿīlü Mefāʿīlü Feʿūlün 

1 Dil fülkini ġarḳ eyledi gör bād-ı muḫālif 

 Esrārına hiç kimse anuñ olmadı vāḳıf 

 

2 Bünyādını pes gördi bunuñ seyl-i fenāda 

 Dünyāya göñül vėrmedi aṣḥāb-ı maʿārif 
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3 Bu ṣavmaʿa-i ḫānkah-ı çarḫuñ içinde 

 Āḫir ne olup olacaġın bildi mükāĢif  

 

4 Sermāyesini ʿömrinüñ iy tācir ü dānā 

 Çürütme ṣaḳın ṣorılur āḫir bu meṣārif 

 

5 Çalınsa gerek kūs-ı fenā semʿüñe nā-gāh 

 Bu Mıṣr-ı cihān içre ne beg ḳala ne kāĢif 

 

6 Ġhlāk ėde eŝmār-ı vücūdātı ser-ā-ser 

 Ölüm ṭarafından ese bir ṣarṣar-ı ʿāṣıf 

 

7 Ḳabr içre yarın niçe vėrem diyü cevābı 

 Ḳorḳar ḳatı dil gerçi kim el-ḫāʾin ü ḫāʾif 

 

8 Mīzāna seni sürüyeler defterüñ ile 

 Oḳuya o gün anı bil aʿmāl-i ṣaḥāyif  

 

9 Bir bir seçile kim o gün aṣḥāb-ı cerāyim  

 Ṭamuya sürüñ bunları tiz diye Ģu hātif 
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10 Bu cümle cihān ḫalḳı gelüp ʿarṣa-i ḥaĢre 

 Hep cemʿ olalar maḥĢere fi‘l-cümle ṭavāyif  

 

11 Kimisi ḳala nār-ı cahīm içre müʾebbed 

 Kimine vėre niʿmet-i ʿuḳbāda veẓāyif 

 

12 Kimine ʿitāb ėriĢüben ol ola Ģermend 

 Kimine ḫiṭāb ėde Ḫudā ḳıla leṭāyif  
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13 Gizlü iĢüñi bir bir o gün ḳılalar iẓhār 

 ġehre ėriĢüp geldi ṣorur ṣanki muḥāyif  

 

14 Bu cānı görüp sen de düĢün ne olacaġuñ 

 Çek elüñi zīr ile bālādan iy ʿārif 

 

15 ĠĢle bir ʿamel anda saña lāzım olısar  

 Bundan götürür ʿāḳil olan anda zeḫārif  

 

16 Taḥḳīr ėde kim nefsini bu çarḫ-ı denīde 

 Cennetde bula Ģöyle o taʿẓīm ü Ģerāyif  

 

17 Kim vėrse bu gün rütbesinüñ cübbine bir Ģey 

 Yarın bulısar Ģöyle kim iżʿāf u mużāʿif  

 

18 Aṣḥāb-ı Yemen ehline vāḳıf olur idüñ 

 Ṣūfī oluben ger bu gün oḳursañ ʿavārif 

 

19 Ġnkār ėde kim dünyede Ģol ḥubb-ı kerīmi  

 Añlamayısar oḳusa KeĢĢāf u Mevāḳıf  

 

20 Ḳuloġlı yine ḥasret ile gitdi cihāndan 

 Hiç kimse anuñ olmadı bir ḥāline vāḳıf 

 

256 

Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün 

1 Ġy göñül sen ḳılma varuñ bunda yaġmā vü telef 

 ʿÖmr-i māl isrāf ėdenler bulmaya anda Ģeref 

 

2 Dāmen-i dildār u Ģerʿ-i Aḥmedi elden ḳoma 

 Tā ki himmet ėde yarın saña ol Ģāh-ı Necef  
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3 Künc-i ʿuzlet içre dāyim ḳıl riyāżet iy göñül 

 Nefsüñi ḥayvāna teĢbīh eyleyüp vėrme ʿalef  

 

4 Meclis-i rūḥānīlerle eyle ünsiyyet hemān    

 Ādemī-ẕād içre olma sen de pīr-i nā-ḫālef  
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5 Gir bu meydān-ı maḥabbet bezmine nūĢ eyle cām 

 Bāde-i ʿıĢḳ-ı Ġlâhī iç bürāder lā-teḫaf  836
 

 

6 Bu cihānuñ sen eyüsinden keminden çekme ġam 

 Tīr-i ṭaʿna sīne-i pür-kīnüñ olmıĢdur hedef 

 

7 GūĢe-i dilde sen eyle ṣūfiyā gel iʿtikāf 

 Vėre saña Ḥaḳ teʿalā ʿAdn-i aʿlāda ġuref 

 

8 Sen daḫı ʿanḳā gibi gel kūh-ı istiġnāda ol 

 Ḳıl teveccüh Ḥaḳḳa dāyim her ḫasīse açma kef 

 

9 Ḳıl günāhuñdan rücūʿ dön Ḫālıḳ u Yezdāna sen 

 Buyurur Ḳurʾānda Ḥaḳ yuġfer lehüm mā ḳad salef 837
 

 

10 Āsitān-ı dergehüñ ḫākini ben ḳıldum ṭaleb 

 Rūzgār anı elüme vėrse bilürdüm tuḥaf 

 

11 Cünd-i ʿıĢḳuñ bu vücūdum milkin ėtdi pāy-māl  

 LeĢker-i ġayret beni ihlāk içün baġladı ṣaf 

 

12 Raʿd-ı āhum ḳubbe-i eflāki güm güm ötdürür 

 GūĢ ėdüp Nāhīd anı elden bıraḳdı çeng ü def 

 

                                                           
836

 Hûd, 11/70; Tâhâ, 20/68; Neml, 27/10; Kasas, 28/25; „Ankebût, 29/33; Sâd, 38/22; Zâriyât, 51/28. 
837

 Enfâl, 8/38. 
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13 Bu Zebūr-ı nāleme āheng ėder Dāvud-veĢ  

 Ṭutılur ṣīt u ṣadādan bu ṣanasın her ṭaraf 

 

14 NāliĢümle murġ u eĢyā kim hem-āvāz oldılar 

 Ġñlemekden ney gibi olmıĢ yine sīnem mücef 

 

15 ṬutmıĢam feryād u vāveylā bu gün bülbül gibi 

 Bāġ-ı dehr içre ḳılur baña teraḥḥum her ḥiref 

 

16 Ben teẕervī gibi bu bāġāt içinde yalıñuz 

 Seyr ėderem hiç naṣīb olmadı ol ẓıll-ı kenef 

 

17 Sāye-i çetr-i hümāyūnuñ senüñ iy Ģāh-ı dīn 

 ĠĢbu ṣaḥrā-yı derūnum içre ṭutmıĢdur tanef 

 

18 Bu vücūduñ Ģehrinüñ sulṭānı kimdür bilesin  

 Bilür iseñ tā ḥaḳīḳat ile sırr-ı men ʿaref   

 

19 Vāḳıf-ı esrār olam dėrseñ eger sen ṣūfiyā  

 BaĢuñı iĢbu girībān içre çek gūyā keĢef  

 

20 Bu Ḳuloġlı derd-i bī-dermāna düĢdi neylesün 

 ʿÖmr-i māli zühd ü taḳvā oldı hep cümle telef 
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21 Ḳorḳaram nār-ı nedāmetden niçe bil yanasın 

 Ol kerīm Allâh eger ḳılmaz ise luṭf ėdüp ʿaf 

 

257 

Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün 

1 AçmıĢam cān ile ben de dergeh-i aʿlāya kef 

 ṬutmıĢam ṣāfī dil ile nār-ı bī-hemtāya kef 
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2 Murġ-ı göñlüm ṣayd ėden ḫāl-i siyāhuñdur senüñ 

 Merḥabā ḳılmaġa açdum dilber-i raʿnāya kef 

 

3 GūĢe-i fürḳatde yıllardur gürisneyem Ģehā 

 Ḫˇān-ı vaṣluñ ṣofrasında açaram naʿmāya kef 

 

4 Dest-i kūtāh ile gerçi bunca yıldır ben żaʿīf 

 Kim uzatmaḳ isterem tā ol ḳad-i bālāya kef 

 

5 Muʿciz-i ḫāk-i ḳabūlin vėrse ger Rūḥü‘l-emīn 

 Kelimu‘llâh gibi açardum ol yed-i beyzāya kef
838

 

 

6 Dāmen-i ṣaḥrāyı ṭutarsam bu gün Mecnūn-ṣıfat 

 Açaram ben daḫı dāyim kāse-i Leylāya kef 

 

7 Būyını benden alup ilden ile ilter ṣabā 

 Ṭutuġum hiç aṣṣı ḳılmaz zülf-i ʿamber-sāya kef 

 

8 Ġy göñül ʿanḳā gibi gel Ḳāf-ı istiġnāda ol 

 Ṭut tevekkül dāmenini açma her ednāya kef 

 

9 Pāy-māl ėtdi cemālüñ leĢkeri dil Ģehrini 

 Sen Ģeh-i ʿālī öñinde açmıĢam Ģekvāya kef 

 

10 Ġy ṭabībā kendi derdümden çü ḫoĢnūd olmıĢam  

 Açmazam Ģimdengėrü ben tuḥfe-i edvāya kef 

 

11 Bunca yıldur gūĢe-i dārü‘Ģ-Ģifāñı beklerem 

 ṬutmıĢ idüm niçe müddet Ģerbet-i eczāya kef 

 

                                                           
838

 “Ol” kelimesi kaldırılarak vezindeki kusur giderilebilir. 
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12 Būse-i ḫāl-i siyāhuñ ḳaṣdına ḳıldum hücūm 

 Ḥacerü‘l-esvedde açdum Kaʿbe-i ʿulyāya kef 

 

13 Bezm-i iḥrāmuñda çoḳ ḳıldum cināyet bilmedüm 

 Yaʿni uzatmaḳ diledüm sen yüzi bedr aya kef 

 

14 ʿAsker-i fikrüm bu gün Ġskenderāne uzadup 

 Bī-tevaḳḳuf Ģehr-i naẓma milket-i Dārāya kef 

172ᵃ 

15 Sāʾilāne ḳapusında Ģöyle ṭurdum yalvarup 

 Bī-ser ü sāmān açuben ol ḳaĢı ṭuġrāya kef 

 

16 Leẕẕet-i ünsi ne bilür olmayan ḫalvet-niĢīn 

 Kim vėre maḳṣūduñ açmazsañ ġam-ı ferdāya kef 

   

17 Sözlerüñ kān-ı ledünnīdür aña gūĢ urmıĢam 

 AçmıĢam ġavvāṣ olup ben ol dür-i deryāya kef 

 

18 Bāġ-ı cennetde göñül murġı yine Ḳudsī-miŝāl  

 ġol dıraḫt-ı müntehādan uzadur ṭūbāya kef 

 

19 Muṣḥaf-ı ḥüsnüñde bilüp āyet-i esrāruñı 

 Biñ tahāretle uzatdum aḥsen-i meŝvāya kef  

 

20 Dü-cihānda ḥācetüñ olmaḳ revā ise murād 

 Ġy Ḳuloġlı açagör sen ḥażret-i Mevlāya kef 

 

258 

Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün 

1 Dertlüyem n‘ola uzatsam kāse-i dermāna kef  

 Açar isem ġayb ola mı südde-i iḥsāna kef 
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2 Bārgāh-ı vaṣluña uzatdum ise pāy ben 

 Derdmendāne açaram tuḥfe-i sulṭāna kef 

 

3 Bāġbānā bāġ-ı ḥüsn içre baña destūr vėr 

 Güstaḫāne uzadayum lāle-i nuʿmāna kef   

 

4 Bende-i pāy-ı girīzem kim ḳapuñ dīrīnesi 

 Açaram sen ḫˇāce-i ʿizzetlü ʿālī-Ģāna kef 

 

5 ġām-ı zülfüñden cüdā düĢdüm beriyye içre ben 

 Kaʿbe-i vaṣluñ çün açdum yolda bāzirgāna kef 

 

6 Zemzem-i ʿayn-ı ledünnīnüñ Ģarābın içmege 

 Mıṣr-ı ġamda açaram her gāhi Ģādırvāna kef 

 

7 Bezm-i çarḫ içre bu gün ben daḫı Ģol mestāne-veĢ  

 Ṭutaram her ne ṣunarsa sāḳi-i devrāna kef  

 

8 Vādi-i Eymende tenhālikden iḳrāh eyleyüp 

 Mūsa-veĢ uzatmıĢam Ģol āteĢ-i sūzāna kef   

 

9 Bāġ-ı ʿömrüm içre bülbül gibi Ģeydālanmadum 

 Bāri uzatsam n‘olaydı ol gül-i ḫandāna kef 

172ᵇ 

10 Oturup kūh-ı ḳanāʿat Ḳāfına ʿanḳā gibi 

 KāĢki uzatmayaydum ben de her nādāna kef 

 

11 Nām-ı pāk-i yāri añ oldur vürūd-ı ḥırz-ı cān 

 Dāyimā açġıl seḥerde dergeh-i Sübḥāna kef 

 

12 Sidre vü ṭūbāyı bir vaḳtin begenmezdüñ göñül 

 ġimdi bī-Ģerm olup açarsın ve ḫuĢk-ı nāna kef  
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13 ĀĢiyān-ı vaḥdeti yād eyle pervāz ėt yüri 

 Sen de iy murġ-ı göñül aç bir ulu eyvāna kef 

 

14 Mīve-i vaṣluñ umar cānum ġarībe beñzeyüp 

 Açar ol yolcı gibi her bāġ ile bosṭāna kef 

 

15 Bir feriĢte-ṭabʿ iken uyduñ ʿAzāzil ḥizbine 

 Niçün açmazsın dem-ā-dem defter-i Yezdāna kef 

 

16 Āsitān-ı ṭabʿuma ḫāver gibi ʿıĢḳuñ bu gün 

 Bir żiyā-güsterdür açar ol meh-i tābāna kef 

 

17 Ben maḥabbet Ģehrinüñ ṣarrāfıyam bu gün yine 

 Açmazam illā açaram laʿl ile mercāna kef 

 

18 Bir ġubār-ālūdeyem rāhuñda cānā yālıñuz 

 Gerd-i rāhum yumaḳ içün ururam ʿummāna kef 

 

19 RūĢen-i esrāruñ aḥvālin suʾāl ėtmek içün 

 Nār-ı ʿıĢḳuñdan yaḳar çün pāy ile pervāne kef 

 

20 Bir ġarībidür Ḳuloġlı Ģehriñüñ cānā senüñ 

 Bu sebebden uzadur ol dāmen-i aʿyāna kef 

 

259 

Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün 

1 Mıṣr-ı dilde Nīl-veĢ cūĢ eyleyen germ-āba baḳ  

 Salṭanat taḫtında dāyim ḥükm ėden Dārāba baḳ  
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2 Ḥaḳ dėmiĢ iḳrāʾ839
 kitābuñ kendü nefsüñ bilmege 

 Levḥa-i dilde yazılan ʿilm-i ʿusṭurlāba baḳ 

  

3 On sekiz biñ ʿālemi çün ḳaplamıĢ baḥr-ı muḥīṭ 

 Dü-cihānuñ fülkini ġarḳ eyleyen gird-āba baḳ 

 

4 Ėrmek isterseñ eger Ḥaḳḳuñ viṣāl-i ʿıydına 

 Leyletü‘l-Ġsrāda ṭoġup lemʿ ėden mehtāba baḳ 

173ᵃ 

5 Bezm-i yārüñ olmaḳ isterseñ ḳatı mestānesi 

 Cām-ı vaḥdet içre olan Ģol Ģarāb-ı nāba baḳ 

 

6 Oḳuyup ʿıĢḳuñ kitābını gel istiḫrāc ėden 

 ġol muʿammāsında olan ṣad-hezār elḳāba baḳ 

 

7 TeĢne-dil gezme Sikender gibi iç āb-ı ḥayāt 

 Leblerinden ol ḥabībüñ dökilen çullāba baḳ 

 

8 PerveriĢ ḳılmaḳ dilerseñ ʿömrünüñ gülzārını 

 Gözlerinden gėce gündüz çaġlayan mīzāba baḳ 

 

9 Muṭṭaliʿ olmaḳ dilerseñ ʿālemüñ aḥvāline 

 Dāyir ol dünyāyı devr ėt merkez-i aḳtāba baḳ 

 

10 Naḳd-i ḳalbüñ gel aʿyār eyle eyülerle hemān 

 Sen bu güñ ṣarrāf-ı Ģehr ol her zer-i ḳallāba baḳ 

 

11 Ṣū-i ḥüsnin görmek isterseñ yüzi mıṣbāḥınuñ  

 Ḫāl ü ḫaṭṭın ḳıl teʾemmül cān ile iʿrāba baḳ 

 

                                                           
839

 A‟lak, 96/1. 
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12 Vāḳıʿam içinde yandum āteĢe ben bu gėce 

 Ḳıl anuñ taʿbīrin iy Ģeyḫ gel kitāb-ı ḫˇāba baḳ  

 

13 Tīġ-i hicrānuñ beni öldürdi dėdüm dėdi dost 

 Zehr ile ālūde olan ḫançer-i sīr-āba baḳ 

 

14 Kaʿbe kūyında helāk olduġuñı ḳayırma sen 

 Cānuñı alup seni ḳurbān ėden ḳaṣṣāba baḳ 

 

15 Gözlerüm yaĢı ḳızıl ırmaġ olup aḳar benüm 

 ʿIĢḳ elinden dem-be-dem devrān ėden dūlāba baḳ 

 

16 Gel mürīd ol cān ile Ģimden gėrü sen iy göñül 

 Faḫr-ı ʿālem yolına cānın vėren aṣḥāba baḳ 

 

17 Kim günāhuñdan ḫalāṣ olmak dilerseñ bī-gümān 

 Tevbe eyle ol seni var eyleyen Tevvāba baḳ 

 

18 Bu fenā dünyānuñ ol ālāyiĢine baḳmayup 

 Ḥaḳ Teʿalāya teveccüh eyleyen evvāba baḳ 

  

19 Geç bu ġavġā-yı fenādan ḳılma eĢyāya naẓar 

 ʿĀḳil iseñ sen daḫı rāh-ı ulu‘l-elbāba baḳ 

 

20 Ġy Ḳuloġlı Mescid-i Aḳṣāda ḳılursañ namaz 

 Ḳābe ḳavseynüñ ev ednāsındaki
840

 miḥrāba baḳ  

173ᵇ 

21 Görmek isterseñ Ḥaḳuñ dīdārını sen ṣu gibi 

 Ḳalbinüñ āyīnesini arı eyle āba baḳ 

 

                                                           
840

 Necm, 53/9. 
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260 

Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün 

1 Senüñ mirʾāt-ı ḥüsnüñ gibi ʿālemde temāĢā yoḳ 

 ġu kim zülfüñe dil baġlamaya baĢında sevdā yoḳ 

 

2 Aḳar bu gözlerüm yaĢı anı sīr-āb içün dāyim 

 Cihān bāġında ḳaddüñ gibi hiç bir serv-i raʿnā yoḳ 

 

3 ʿArūs-ı dehre bunda her ki ʿāḳil olup el ṣunmaz 

 Sebük-bār oldı ʿālemde anuñ baĢında ġavġā yoḳ 

 

4 Eger yārüñ cemālin āĢikāre görmek isterseñ 

 Anuñ ẕātını sen iste dėme Ģimdi hüveydā yoḳ 

 

5 Beḳā-yı Lā-yezāli ger Ģühūd ėtdüñse ẕātuñda 

 Fenādan geçmeyince Ģimdi hiç bu ḥāle arżā yoḳ 

 

6 Aña çoḳ lābe ḳıldum ḳapusında yüzümi urdum 

 Göñül anı diler dāyim ki ġayrıya temennā yoḳ 

 

7 ʿAceb midür ḫayāliñüñ ėĢiginde esīr olsam 

 Senüñ ẕāt-ı muʿallāña edeb miŝl ile hem-tā yoḳ 

 

8 Dür-i vaṣluñ içün ġavvās olam ger ne ola baña 

 Bu gün ʿıĢḳuñ deñizinden deriñ hiç aṣla deryā yoḳ 

 

9 Beni Ģemʿ-i ġamuñ iḥrāḳ ėdelden göz göre cānā 

 Bu kez pervāne gibi yanmaġa bu dilde pervā yoḳ 

 

10 ġu kim daʿvā-yı ʿıĢḳuñ el uzadup dāmenin ṭutdı 

 Anun bu ḥücceti tezvīre çıḳdı gördüm imżā yoḳ 
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11 Olan āvāre-i zülfüñ bu gün Mecnūna reĢk ėtmez 

 Dil ü göñlüm gibi ṣaḥrā-yı ʿıĢḳuñ içre Ģeydā yoḳ 

 

12 Vėren bu yolda cānı vaṣl-ı dildāra ḳarīn olur 

 Bu gün maḳṣūdına ėrer kim aña vaʿd-i ferdā yoḳ 

 

13 Ḫayāl-i ḥasret-i dildāra dil vėrmeyen ʿāĢıḳlar 

 O yārüñ Ģems-i ẕātından olara ʿömre celvā yoḳ 

 

14 Anuñ isminde ḥayrān olmaduñsa derd ile sen de 

 Semā-yı dilde ẕerre deñlü envār-ı müsemmā yoḳ 

174ᵃ 

15 Anuñ dergāhınuñ ferrāĢı oldum bu yüzüm çārūb 

 Niçe demdür temennāsındayam hiçbir müdārā yoḳ 

 

16 Ḳılaldan ḫançer-i fürḳat derūnum Ģimdi ṣad-pāre 

 Bu benüm derdüme cānā ʿaceb niçün müdāvā yoḳ 

 

17 FirāĢ-ı ġamda çoḳdan cān vėrürdüm bāġ-ı vaṣluñdan 

 Baña destüñden iy Kerrūbī hiçbir būy alma yoḳ 

 

18 Göñül ṣaḥrā-yı ʿıĢḳuñ Ģöyle ser-gerdānı olmıĢdur 

 Ḥarīmüñ ḳapusına aña dāl olmaġa dānā yoḳ 

 

19 ġu ben bir kemter-i dīrīne kim geldüm ḥużūruña 

 Bana cānā iki ʿālemde senden ġayrı Mevlā yoḳ 

 

20 Cihānda ibtilā çoḳdur giriftār-ı belā çoḳdur 

 Bu derde mübtelā çoḳdur Ḳuloġlı gibi ednā yoḳ 
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261 

Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün 

1 Gel berü burc-ı göñülde lemʿ ėden tābāna baḳ 

 Bir avuç ṭopraġ içinde ḥükm ėden sulṭāna baḳ 

 

2 Niʿmet-i ẕikr-i Ġlâhīdür ġıdāsı dem-be-dem 

 GūĢe-i dār-ı derūnuñda olan mihmāna baḳ 

 

3 Derd-mendāne yürürseñ sen bu dehr içre hemān 

 Ol ḥakīm-i Lem-yezelden ėriĢen dermāna baḳ 

 

4 Māhi-veĢ güllerde ḳalmaġıl ḳurumıĢ ṣuyı yoḳ 

 ġöyle kim bir ḳaṭre içre ṣaḳlanan ʿummāna baḳ 

 

5 Gezmegil ẓulmāt-ı cehl içinde Ġskender gibi 

 Ḥıżr-veĢ ʿilm-i ledüñden çeĢme-i ḥayvāna baḳ 

 

6 Meclis-i cām-ı Elestden içdüñ ise tā ezel 

 Terk-i hüĢyār eyleyüp her nesneye mestāne baḳ 

 

7 Vādi-i Eymende gūĢ eyle ena‘llâh841
 āyetin  

 Sen de Mūsā gibi gel bu āteĢ-i sūzāna baḳ 

 

8 Lā-mekān seyrin dilerseñ her mekānuñ ėt seyrin 

 Ṣāniʿi görmek dilerseñ nüsḫa-i insāna baḳ 

 

9 Varlıġıñuñ āyetidür bu iki ʿālem hemān 

 Bu söze ḥüccet dilerseñ sūre-i Raḥmāna baḳ 

 

 

                                                           
841

 Kasas, 28/30. 
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10 ÖlmiĢi iḥyā eder mevtāyı gėrü dirgürür 

 Ger güvāh isterseñ aña bāġ ile bostāna baḳ 

 

11 Kendü aḥvālüñe ṣaḳın ḳılma cānā iʿtibār 

 Gün geçer devrān döner ḳılmaz ḳarār ezmāna baḳ 

 

12 KāĢif-i esrār olam dėrseñ vücūduñ terkin ur 

 Gözedüp dost yollarını nāme-i ʿirfāna baḳ 

 

13 Levḥ-i dilden māsivā naḳĢını yunsun göz yaĢı 

 Bu kitāb-ı ḳalbüñ içre yazılan tibyāna baḳ 

 

14 Gel ḫaberdār ol müsemmāsından anuñ sen bu gün 

 Revzen-i dilden nihānī rüʾyet-i cānāna baḳ 

 

15 Ḳıl günāhuñdan teberrā iĢleme münker ʿamel 

 Dīde-i nemnāküñ ile raḥmet-i Sübḥāna baḳ 

 

16 Esb-i himmet üzre rākib ol ʿazīmet ḳıl Ḥaḳa 

 ʿArĢ-ı aʿlādan yüce olan ulu meydāna baḳ 

 

17 ġehr-i dil dükkānına ṣarrāf olursañ iy göñül 

 Cigerüñ ḳanından olan laʿl ile mercāna baḳ 

 

18 ġāhid-i ḳudsī viṣālin dileriseñ nāgehān 

 Ġaflet ėtme her dem-ā-dem ḳubbe-i eyvāna baḳ 

 

19 Bende-i pāy-ı girīz olma Ḫudādan dūr olup 

 Sāfi-dil ol ṣādıḳāne emr ile ḳurbāna baḳ 
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20 Ġy Ḳuloġlı gel bu gün bāzār-ı ʿıĢḳ içre ṣatıl 

 ʿĠbret almaḳ isteriseñ Yūsuf-ı Kenʿāna baḳ 

 

262 

Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün 

1 Yüzüñ āyīnesi gibi cihān içinde cevher yoḳ 

 Baña sencileyin bu rāh-ı maḳṣūd içre rehber yoḳ 

 

2 Göñül ṭıflına cānā mekteb-i ʿıĢḳ içre her dāyim  

 Cemālüñ āyeti gibi daḫı bir sūre ezber yoḳ 

 

3 Ḫayālātuñda Ģeydā ḳaldı dil evrādın unutdı  

 Zebānı içre evrāḳ-ı firāḳuñ gibi defter yoḳ 

 

4 Rüsūm-ı ẓāhiri bir bir temāĢā eyledüm ammā 

 Göñül milkinde hergiz sencileyin ulu server yoḳ 

175ᵃ 

5 Miŝālin vaṣfa gelmez ben ḫayālātuñda ḥayrānam 

 Senüñ tātār-ı müĢgīnüñ gibi hergiz muʿamber yoḳ 

 

6 Semā-yı ḥüsn içinde bulunur anca kevākib çoḳ 

 Melāḥat silkine dürr-i dehānuñ gibi Ülker yoḳ 

 

7 Cihān bāġında çoḳdur gerçi bī-ḥad serv-i raʿnālar 

 Bu bāġ-ı ḥüsn içinde ḳaddüñe beñzer bir ʿarʿar yoḳ 

 

8 Bulınur ṭurra-i ṭūġ-ı Ģeh-i ʿālī cihān-ārā 

 Bu meydān-ı ṣalābet içre bir ṭūġ-ı ġażanfer yoḳ 

 

9 Firāḳ aḥvālini naḳĢ eyledüm levḥ-i derūnumda 

 Anı bir nāme gibi iltmege saña kebūter yoḳ 
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10 Ayaġum pāydār olmadı bu rāh-ı meĢaḳḳatde 

 Ne ḳılsun yalıñuz baĢum kesildi yoluña ser yoḳ 

 

11 Vücūdum ḫākdānın ḳomaḳ ister yine cān murġı 

 ġu ḳudsīler gibi uçmaġa baña bāl ile per yoḳ 

 

12 ʿUrūs-ı dehri bir pūla vėrürlerse göñül alma 

 Anun dāmādı çoḳ hem çehresinde Ģöyle zīver yoḳ 

 

13 Bu ravżāt-ı cihān içinde bī-ḥad serv-i āzāda 

 Velī ḳaddüñ gibi bu bāġ içinde hiç ṣanavber yoḳ 

 

14 Yüzüm zerd olmada bu kīmyā-yı ḫāk-i pāyuñdan 

 Anı ayaġuña ḫalḫāl ėder bir dāne zerger yoḳ 

 

15 Ser-i bī-devletüm mūy-ı ġamuñla döndi ruhbāna 

 Bu dükkān-ı cihān içre anı ḫaḳk ėde berber yoḳ 

 

16 Bu gün taḫt-ı felāket içre Ģāh-ı tācdār oldum 

 ʿAdū-yı leĢker-i hicrānı defʿ ėtmege ʿasker yoḳ 

 

17 Nigīn ü ḫātem-i laʿlüñ ṣatılsa cān vėrür ʿāĢıḳ 

 Bu bāzār-ı fenā içre ne ḳılsun sīm ile zer yoḳ 

 

18 Sevād-ı zülfini yārüñ görüp ẓulmāta aldanma 

 Ḳıyās eyleme taḥtında sen anuñ nūr-ı ezher yoḳ 

 

19 Anuñ būy-ı dil-āvīzine vėr sen göñlüñi dāyim  

 Dėme tār-ı perīĢānında hergiz misk-i azfer yoḳ 

 

20 Ḳuloġlı baḥr-ı vaḥdet içre ġavvāṣ olıgör sen de 

 Anuñ ṣanma kim içinde hezārān böyle cevher yoḳ 
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21 Aḳıtmaġa cihān içinde bu cān ʿırḳınuñ ḳanın 

 Senüñ müjgān-ı çeĢmüñ gibi hiç ʿālemde ḫançer yoḳ 

 

263 

Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün 

1 Cāna geçdi ġālibā ender zamān-ı iĢtiyāḳ 

 Günde gün ėtdi teraḳḳī nerdübān-ı iĢtiyāḳ 

 

2 Murġ-ı dil pervāz ėder çün perr ü bāl-i intiẓār 

 ġol dıraḫt-ı ʿıĢḳ içinde āĢiyān-ı iĢtiyāḳ 

 

3 ġehr-i ġurbetde göñül bī-kār olup dāyim gezer 

 Künc-i ġamda her gėce anuñ mekānı iĢtiyāḳ 

 

4 Defter-i gülzār-ı dehrüñ ṭaġıdup evrāḳını 

 ʿĀlem içre ṣaçdı Ģol bād-ı ḥazān-ı iĢtiyāḳ 

 

5 Āfitāb-ı vechüñe burc-ı derūnum muntaẓır 

 Çehre-i mehtābuñ ister āsümān-ı iĢtiyāḳ 

 

6 Kaʿbe-i beyt-i viṣālüñe göñül ārzū ḳılur 

 Menzil-i maḳṣūdın ister kārbān-ı iĢtiyāḳ 

 

7 Bāġ-ı ḥüsnüñde göñül bülbül gibi nāliĢ ḳılur 

 Gözlerüm yaĢı olup āb-ı revān-ı iĢtiyāḳ 

 

8 EĢk-i çeĢmüm dāne-i Hürmüz gibi olur niŝār 

 Muntaẓırdur laʿlüñe bu Iṣfıhān-ı iĢtiyāḳ 

 

9 Kātib-i ḳudret bu gün naḳĢuñ hüveydā eylemiĢ 

 Ẓāhir ėder ṭalʿatüñ cānā ʿayān-ı iĢtiyāḳ 
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10 Fürḳat iḳlīmine Ģāh oldum görenler ṣandılar 

 BaĢum üzre çetr-i dehri sāyebān-ı iĢtiyāḳ 

 

11 Āsiyāb-ı çarḫ ögütdi ʿömrümi gendüm gibi 

 Bu iki gözüm olupdur nāv-dān-ı iĢtiyāḳ 

 

12 ÜĢtür-i fikret derūnum ḥavlısı ṭoldı yine 

 Oldı bu ʿaḳlum aña bir sārbān-ı iĢtiyāḳ 

 

13 LeĢker-i ʿıĢḳuñ ḳabāʾil gibi üĢdi baĢuma 

 Bī-ḥużūr ėtdi beni Ģol dūd-mān-ı iĢtiyāḳ 

 

14 Yüzüñi görmege müĢtāḳ oldı çün ʿāĢıḳlaruñ 

 ÇaġrıĢur ḳapuñda dāyim ḍāriʿān-ı iĢtiyāḳ 

176ᵃ 

15 Bāġ-ı ḥüsnüñ görse eṭfāl-i taḥassür cemʿ olur 

 Anlara destūr ėder çün bāġbān-ı iĢtiyāḳ 

 

16 ġol bahār-ı vaṣluñ ārzūsındadur dāyim senüñ 

 Ġy göñül gülzār-ı vaḥdet gülsitān-ı iĢtiyāḳ 

 

17 Gel kim iy mihmān-ı ʿizzet saña ḳılmıĢ raġbeti 

 Yüzüni ṭopraġa ḳoyup āsitān-ı iĢtiyāḳ 

 

18 Vaḥdetüñ gülzārınuñ gūyendesi olmıĢ yine 

 Bülbül-āsā bu göñül ḳılur fiġān-ı iĢtiyāḳ 

 

19 Ser-güzeĢt-i gülsitānı yād ėdüp oḳur seḥer 

 ʿAndelīb-i dil yine bir dāstān-ı iĢtiyāḳ 
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20 Bu Ḳuloġlı ẕātuñ esrārın ḫaber vėrsem deyü 

 Ṭurmayup söyler kim ol çemen zebān-ı iĢtiyāḳ 

 

264 

Müstefʿilün Müstefʿilün Müstefʿilün Müstefʿilün 

1 Baġladı ḥasret rāhımuz varmaġa saña çāre yoḳ 

 Bu ʿıĢḳ yolında bir daḫı bencileyin āvāre yoḳ 

 

2 Ḫār-ı ġamuñ aldı benüm Ģimdengėrü dāmānumı 

 Vėrdüñ girībānı ele hergiz mecāl inkāre yoḳ 

 

3 ḲıĢ-ı taḥassür içre ben çoḳ aġladum bulımadum 

 Derd-i viṣālin ġonçesin dėrmege bu gülzāre yoḳ 

 

4 Būy-ı vefāyı iĢtimām eylemedüm zülfüñde hiç 

 Bāġ-ı vefāda ʿāĢıḳa bilmem nedür sitāre yoḳ  

 

5 Beyt-i ḥarīmüñ bābına baĢumı ḳodum nice gün 

 Gördüm cenāb-ı ʿizzetüñ ʿafv eylemek evzāre yoḳ 

 

6 Çoḳdur ġulām-ı çākerüñ sensin ĢehinĢāh-ı resūl 

 Bencileyin hiçbir daḫı ḳapuñda yüzi ḳare yoḳ 

 

7 Ġy cümle esrārı bilen bulsam n‘ola ẕātuñ senüñ   

 Günden muʿayyendür yüzüñ baña naẓar envāre yoḳ 

 

8 Bilürsin āḫir sen benüm ḳapuñda Ģeyyād olduġum 

 Bir kez teraḥḥumla nigāh niçün ki bu cerrāre yoḳ 

 

9 Her bülbülüñ feryādını gūĢ ėdüp ol gül diñlemez 

 Bilür muḥibb-i ṣādıḳın ṣūret bu gün aġyāre yoḳ 
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10 Bu gözlerüm yaĢı aḳup oldı yine āb-ı revān 

 Eyā viṣālüñ bāġına yollar niçün enhāre yoḳ 

 

11 Ėller viṣālüñ Ģerbetin içüp olur rāḥat senüñ 

 Tīmār-ı vaṣluñ iy ṭabīb nedür bu ben bīmāre yoḳ 

 

12 Dārü‘Ģ-Ģifā-yı ḳurbuña öldüm dirildüm ėriĢüp 

 Ben derdmende iy ʿaceb bārī niçün tīmāre yoḳ    

 

13 Laʿl-i ṣafā dellālıyam geldüm maḥabbet Ģehrine 

 Hiç naḳd-ı varın ʿarż ėder bir müĢterī bāzāre yoḳ 

 

14 Dil penbesine āteĢ-i ḥasret ṭoḳındı yaḳdı āh 

 Bu dāġı kim urduñ sineme urmadı kūhsāre yoḳ  

 

15 Ḳadd-i dıraḫt-ı vaṣluña kūtāh-destüm ėrmedi 

 ġol mīve-i ruḫsāruña bize naṣīb eŝmāre yoḳ 

 

16 Āh ile feryādum benüm ėrdi melekler Ģemʿine 

 Āvāze-i efġānımuz ol semʿ-i gül-ruḫsāre yoḳ  

 

17 Zülf ile ḫālüñ Ģevḳıne Ģehr-i ḫayālüñ ṭutmıĢam 

 Būy-ı bahāruñ hiç senüñ bu ṭabla-i ʿaṭṭāre yoḳ 

 

18 Dervāze-i ʿıĢḳuñda ben cerrār olursam ṭañ mıdur  

 Ġayrı ḳapudan baña hiç nān u nemek bir pāre yoḳ 

 

19 Her rūz u Ģeb bu kevkebüm ṭurma nuḫūset bulmada  

 ġol ṭāliʿüm burcunda hiç saʿd üzre bir seyyāre yoḳ 
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20 Çoḳdur senüñ düĢmenlerüñ bu oda ṭutuĢmıĢlaruñ 

 Ḳuloġlı gibi kim daḫı ḳapuñda bir bī-çāre yoḳ 
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Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün 

1 Perde-i bīdāruñı ḳaldur cenāb-ı yāra baḳ 

 Sil derūnuñ gözgüsin āyīne-i ruḫsāra baḳ 

 

2 Ḫākdān-ı āĢiyānuñdan uçup pervāz ḳıl 

 ʿĀlem-i bālāda olan baġçe-i gülzāra baḳ 

 

3 Ravża-i ḫuld-i berīn olsun naẓargāhuñ senüñ 

 Maẓhar-ı luṭf-ı Ḫudā ol rüʾyet ü dīdāra baḳ 

 

4 ĀĢiyān-ı bāġ-ı Firdevse açarsañ perr ü bāl 

 Ṣunʿ-ı zībāya naẓar ḳıl ḳudret-i Settāra baḳ 

177ᵃ 

5 Noḳṭa-i arżı ḳomıĢdur bu felek pergārına  

 Levḥ-i ḳudret içre devr ėden olur pergāra baḳ 

 

6 Kār-fermā-yı ezeldür bu cemīʿi kāyināt  

 ʿAyn-ı ʿibretle naẓar ḳıl sen daḫı bu kāra baḳ 

 

7 Beyt-i maʿmūrı gözetme bunda sen ʿāḳil iseñ 

 ĠĢbu maṣnūʿātı fehm ėt ṣanʿat-ı miʿmāra baḳ 

 

8 Lā-mekān seyrin dilerseñ her mekāna ḳıl naẓar 

 Ḫālıḳı maḫlūḳ içinde gözleyüp Cebbāra baḳ 

 

9 Servi-i bāġ-ı vücūdum ḫākinüñ sīr-ābında  

 Dīde-i giryānum üzre cūĢ ėden enhāra baḳ 



812 
 

10 Āsümān-ı dilde pervāz ėtmege bu murġ-ı cān 

 ʿĀlem-i bālāda cevlān eyleyen ṭayyāra baḳ 

 

11 Ḫāne-i bīmār-ı dehr içre bu gün ol derdmend 

 Ol ṭabīb-i Lā-yezālüñ ḳılduġı tīmāra baḳ 

 

12 Ḫāk-i bād-ı āteĢ içre varlıġı żāyiʿ olan 

 Ṣūret-i maʿnāyı gözle bī-ẓuhūr iẓhāra baḳ 

 

13 Ḫāzin-i ġaybuñ eger gencīne-i miftāḥını 

 Ġster iseñ kendüñi teslīm ėdüp ol vara baḳ 

 

14 Zülf-i maʿnī būyını ḳılmaḳ dilerseñ iĢtimām 

 Ṣubḥ-ı ṣādıḳ gibi düĢ çehre-i dildāra baḳ 

 

15 Bu vücūduñ naḳdini vėr al metāʿ-ı āḫiret 

 Anda cānlar ṣatılur olmaz behā bāzāra baḳ 

 

16 Sāḳi-i ʿıĢḳuñ elinden nūĢ ėdegör bir ḳadeḥ 

 Mest ü istiġrāḳa düĢüp ʿālem-i envāra baḳ 

 

17 Sāyebān-ı vaḥdet içre sen de Ģāh ol iy göñül 

 On sekiz biñ ʿālemi żabt eyleyen Ḫūnkāra baḳ 

 

18 Manṭıḳu‘-ṭ-ṭayr oḳıdı ḳuĢlar gelüp evvel-bahār 

 Būy-ı ʿıṭrı cānı ṭutdı ḫˇāce-i ʿAṭṭāra baḳ  

 

19 Bezm-i ʿıĢḳuñ sen de iy dil olıgör pervānesi 

 Tā Ģeb-i ḥasret içinde Ģuʿle vėren nāra baḳ 

 

20 Bu Ḳuloġlı bende-i fermānberüñdür çün senüñ 

 Luṭf ėdüp bir göz ucıyla sen bu ḫidmetkāra baḳ 



813 
 

177ᵇ 

21 Ḫalḳ-ı ʿālem maṭbaḫı ḫˇānından alurlar naṣīb 

 Dāne-i ḳudret dükenmez imdi bu enbāra baḳ 
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Feʿilātün Feʿilātün Feʿilātün Feʿilün 

1 Ḳapuña varmaġa ḳomaz baña destūrı firāḳ 

 Levḥa-i serde yazılmıĢ gibi maḳdūr-ı firāḳ 

 

2 Dāġdār-ı ezel urmıĢ ciger-i lāleye dāġ 

 Bāġ-ı ḥüsnüñden ėde gibi beni dūr u firāḳ 

 

3 Yaḳdı Ģol vādi-i Eymende dile āteĢ-i ġam 

 Yed-i Mūsā gibi iḥrāḳ ėdeli Ṭūrı firāḳ 

 

4 Ġçeli cürʿa gibi bezm-i elestüñ cāmın 

 OlmıĢam ḳālū-belādan
842

 daḫı maḫmūr-ı firāḳ         

 

5 Niçe kendüyi felek serziniĢin gördi göñül 

 Engübīnümden ayırdı beni zenbūr-ı firāḳ 

 

6 Dügün evi gibi dil ḫānesine meĢʿaleler  

 Yaḳuben çaldı yine def ile ṭanbūrı firāḳ 

 

7 Ġmtināʿ ėtmeyedi Leylādan ol Ḳays-ı ḥaḳīr 

 Deli göñlüm gibi olmasadı maġrūr-ı firāḳ 

 

8 Ġam-ı Baġdāduñ olup ben de Cüneydi ḥālā  

 Daḥı Bisṭām-ı ḫayālüñde Ģu Ṭayfūr-ı firāḳ 

 

                                                           
842

 A‟râf, 7/172. 
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9 ġeh-i iḳlīm-i fenāyam baña ġam ḫayli sipāh 

 Yazdı dīvān-ı ḳażāda baña menĢūr-ı firāḳ 

 

10 ġerer-i nār-ı ḫayālüñ ki bu dil penbesine 

 Ṭoḳınup oldı göñül murġı çü maḥrūr-ı firāḳ 

 

11 ĀĢiyān-ı ġamun içinde ḳarār ėtdi göñül 

 Olalı evc-i taḥassürde o manẓūr-ı firāḳ 

 

12 Ġʿtibār ėtmez olur Ģimdi baña bāy u gedā 

 OlmıĢam anuñiçün ben de Ģu maḳhūr-ı firāḳ 

 

13 Dāstān oldı adum cümle cihān içre henüz 

 Nāme-i ḥasret içinde daḫı mezbūr-ı firāḳ 

 

14 ĀteĢ-i ḥasret ile dil sūḫte-i biryān oldı 

 Bezm-i ġamda olalı ʿıĢḳ ile meẕkūr-ı firāḳ 

178ᵃ 

15 Ḥasretüñ tīġi helāk ėtdi bu dil mürdesini 

 ġehr-i fürḳatde ol oldı yine maḳbūr-ı firāḳ 

 

16 Dergehüñden beni ġam ḫayli ıraġ eyleyeli 

 ʿĀlem içinde adum oldı çü meĢhūr-ı firāḳ 

 

17 Bezm-i dilde bu senüñ nāb-ı lebüñ içmek içün 

 Ṭoldı ḫum-ḫāne-i vaḥdetde Ģu engūr-ı firāḳ 

 

18 Ėller aġlar gülerin derd-i belā gelse eger 

 OlmıĢam kūy-ı melāḥatde ki mesrūr-ı firāḳ 
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19 Cismümüz Ģimdi kebāb oldı yine ḫora geçer  

 Bizi biryān ėdeli dünyede tennūr-ı firāḳ 

 

20 Āsitānını öpüp yüzüñi sürmege bize 

 Saña vėrmedi Ḳuloġlı yine destūrı firāḳ 
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Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün 

1 Kim bu meydān-ı Ġlâhī içre olsa ḳana ġarḳ 

 Olısardur rūz-ı maḥĢer raḥmet-i Raḥmāna ġarḳ 

 

2 Ġarḳ ėder beni cemālüñ nūrı olsa āĢikār 

 Mekke ḫalḳı olur ʿıyd olsa ḳaçan ḳurbāna ġarḳ 

 

3 Bir gedā idüm seyāḥat ʿāleminde rūz u Ģeb  

 Ḳapuña geldüm ėriĢdüm olmaġa iḥsāna ġarḳ 

 

4 Bezm-i ʿıĢḳuñ nūĢ ėderse kim Ģarābın bir ḳadeḥ 

 Ol zamān içre olur ol būse-i cānāna ġarḳ 

 

5 ĖĢigi ṭaĢında anuñ cān vėren ʿāĢıḳ yine 

 Olur ol ʿAdn uçmaġında cennet-i Rıḍvāna ġarḳ 

 

6 Cigerüm ḳanı revān olur siriĢkümle hemān 

 Ben oluram gāh gāhī dürr ile mercāna ġarḳ 

 

7 Fülk-i dil deryā-yı ʿıĢḳ içre yürürken bī-gümān 

 Oldı ṭūfān-ı ġamuñla lücce-i ʿummāna ġarḳ 

 

8 Müjdedür iy ḫaste-dil geldi ṭabīb ayaġuña 

 Kim bu günden gėrü olduñ Ģerbet-i Loḳmāna ġarḳ 
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9 Baḥr-ı ḥayret içre bu keĢtī-i dil nā-geh yine 

 Oldı āhūmla gözüm yaĢında ḫoĢ ṭūfāna ġarḳ 

178ᵇ 

10 LeĢker-i ġam aldı her yanum çün imdād isterem 

 Anları defʿ ėtmek içün ʿasker-i sulṭāna ġarḳ 

 

11 Bülbül-āsā eylesem feryādı āh her seḥer 

 Vaḳt-i Ģeb-nemde olurdum ol gül-i ḫandāna ġarḳ 

 

12 Ebr-i zülfüñ āsümān-ı dilde ḥāyil olmasa 

 Nūr-ı vechüñden olurdum enver-i tābāna ġarḳ 

 

13 Gözlerüm yaĢı yetīm-āsā bu gün yüz yoldılar 

 Eylediler çün beni ol bir alay dür-dāne ġarḳ 

 

14 Āsitānuñda göñül feryād ėder yā hū diyüp 

 Ḫānḳāhuñda ola mı niʿmet ile nāna ġarḳ 

 

15 Cān vėrenler rāh-ı ʿıĢḳuñda senüñ aç u zelīl  

 Oldılar Firdevs-i aʿlāda bu gün ġufrāna ġarḳ 

   

16 ġol Ģeb-i ḥasret içinde gėce gündüz dāyimā  

 Nār-ı ruḫsāruñ odına oldı bu pervāne ġarḳ 

 

17 Pāydār olmaz cihān milki kiĢiye iy göñül 

 ʿĀḳıbet seyl-i fenāya ola bu vīrāne ġarḳ 

 

18 Ölür iken iy melek bir kerre gördüm yüzüñi 

 ġöyle kim bī-Ģübhe oldum devlet-i īmāna ġarḳ 

 

19 PādiĢāh olur gedā vaṣluña ėrse bir nefes 

 Pes olur farḳı anuñ imdi bu nüh eyvāna ġarḳ 
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20 Ġy Ḳuloġlı cevher-i ʿilm-i ledün maḳṣūd ise 

 Ġaflet ėtme gözüñ aç olmaḳ dilerseñ kāna ġarḳ 
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Müstefʿilün Müstefʿilün Müstefʿilün Müstefʿilün 

1 ġāhid-i ṭop-ı devleti gezdürür āsümān-ı ʿıĢḳ 

 Bāġ-ı göñülde açılur ġonçe-i gülistān-ı ʿıĢḳ 

 

2 Ravża-i ḫuld-i vaḥdete kim ki tedāḫül eyleye 

 Bülbül olup anuñ dili oḳıya dāstān-ı ʿıĢḳ 

 

3 Bāġ-ı derūn-ı dilde ger yine dıraḫt-ı Ģevḳ eger 

 Aña nihālin aĢlaya Ģöyle ki bāġbān-ı ʿıĢḳ 

 

4 Ṭaḳdı göñül üĢtürine riĢte-i cezb-i fikreti 

 Çekdi Ģu rāh-ı vuṣlata iltmege sārbān-ı ʿıĢḳ 

179ᵃ 

5 Ṣaḥn-ı feżā-yı ʿāleme ṭoldı ki cā-be-cā yine 

 Bād-ı ṣabādan açılur lāle vü erġavān-ı ʿıĢḳ 

 

6 Evc-i hevā-yı vaḥdete dāyima cevelān içün 

 Peççe-i murġ-ı fikreti uçurur āĢiyān-ı ʿıĢḳ 

 

7 Bār-ı belā-yı ḥasretüñ ḳaddümi ḫam ḳıldı benüm 

 FerĢ-i ġamuñda olmıĢam ḫaste-i nā-tüvān-ı ʿıĢḳ 

 

8 ġiʿr-i belīġ-i ḥüsnüñi yazdı bu kilk-i müĢginüm  

 Defter-i cāna naḳĢ olur söyledügi zebān-ı ʿıĢḳ 

 

9 Çarḫ degirmenin yine bāʿiŝ olur çürimege 

 Aḳdı bu çeĢmümüñ yaĢı ṭutmadı nāvdān-ı ʿıĢḳ 
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10 Dostuñuñ cemālini görmege ārzū eyleseñ 

 Ola menāṣuñ iy püser çün senüñ āb u nān-ı ʿıĢḳ 

 

11 Gözlerimüñ çeĢmesini gören suʾāl ėdüp dėdüm 

 Nāmı bu çeĢmesārımuñ oldı yine revān-ı ʿıĢḳ 

 

12 Maḥabbetüñ zincirine ṣaçuñı beñzetdi göñül 

 ḲaĢlaruñı gören dėdi olmıĢ a bu kemān-ı ʿıĢḳ 

 

13 Meyādin-i ḥaḳīḳate baĢumı ṭop eyleyeli 

 Ṭurra-i tātāruñ olur Ģöylece ṣavlecān-ı ʿıĢḳ 

 

14 ġehr-i fenā içre eger rāst gelür iseñ yine 

 Nāmını ṣorma ʿāĢıḳuñ görüriseñ niĢān-ı ʿıĢḳ 

   

15 Cān atup uçar aña tā ki varup vāṣıl olur  

 Teẕerv-i dil görse eger ḳanda ki bostān-ı ʿıĢḳ 

 

16 Kebg-i derī ḥaḳīḳatüñ almaḳ içün Ģikārını  

 Bāz-ı ḳulūbı ürküdüp uçura dest-vān-ı ʿıĢḳ  

 

17 ʿĀrife yek iĢāretüñ pes durur iy faḳīh senüñ 

 Oḳıma degdi cānuma fehm olınur beyān-ı ʿıĢḳ 

 

18 Ġbn-i sebīl olanlara ki terk-i ġaflet ėtdürüp 

 Kūs-ı raḥīlini çalup göçdi çü kārbān-ı ʿıĢḳ 

 

19 ḲıĢ-ı fenānuñ uçurup beççe-i rūzgārını  

 Bāġ-ı behiĢte ʿazm ėdüp gitdi o bülbülān-ı ʿıĢḳ 

 

20 Ṭop-ı ḥavādiŝ anı hiç yaḳmayadı ẕerre ḳadar 

 Ḳuloġlı göñlüñüñ evi olsadı cāvidān-ı ʿıĢḳ 
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21 Bunı faḳīh-i medrese ḥall ėdemedi ḥarf-be-ḥarf 

 Līk bunuñ cevābını vėrdi Ģu müftiyān-ı ʿıĢḳ 
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Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün 

 آز٠ٓ ٓصٕ٘ٞ ً٘س ًط آٓس اظ ؼٞزاٟ ػفن 1

ٖٓ ـسّ زض ـٜط حؽطت آٗچ٘يٖ ضؼٞاٟ ػفن 
843

 

 

 ٠ٓ ضّٝ ٖٓ ت٠ ؼط ٝ ؼآإ زض ضاٙ شلا 2

آٗچٚ تيٜٞـْ ظزٟ كطهْ تسؼث پاٟ ػفن 
844

 

 

 ضكحْ اظ تاؽ ذياُث زض تطٕٝ ذاٗواٙ 3

يؼ٠٘ ؼيطٟ ٠ٓ ًفْ ؼطٝ چٖٔ لحطاٟ ػفن 
845

 

 

 ٖٓ ٛٔا ٓاٗ٘س پطٝاظٟ ًْ٘ اٝز ؼٔا 4

پط ٝ تاٍ ٠ٓ زٛس تا ٖٓ ًٚ إٓ شِٞاٟ ػفن 
846

 

 

 پا تطٛ٘ٚ اـحط ٓح٘حٌفيْ زض تازيٚ 5

ًٞ زُيَ إٓ حطّ ٝالَ ـسّ ت٘ٔاٟ ػفن 
847

 

 

 تطجٞ جٞكين ذسا تاـس ٛٔيٖ ت٠ تاى ـٞ 6

 
848

 ايٖ يطين ٓؽحويْ اظ ٓ٘عٍ ٝ ٓأٝاٟ ػفن

 

 

                                                           
843

 “Aşk sevdası bir gelirse insanı mecnun eder. Ben de hasret şehrinde bu şekilde, aşkın rezil ve 

rüsvası oldum.” 
844

 “Cefa yolunda sefil ve perişan gidiyorum. Aşkın eli ve ayağıyla başıma vurman, beni sersem etti.” 
845

 “Senin hayal bahçenden, tekkenin dışına çıktım. Yani aşk sahrasında, çimenlikteki servinin seyrine 

daldım.” 
846

 “Ben hüma kuşu gibi gökyüzünün yükseklerinde uçuyorum. O aşkın cilasıdır, bana kol ve kanat 

verir.” 
847

 “Ben çölde sıkıntı çeken yalın ayak bir deveyim, o ise bu Harem‟in rehberidir. Ben aşkın 

göründüğü yere ulaştım.” 
848

 “Allah‟ın yardımı seninle beraber olsun, sen sadece korkusuz ol. Bu dosdoğru yol, aşkın menzil ve 

yurdundandır.” 
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 تٟٞ ٓفٌيٖ اظ زٓاؿْ ٠ٓ زٛس تاز لثا 7

إٓ ًٚ زاْٗ زُثطإ ضا ظُق ػٔثطؼاٟ ػفن 
849

 

 

 ٖٓ ًٚ إً٘ٞ ؼط ؼثحإ اُصٟ ضا ذٞاٗسٙ ايْ 8

 
850

 اهحسا ؼاظٗسٙ اضٝاض ٓؽصس اهماٟ ػفن

 

 ضٛثطا تفحاب جا كطياز ضؼح٠ ًٖ ٓطا 9

ٖٓ ضٙ ًْ ًفحٚ اّ ٠ٗ زُٝث اٗساٟ ػفن 
851

 

 

 ًثطياٟ جٞ ٛٔٚ ًثط ٝ ضياي٠ ٓحٞ ًطز 10

٠ً ذٞضز ٓاضإ ؼحط اظ تٜط اژزضٛاٟ ػفن 
852

 

 

 آٗچ٘يٖ شاٟ پ٘اٛؽث ٓوسّ ضٝض آيٖ 11

٠ٓ ٗفي٘س ؼايٚ ئ٠ ضا ؼسضٙ ٝ يٞتاٟ ػفن 
853

 

 

 ًفث ظاضاَٛ زٍ ضا ًط تحٞكين اُٚ 12

٠ٓ ضؼس تاضإ حٌٔث ـس ًٚ اؼحؽواٟ ػفن 
854

 

 

 ًِؼصاض ٝازئ ائٖ ت٘ٞض ٓؼصعات 13

ذٞاؼحٖ اظ ـٔغ ٝحست إٓ يس تيىاٟ ػفن 
855

 

 

 

 

                                                           
849

 “Saba rüzgârı, dimağımı misk kokusuyla dolduruyor. Bunu, güzellerin aşktan amber gibi kokan 

saçlarından bilirim.” 
850

 “Ben şimdi Sübhânellezî * sırrını okudum. Ruhlar da, aşkın Mescid-i Aksa‟sında bana uydular.” (* 

İsrâ Sûresinin Miraç‟tan bahseden ilk ayetinin başı. Bkz. İsrâ, 17/1.) 
851

 “Ey rehber! Koş, yetiş, bana feryadı azık et. Zira ben, aşk devletinin en alt kademesine bile 

gelemeden yolumu kaybettim.” 
852

 “Ya Rabb, senin büyüklüğün bütün kibir ve riyaları yok etti. Yılanlar, aşk ejderhası karşısında nasıl 

sihir bozsunlar, bu mümkün değil.” 
853

 “Rûhu‟l-Emîn olan Cebrail‟in (a.s.) geldiği makam öyle bir sığınma yeridir ki, sidre ve tuba 

ağaçları bile onun gölgesinde oturur.” 
854

 “Gönül ehlinin tarlasına Allah‟ın yardımıyla hikmet yağmurları düşse, bu, aşkın yağmur duası 

olur.” 
855

 “Eymen Vadisi‟nin gül yanaklısı, mucizelerin nuruyla vahdet mumundan aşkın o yed-i beyzâsını 

ister.” 
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 ؿطم كطػٕٞ ٝ هاضٕٝ زض كطٝ آيس ظٓيٖ 14

هٜط زـٖٔ ضا ت٠ٔ ًفث اظ چ٘يٖ ٓٞؼاٟ ػفن 
856

 

180ᵃ 

 حاشيإ ٠ٓ ضكث اكحإ ٝ ذعإ ٓاٗ٘س تاز 15

ًؼثۀ ٓومٞز ايفإ ضا ضٝز تطحاٟ ػفن 
857

 

 

 ػيس هطتإ ٠ٓ ضؼس شاْٗ كسا ًطزّ ٛٔإ 16

ؼؼ٠ ٓطٝٙ ٠ٓ ًْ٘ آْٗ ًٚ ت٠ پطٝاٟ ػفن 
858

 

 

 ًفحئ زٍ ٠ٓ ظْٗ تحط كالًث ضكحْ٘ 17

تازتإ ضذحيْ ؿطم ًفث ايٖ زضياٟ ػفن 
859

 

 

 تعّ شاٗإ ضا ضؼيسّ پاٟ ؼاه٠ تٞؼحيْ 18

٠ٓ زٛس جا ًْ تٔا زؼحْ ٠ٓ حٔطاٟ ػفن 
860

 

 

 ـاٙ اهِيْ ك٘ايْ اظ زتيط ًاي٘ات 19

 
861

ػك غراِ ع ػذ ط ػُرظ و ى ُحم زم ضر ٌ ر  ب

 

 اٟ هٍٞ اٝؿ٠ِ ًاض ذٞز الال ٠ٔٗ زاْٗ چٞ ٖٓ 20

ٛط چٚ جوسيط ذساضا ضاؼث تطكطٓاٟ ػفن 
862

 

 

270 

Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün 

1 Bülbül-i dil ėder efġān yėridür gülzār-ı ʿıĢḳ 

 Meclis-i ḳālū-belāda sāḳīdür dildār-ı ʿıĢḳ  

                                                           
856

 “Firavun ve Karun, yerin dibine battılar. Aşkın Musa‟sı, düşmanları işte böyle kahreder.” 
857

 “Hacılar rüzgâr gibi düşe kalka giderlerdi. Aşkın Mekke‟si de onların maksud Kâbe‟sine gider.” 
858

 “Kurban bayramı geliyor, hemen canımı feda ettim. Aşkın pervasızıyım, Merve‟de sa„y 

yapıyorum.” 
859

 “Gönül gemisini vuruyorum, felaket denizine gidiyorum. Yelken teçhizatlıyım, ama bu aşk 

deryasında boğuluyorum.” 
860

 “Sevgilinin meclisine ulaştım, aşkın kırmızı şarabını elime sunsun diye sakinin ayağını öptüm.” 
861

 “Yokluk ülkesinin padişahıyım. Kâinatın kâtibi olan Utarid gezegeni, alın yazımın fermanına aşk 

tuğrasını çekti.” 
862

 “Ey Kuloğlu! Kendi işimi asla bilmem, çünkü ben Allah‟ın takdiri her ne ise aşkın emrettiği üzere 

ona dosdoğru bağlıyım.” 
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2 Dāne-i ḫuld-i berīn eyledi cennetden cüdā 

 Ādemi kim bozdı ʿahdin vaʿde-i iḳrār-ı ʿıĢḳ 

 

3 Naḳd-i ḳalbin alur insānuñ ṣaçan yoḳ yerlere 

 Ne ġarīb utanmaz arsızdur bu gün cerrār-ı ʿıĢḳ 

 

4 Feylesōf-ı Dānyāl ėdemez aña çāre hiç 

 Anı kim ḳılsa bu gün bir luʿbile bīmār-ı ʿıĢḳ 

 

5 Derdmend olanlaruñ ʿālemde derdine hemān 

 ġol ṭabībāne devālar ėrgürür tīmār-ı ʿıĢḳ 

 

6 ĀĢiyān-ı vuṣlata uçmaḳ diler murġ-ı göñül 

 ġemʿ-i ḥasretle yaḳar perini anuñ nār-ı ʿıĢḳ 

 

7 ġems ü māhuñ nūrını vėrür kesāda dāyimā  

 Her ḳaçan kim ʿarż ėde ʿālemlere ruḫsār-ı ʿıĢḳ 

 

8 Ḳande varsañ ol senüñile bile varur hemān 

 Noḳṭa-i ḳalbi iḥāṭa eyleyen pergār-ı ʿıĢḳ 

 

9 Sāyebān-ı vaḥdet-i dil içre bir ferāĢ olup 

 ʿĀĢıḳı maʿĢūḳa ilter yaʿni ḫidmetkār-ı ʿıĢḳ 

180ᵇ 

10 Ġaflet uyḳusı gözine girmez anuñ ḥaĢre dek 

 Ḫˇābgāh-ı dünyede olan bu gün bīdār-ı ʿıĢḳ 

 

11 ġehr-i vuṣlatda görür sūd-ı metāʿın ol kiĢi 

 Kūy-ı ḥasret içre ḳılsa cānile bāzār-ı ʿıĢḳ 
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13 Āb u gil ḳaydından olsa ol kiĢi arı bugün 

 Yürise dost illerine ola ber-ḫūrdār-ı ʿıĢḳ 

 

14 TīĢe-i ḥasret ile yıḳ bu vücūdum seddini 

 Gėrü maʿmūr ėder anı yapuben miʿmār-ı ʿıĢḳ 

 

15 Būy-ı zülfin ʿamber āmīz eylemiĢ bād-ı ṣabā 

 GūĢe-i dükkānın açmıĢ ḫˇāce-i ʿaṭṭār-ı ʿıĢḳ 

 

16 TeĢnelikden defʿ ėder her ẓulmet-i Ġskenderi  

 Ḥıżr-veĢ iẓhār ėder ʿāĢıḳlara envār-ı ʿıĢḳ 

 

17 Feyż-i ekberdür cihān ehline Ḫālıḳdan hemān 

 Ẕerre deñlü her kime ṭoḳunsa ger āŝār-ı ʿıĢḳ 

 

18 Çın fürḳat içre esdükçe nesīm-i ṣubḥgāh 

 Ṭaġıdur būyın meĢāma nāfe-i tātār-ı ʿıĢḳ 

 

19 Bāġbānā vaḥdetüñ gülzārına bulmuĢ vuṣūl 

 Ġonçe-i vuṣlat ṭutar maḫfīce bil destār-ı ʿıĢḳ 

 

20 Rāhib-i ser-ḫalḳası olduñsa bu büt-ḫānenüñ 

 Ol ṣanem bėlüñe baġlasun senüñ zünnār-ı ʿıĢḳ 

 

21 Ġy Ḳuloġlı gel ferāġat gūĢesin ḳıl iḫtiyār 

 Cümleden el çekdi zīrā zümre-i ebrār-ı ʿıĢḳ 

 

271 

Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün 

1 Nā-tüvānam iĢ bu yolda menzil-i cānān ıraḳ 

 Derdmendem miḥnet içre baña ol dermān ıraḳ 
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2 Bir gedāyam niçe yıldur kim ėĢigüñ beklerem 

 Dergehüñden ben faḳīre bilürem iḥsān ıraḳ 

 

3 Bülbül-āsā ḳıĢ-ı ḥasret içre feryād ėderem 

 Çāre nedür baña bilmem ol gül-i ḫandān ıraḳ 

 

4 Ẕerre-veĢ ḳaldum bu ḫāk-i ẓulmet içre yalıñuz 

 Āsümān-ı dilden āḫir ol meh-i tābān ıraḳ 

181ᵃ 

5 Ḫāk ü āteĢden düzilmiĢ bir ḳafes içre bu dil 

 Per ü bāl açmaġa eflāke aña cevlān ıraḳ 

 

6 Ḳıymetin bil sözimüñ her birin ėden gūĢ-vār 

 Saña iy ṣarrāf-ı dehr iĢbu dür ü mercān ıraḳ 

 

7 TeĢneyem ẓulmet-i ḥasret içre ṣusuz geçerem 

 ġol lebüñ aġzumdan iy Ģeh çeĢme-i ḥayvān ıraḳ 

 

8 Bāġ-ı ḥasret içre boynum egerem ṣan yāsemīn 

 Ėrmedi evvel-bahār kim lāle-i nuʿmān ıraḳ 

 

9 Ḫasteyem baĢum ḳodum dārü‘Ģifāñuñ ṭaĢına 

 Ben umaram çāre illā Ģerbet-i Loḳmān ıraḳ 

 

10 Vuṣlatuñ Kaʿbesine geldüm kefīnüm sürüyü 

 Kim beni boġazlamaduñ vaʿde-i ḳurbān ıraḳ 

 

11 Rūm-ı zülfüñ küfrine oldum esīr iy māh-veĢ 

 Ḫāl ü ḫaṭṭuña uzandum amā Hindusitān ıraḳ  
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12 Vaʿde-i vaṣluña olur dil hemīĢe intiẓār 

 Gelmedi peyk-i ḫayālüñ ʿahd ile peymān ıraḳ 

 

13 Künc-i miḥnet içre ḳaldum yalıñuz tenhā meded 

 Görmege dost illerini bize bu seyrān ıraḳ 

 

14 Saʿy ėdersin sen de iy dil kim erenler bezmine 

 Ḳandasın sen ḳanda anlar saña o meydān ıraḳ 

 

15 Sen Ḫalīl-āsā derūnuñ beytin iḥyā eyleseñ 

 Mīzbān olurduñ ammā  ol güzel mihmān ıraḳ 

 

16 Gözlerümden çıḳdum aġladum Ģu Ġsrāʾīl gibi  

 Vuṣlata yoḳ çāre gördüm sen Ģeh-i Kenʿān ıraḳ 

 

17 Cān ataram yanmaġa pervāne gibi ʿıĢḳuña 

 Ol Ģeb-i fürḳat iletmez āteĢ-i sūzān ıraḳ  

 

18 ġol ki vėrmez dünyede yoluña senüñ varını  

 Ḳalur ol nār-ı elemde ravża-i Rıḍvān ıraḳ 

 

19 Merdüm-āzār olma iy dil sen cihān içre yine 

 Olmasun dėrseñ saña tā ʿafv ile ġufrān ıraḳ 

 

20 Ġy Ḳuloġlı istegil dāyim tecellāsın anuñ 

 Tā kim olmaya saña ol dīde-i cānān ıraḳ 

181ᵇ 

21 Ḳaṣd ėder dil gėce gündüz varmaġa eyvānuña 

 Lākin olmaz kendüsinden ceẕbe-i Sübḥān ıraḳ  
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272 

Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün 

1 Bülbül-i sermā-figendem ol gül-i gülzār ıraḳ 

 Yūsuf-ı ḥüsne ḫırīdārem velī bāzār ıraḳ 

 

2 Bī-dil ü güm-geĢteyem ḳaldum beriyye içre āh 

 Ġy delīl-i güm-reḥān ser-menzil-i dildār ıraḳ 

 

3 Mübtelāyam ḫˇābgāh-ı ḥasret içre rūz u Ģeb 

 Ḫaste-i ṣāhib-firāĢem derdüme tīmār ıraḳ 

 

4 Ẓulmet-i fürḳatde ḳaldum bulımadum aña rāh 

 Ḳarañuluḳda gezerem lemʿa-i envār ıraḳ 

 

5 Berg-i ümmīdi ḳurudı bōstān-ı göñlümüñ 

 Sebze-i ḫuĢk-ı dıraḥtem kim baña enhār ıraḳ 

 

6 Sāḳi-i dehrüñ elinden bir ḳadeḥ nūĢ eyledüm 

 Mest-i medhūĢem baña Ģimdengėrü her kār ıraḳ 

 

7 ġöyle kim rind-i ḫarābātī ṭarīḳin ṭutdı dil 

 Bāb-ı tevbe sedd olaldan bize istiġfār ıraḳ 

 

8 Vaʿde-i vaṣluñ ne vaḳtindür ʿaceb iy dost dėdüm  

 Hiç cevāb iĢitmedüm āyāndur iḳrār ıraḳ  

 

9 Vādi-i Eymenden almaġa ḫaber Mūsā gibi 

 Ol hidāyet Ģemʿine saʿy eyledüm çün nār ıraḳ 

 

10 Meyve-i maḳṣūda dil ḥasret geçer her ḳıĢ u yaz 

 Bāġ-ı ārzū içre Ģol rummān ile gül-nār ıraḳ 
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11 Ḫāli gördüm ol gül-i ḫandānı görmek istedüm 

 Ėrmedi bu dest-i kūtāhum daḫı destār ıraḳ 

 

12 Ḳaṣd ḳıldum kim ḳulaḳ ṭutam kelāmına anuñ 

 Semʿüme ėrmedi peyġām ol Ģeker güftār ıraḳ 

 

13 Ṭūr-ı miḥnetde temennā eyledüm ol yāre ben 

 Çünki dėdi len terānī 863 vaʿde-i dīdār ıraḳ     

 

14 Ḫānḳāh-ı dilde pīr-i ʿıĢḳa ben oldum mürīd 

 Feyż-i yāre var mı çāre baña bu esrār ıraḳ 

182ᵃ 

15 Dāne-i gendüm gibi ʿömri düketdüm cū-be-cū 

 Bu yigitlük gėrü gelmez gitdi ol enbār ıraḳ 

 

16 Dāmına düĢdüm sevād-ı zülfüñüñ aḫĢamladum 

 Murġ-ı dil maḥbūs olup ḳaldı baña esḥār ıraḳ 

 

17 Sāye-i luṭfına anuñ ėrmedüm gitdüm yine 

 Var mı çāre bilmezem ol servi-i reftār ıraḳ 

 

18 ʿIṭr-ı zülfüñ būyını cāna ėriĢdirmez ṣabā 

 Kūyuña ḫōd varımazam ḫˇāce-i ʿAṭṭār ıraḳ 

 

19 Caʿd-ı müĢgīni bahāsını suʾāl ėtdüm dėdi 

 Her ḳılına biñ ḫazīne nāfe-i tātār ıraḳ 

 

20 Ġy Ḳuloġlı nāme-i aḥvālüñi ʿarż ėtmege 

 Çāre yoḳdur Ģimdi zīrā bizden ol Ḫūnkār ıraḳ 

 

                                                           
863

 A‟râf, 7/143. 
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273 

Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün 

1 Var Ģu milk-i cāvidāna bu ḫarābı oda yaḳ 

 Perde-i pindāruñı ḳaldur niḳābı oda yaḳ 

 

2 Gözlerüm yaĢı bu çarḫuñ dönderür dūlābını  

 Dāne-i ʿömrüm düketdi āsiyābı oda yaḳ 

 

3 Bezm-i fürḳat āteĢinde cīgerüm biryān olur 

 Ġmdi var Ģimdengėrü sen bu kebābı oda yaḳ 

 

4 Ḥasret-i nāb-ı lebüñden yudaram ben ḳanlar 

 Sāḳiyā bizden ṣaḳınduñ var Ģarābı oda yaḳ 

 

5 Ebr-i zülfi Ģems-i vechine ḥicāb olmaḳ neden 

 Ġy Ģerār-ı berḳ-ı āhum gel seḥābı oda yaḳ 

 

6 Saña minnet Ģimdiden gėrü nedür çün iy felek 

 Gün yüzin gösterdi dilber āfitābı oda yaḳ 

 

7 Āh-ı ʿālem-gīrüñi sen daḫı ĢimĢīrāne ṣal 

 Āsümān üzre olan necm ü seḥābı oda yaḳ 

 

8 Ġy ṣabā vėrme baña sen geç ḫaber ol yārdan 

 Her zamān ėdersin anı bu cevābı oda yaḳ 

 

9 Vāḳıʿamda āteĢe düĢdüm dėdüm dėr baña Ģeyḫ 

 Ṣorma taʿbīrin baña var böyle ḫˇābı oda yaḳ 

182ᵇ 

10 Ġy göñül çün kilk-i fürḳatden yazarsın defteri 

 Oḳuma baña yüri var ol kitābı oda yaḳ 
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11 Kūyuña vardum dėdüm gördüm raḳībüñden sitem 

 N‘ėdeyim dėdi var ol kūy-ı kilābı oda yaḳ 

 

12 Fürḳatüñ eyyāmını yazdum ḥisāb ėtdüm dėdüm   

 Ḫande ile dėdi sen ol bu ḥisābı oda yaḳ 

 

13 Bezm-i ʿıĢḳ içinde buldum yāri ḳıldum merḥabā 

 Sen de iy muṭrib yüri çeng ü rebābı oda yaḳ 

 

14 ġāh-ı ʿıĢḳam ḳubbe-i gerdūnı ḳıldum bārgāh 

 Ġy tüvān-ger n‘ėdeyim çetr ü ḳıbābı oda yaḳ 

 

15 Pīr-i ʿıĢḳuñ ṣıdḳ ile yapıĢ yüri dāmānına 

 Sen de merd iseñ bu Ģekk-i irtiyābı oda yaḳ 

 

16 Zülf-i yārüñ tārını ṣandūḳ-ı dilde ṣaḳladum 

 Ġy ḫˇāce var sen Ḫıṭāda müĢg-i nābı oda yaḳ 

 

17 Bāġ-ı ʿıĢḳuñ girdüñ ise sen bu gün gülzārına 

 Bülbül-i dehri gözet yoḫsa ġurābı oda yaḳ 

 

18 Bulduñ ise sükker-i Hindūsitānuñ leẕẕetin 

 Ṭūṭiye vėr yėsün anı her zebānı oda yaḳ 

 

19 Esb-i himmet üzre olmaduñsa iy dānā süvār 

 Zīn-i zerrīn ile var sīmin rikābı oda yaḳ  

 

20 ġimdiden gėrü sefer ḳıl āḫiret iḳlīmine 

 Ġy Ḳuloġlı gel bu dünyā-yı ḫarābı oda yaḳ 
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274 

Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün 

1 Ġy göñül terk ėt cihānı cān iline ḳıl yaraḳ  

 Cism ü cāndan fāriġ ol cānān iline ḳıl yaraḳ 

 

2 Derdmendāne gezersin bunda niçe rūzgār  

 Ṭut ṭabībüñ dāmenin dermān iline ḳıl yaraḳ 

 

3 Gel azād ol ḫākdān-ı cismine ḥabs olmadan   

 ġol meleklerden yüce seyrān iline ḳıl yaraḳ 

 

4 Ehremenlikden ḫalāṣ ol olma dīve āĢinā 

 Geç ruʿūnetden aḫī insan iline ḳıl yaraḳ 

183ᵃ 

5 Gėce gündüz bende-i pāy-ı girīz olmaḳ neden 

 Bir tedārük eyleyüp sulṭān iline ḳıl yaraḳ 

 

6 Māhi-veĢ ḳalma serāb içinde sen de ḫuĢḳ-leb 

 Gel berü baḥre ėriĢ ʿummān iline ḳıl yaraḳ 

 

7 Cismiñüñ zindānına ḥabs ėtme rūḥı ḳıl ḫalāṣ  

 Sen daḫı Yūsuf gibi Kenʿān iline ḳıl yaraḳ 

 

8 Ẕerre-veĢ ḫāke düĢüp ḳalma göñül sen dāyimā  

 Tā ʿurūc ėt göklere tābān iline ḳıl yaraḳ 

 

9 Bende-i ʿahd-i zamān iseñ Süleymān isteyü 

 ʿĠĢret içün Āṣaf-ı devrān iline ḳıl yaraḳ 

 

10 Oyalanma aldanup berr ü beyābān içre sen 

 Bī-tevaḳḳuf bāġ ile bostān iline ḳıl yaraḳ 
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11 ĀĢiyān-ı ġamda açup perr ü bālüñ uç hemān 

 Sen de iy dil cennet-i Rıḍvān iline ḳıl yaraḳ 

 

12 Cān u dil Baġdādını fetḥ eylemek ise murād 

 PādiĢāhum gel bu gün Īrān iline ḳıl yaraḳ 

 

13 Ḳūt u ẕād içün elem çekme ṣaḳın ġam yėme sen 

 Göç bu evden ḫayr ile iḥsān iline ḳıl yaraḳ 

 

14 Çehre-i dil tozını sil gör yüzüñ cānānenüñ 

 Bülbül-āsā ol gül-i ḫandān iline ḳıl yaraḳ 

 

15 Bir gün āḫir bu cihānuñ yıkarsın milkini 

 Gel muḳaddem debrenüp pinhān iline ḳıl yaraḳ 

 

16 Ḳulzüm-i ʿıĢḳa sefer ḳıl sen de kār u sūd içün 

 Bul maʿārif laʿl ile mercān iline ḳıl yaraḳ 

 

17 Niçe niçe girye ile bu cihānda ḳalasın 

 Oyalanma Ģād ile ḫandān iline ḳıl yaraḳ 

 

18 Cāhilāne gezme iy dil sū-be-sū her cānibe 

 Ehl-i ʿıĢḳa dūĢ olup ʿirfān iline ḳıl yaraḳ 

 

19 TeĢne-leb ḳalmayayım ẓulmetde Ġskender-miŝāl 

 Ḥıżra uyup çeĢme-i ḥayvān iline ḳıl yaraḳ  

 

20 Geç fenādan bāḳiye ḳurtul ʿadūdan fāriġ ol 

 Ġy Ḳuloġlı dergeh-i Sübḥān iline ḳıl yaraḳ 
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183ᵇ 

21 Bōstān-ı ʿömre aldanma ḥazān ėrer ṣaḳın 

 ʿĀḳil isen sen de milk-i Lā-mekāna ḳıl yaraḳ  

 

275 

Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün 

1 Oldı cān pervānesi nār-ı ḫayālüñle ḥarīḳ 

 Bu yem-i miḥnetde dil fülki neden olmaz ġarīḳ 

 

2 Ėrmek ister ėĢigüñe iĢ bu dil rāhuñdadur 

 Feyż-i tevfīḳüñ durur bu yolda çün baña refīḳ 

 

3 ṬutmıĢam dāmān-ı zülfüñ gūyiyā ḥablü‘l-metīn 

 GūĢe-i çeĢmüñle baña bir nigāhuñdur Ģefīḳ 

 

4 Vėr ḥarīmüñ rehberin baña delīl olsun saña 

 Bulayın ḳurb-ı viṣālüñ ḥürmet-i beytü‘l-ʿatīḳ 

  

5 Nūr-ı zātuñ vaṣfını ben de beyān ėtsem gerek 

 RiĢte-i naẓma dizem dürler Ŝüreyyādan daḳīḳ    

 

6 ḲalmıĢam cānā senüñ deryā-yı hicrānuñda ben 

 Yoḳdurur ancılayın ʿālemde bir baḥr-ı ʿamīḳ 

 

7 Bāġ-ı zülfüñde esīr olmıĢdurur cān bülbüli  

 ʿĀrıżuñ gülzārına varmaġa bulımaz ṭarīḳ 

 

8 Bezm-i ʿıĢḳuñ teĢnesidür kim senüñ ḫalḳ-ı cihān 

 Kim ola mey ṣuna dėseñ cümleye cām-ı raḥīḳ  

 

 



833 
 

9 Herkesi lāl eyledi cānā kelām-ı muʿcizüñ 

 Kim durur güftāruña ḳarĢu diye bir söz arıḳ  

 

10 Çoḳdurur meydān-ı ʿıĢḳuñda senüñ ʿāĢıḳlaruñ 

 Nāmına hiç kimse dėmez Bāyezīd veyā ġaḳīḳ 

 

11 Kimse ṣormaz bunda ʿıĢḳ daʿvāsınuñ imżāsını 

 BaĢ u cānı vėrmeyen olmaz bu rāh içre ṣadīḳ 

 

12 Tā ser-ā-pā kim beni nār-ı celālüñ yandurur 

 Baḥr-ı luṭfuñ ger temevvüc ėdüp olmazsañ Ģefīḳ 

 

13 Derd-i hicrüñden derūnum çün dü-nīm oldı benüm 

 Gözlerümden cīgerim ḳanı aḳar olup raḳīḳ  

 

14 Ḥasretüñle Ģöyle ser-gerdān u nālān olmıĢam 

 Pür ḳılur dāmānumı bu ṣaçılan dürr ü ʿaḳīḳ 

184ᵃ 

15 Ḥālüme bir kerre sen baḳup teraḥḥum ėtmedüñ 

 Raḥm ėderdi bī-tekellüf görse beni her farīḳ 

 

16 Bir ḳadeḥ ḳālū-belādan
864

 içmiĢem mestāneyem 

 K‘azar isem mest ü maḫmūr añlama bizi fasīḳ 

 

17 Ḳul gibi nefsüm beni ṭutdı esīr ėtdi yine 

 Yürürem ḥükminde anuñ yalın ayaḳ baĢ açıḳ 

 

18 NūĢ ėdüp ḫum-ḫāne-i vaḥdetden içdüm bir ḳadeḥ 

 Mest ü medhūĢem ḳıyās ėtmeñ beni Ģāhā ayıḳ 

 

                                                           
864

 A‟râf, 7/172. 



834 
 

19 Gėce gündüz dem-be-dem çün firāḳuñdan senüñ 

 Nān-ı hicre rüʾyet-i vechüñ yėter baña ḳatıḳ 

 

20 Ġy Ḳuloġlı bulasın cāvid ü maʿmūriyyeti 

 Yapmaḳ isterseñ vücūduñ ḫānesin evvelce yıḳ 

 

276 

Müstefʿilün Müstefʿilün Müstefʿilün Müstefʿilün 

1 Dil Ģu zekāt-ı vaṣluña olalı Ģöyle müsteḥaḳ  

 Vėr anuñ murādını her ne ḳılursañ aña ḥaḳ 

 

2 Vardı serāy-ı ḥüsnüñe cān u göñül Ẕelīḥası 

 Fetḥ-i viṣālüñ umar ol eyledi dergehüñi daḳ  

 

3 Midḥat-i zülfüñe ʿaceb meyl ėder iĢbu dil senüñ 

 Fikr-i miyānuñ ile ben bir ḳılı ėtdüm iki Ģaḳ 

 

4 Nār-ı maḥabbetüñ senüñ yaḳdı göñül ḫırmenini 

 Ḫāke berāber oldı hep cümle bu yolda baĢ ayaḳ 

 

5 Görmege cemālini ḳıldı bu dil çün iĢtiyāḳ 

 Vardum anuñ ėĢigine rüʾyet-i vaṣlın umaraḳ 

 

6 Dāne-i ḫālüñi görüp göñül bir āh serd ėder 

 Yaḳdı Ģerārı āhımuñ ḫırmen-i dillere ocaḳ 

 

7 Mekteb-i ʿıĢḳa ṭıfl-ı dil oḳumaġa heves ḳılur 

 Bāb-ı cemālüñden açup eyledi ibtidā sebaḳ 

 

8 Ḳaldı yine ḳarār ėdüp ḥasret-i hicrānuñ ile 

 Vādī-i ġamda göñlümüñ oldı iĢi ḳan aġlamaḳ 

 



835 
 

9 EĢk-i revān u ālümi gören nücūma beñzedür 

 Gün yüzüñüñ ḥasretine gözlerüm oldı çün Ģafaḳ 

184ᵇ 

10 Ḫırmen-i ḫˇān-ı vaṣluña ėrmeyenüñ ḥāli n‘ola  

 Mezraʿa-i ḥasretüñ ol dėvĢürür içinde baĢaḳ 

 

11 Bezm-i ḥayāda Ģerm olup ḳılsa idüñ tebessümi 

 Jāle-i berg-i gül gibi gül yüzüñe gelür ʿaraḳ 

 

12 Behre bulup o Ģübhesiz ėre der-i saʿādete  

 Kim ki kelām-ı pāküñe cān ile ṭuta göz ḳulaḳ 

 

13 LeĢker-i fikr-i ḥasretüñ eyledi beni pāymāl  

 KiĢver-i dil feżāsına ḳıldı o Ģāhāne otaḳ 

 

14 ġām u seḥer ḫayālüñi göñlümde endīĢe ėdüp 

 Rāh-ı viṣālüñ iline gitmege ḳılam yaraḳ
865

 

 

15 ʿÖmrimüñ ėrdi ḥāṣılı çünki kemāline benüm 

 Ḳaddüm iki bükilüben biçmek içün oldı oraḳ 

 

16 MüĢg-i tātār-ı zülfüñüñ illeri ġāret ėtmege 

 Ḳaṣd ėdüp döküldiler göñlümüz eyleyüp ḳonaḳ 

 

17 Yüzüñi ber-naẓar senüñ görmemek içün iĢbu dil 

 Ḥıfẓ u ḥırāset ėtmege oḳudı sūre-i Felaḳ 

 

18 Ġazāl-ı dilberüñ bu gün o seg Ģikārı ḳaṣdına  

 Her gėce arayup gezer bulmaḳ içün yataḳ yataḳ  

 

                                                           
865

 Mısraın vezni kusurludur. 



836 
 

19 Görmedi müddeʿī senüñ nūr-ı cemālüñi meger 

 DüĢdi gümān-ı Ģekke ol ḳapladı gözini çapaḳ 

 

20 Zemzem-i ʿayn-ı ḥikmetüñ ḥaḳḳıyçün iy Kaʿbe-i dil 

 Göstere mi ʿaceb seni Ḳuloġlına ḥażret-i Ḥaḳ 

 

277 

Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün 

1 Tīġ-i hicrüñ bu derūnum eylemiĢdür iki Ģaḳ 

 Ġy ṭabībā derd-mendem ben devāya müsteḥaḳ 

 

2 Mekteb-i ʿıĢḳ içre dil ṭıflı kitāb-ı ḥüsnüñi 

 Oḳumaḳ içün alur bāb-ı ḫayālüñden sebaḳ 

 

3 Nāzenīn ʿömrüm çürütdüm rāh-ı hicrüñde senüñ 

 Luṭf ėdüp gel gūĢe-i çeĢm ile bir kez baña baḳ 

 

4 Ḳıl teraḥḥum iy kerīmü‘Ģ-Ģān bu bendeñ ḥāline 

 Sen anı ėller gibi añlama iḥsān eyle çaḳ  

185ᵃ 

5 Kaʿbe-i rāh-ı viṣālüñ Ģehrinüñ ʿuryānıyam 

 Yürirem beriyye içre baĢ açıḳ yalın ayaḳ 

 

6 Dāḫil-i beyt-i viṣālüñ ḳıl beni sen göz göre 

 Ġy delīl gel zülfüñüñ zencīrini boynuma daḳ  

 

7 Cānumı ḳurbān ėdersem yoluña olmaz baʿīd 

 Len tenālül birra ḥattā tunfiḳū 866 buyurdı Ḥaḳ  

 

8 Nāme-i ʿıĢḳuñdurur dilde menāsuñ pīrine 

 ġol kebūter kim ḥarīmüñden getürmiĢ bir varaḳ    

                                                           
866

 Âl-i İmrân, 3/92. 



837 
 

9 Her seḥer bāġ-ı ḫayālüñde senüñ feryād ėder 

 Bülbülüñ āvāzına gūyā o gül ṭutmıĢ ḳulaḳ 

 

10 Ḫānḳāh-ı dehr içinde ben çerāġ-ı ʿıĢḳuña 

 Gözlerümden dökilen dür-dāneyi vėrdüm adaḳ 

 

11 Ben siyāh aṭlās ile dildārı gördüm Kaʿbe-veĢ 

 Bėline cevzā gibi baġlamıĢ altunlı kuĢaḳ 

 

12 Nice demdür sāyil-i dergāhuñ olmıĢdur göñül 

 Nān-ı luṭfuñ bekleyüp ḳapuñı eyler ṭurma daḳ 

 

13 Vėrmedüñ bir köhne Ģālı bunda ben ʿuryānuña 

 Niçeler geyer senüñ sāyeñde semmūr u vaĢaḳ 

 

14 Yaġdurursın raḥmetüñ bārānını ʿālemlere 

 ḪuĢk-leb ḳaldı göñül milki bu dil daḫı ḳuraḳ 

 

15 Zülf-i ruḫsāruña cānā ėrmesün deyü güzend  

 Ḥırz içün oḳur zebānum sūre-i Nās u Felaḳ 

 

16 Gözlerüm pür-ḫūn olupdur aġlamaḳdan rūz u Ģeb 

 Dīdemüñ merdümlerin ṣanur gören oldı Ģafaḳ 

 

17 PādiĢāh-ı dehr olur gören cemālüñ Ģehrini 

 Üstüne dürler niŝār ėder anuñ altun tabaḳ  

 

18 Ḫāne-i dehrüñ ḳapusından göñül nān isteme 

 Ṣunar ol mihmānına āḫir zehirlü bir çanaḳ 

 

19 Uzanup ẓıll-ı cihānı ṭutmaġa ḳaṣd eyleme 

 Ėdemezsin sen anı ḳomaġıla bucaḳ bucaḳ  



838 
 

20 Her ne deñlü cehd ėdüp āḫir peĢīmān olasın 

 Ġy Ḳuloġlı gel cihānuñ dāmenin elden bıraḳ 

185ᵇ 

21 Saʿy ile kimse murādını getürimez ele 

 Kim ferāġat gūĢesi gibi cihānda çāre yoḳ 

 

278 

Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün 

1 Bezm-i ġamda içeli cürʿa gibi birkaç ayaḳ 

 Meclis-i eĢyāda göñlüm gülmemiĢdür ittifāḳ  

 

2 Ḥasretüñle dūd-ı āhumdan ḫurūc ėden Ģerer 

 Ḫānḳāh-ı dünyede yaḳdı söyünmez bir çerāḳ 

 

3 Dünyede Ģol ḥālet-i ʿıĢḳa taḥammmül ḳılmayan  

 Yoḳdurur aña cihān içinde hergiz yėr ṭuraḳ 

 

4 Kim vėrürse rāh-ı Ḥaḳḳa bunda cümle varını 

 Bulısar yarın cinān içre cevāhirden burāḳ 

 

5 Kaʿbe-i maḳṣūda her kim dünyeda ʿazm eylese 

 Geye iḥrām-ı maḥabbet baĢ açuḳ yalın ayaḳ 

 

6 Bülbülāne kim ki bāġ-ı ıĢḳuña feryād ėder 

 Sen onuñ sözine ṭutmaduñ Ģu gül gibi ḳulaḳ 

 

7 Bilüp eksiklügümi geldüm ḳapuña iy ḫˇace  

 Bende-i āzādeñem baña degil ḥācet ʿıtāḳ  

 

8 N‘ola ger eclā cemālüñ nūrını seyr eylesem  

 Ġntiẓārum saña çoḳdan cāna geçdi iĢtiyāḳ 



839 
 

9 Bāġ-ı ḥüsnüñ seyrine cānā teveccüh eyledüm 

 Dāmenüm ṭutdı benüm ḳoy vėrmedi ḫār-ı firāḳ  

 

10 ʿĀlem-i vaḥdetde idüm ben ezel dildār ile  

 Kelme-i künden berü mā-beyne düĢdi iftirāḳ 

 

11 Bī-nevā oldum nevā-yı ʿıĢḳı dem-sāz ėdinüp 

 Çaldı nāhīd-i felek yine Ḥicāz ile ʿIrāḳ 

 

12 Bezm-i ʿıĢḳuñda senüñ cūĢ ėtdi dil gūyendesi 

 Mūsiḳār-ı zülfüñüñ her perdesin gösterdi çaḳ  

 

13 LeĢker-i fikr-i ḫayālüñ Ģehr-i dil-āĢūbına 

 Ḳaṣd ėdüben ḳurdılar ṣaḥrā-yı cānumda otaḳ 

 

14 Nār-ı ruḫsāruñ göñül pervānesini yaḳmaġa 

 Meclis-i miḥnetde nice yandurur közle ocaḳ 

186ᵃ 

15 Bunda vėr yārüñ yolında cümle maḳdūrātuñı  

 Kim saña raḥm eyleye dostuñ eli yevmü‘-t-talāḳ 

 

16 Fānidür dünyā fenādan geç göñül aldanma sen 

 Ġsteyüp Ģehr-i beḳāyı bul kim ʿinde‘llâhı baḳ  

 

17 Ṭut sözini bunda Allâhuñ resūlüñ iy göñül 

 Yanmayuben nār-ı hicre görmeyesin iḥtirāḳ 

 

18 Yād ėdüp ʿiṣyānuñı ḫıĢmından eyle iḥtirāz 

 Olanı yarın Cenāb-ı ḥażretine iltiḥāḳ 

 

 



840 
 

19 Niçe bir dūr olasın iy dil ḥużūrından anuñ 

 Niçe bir ėde bu nefsüñ seni bu dergāha ʿāḳ  

 

20 Ġy Ḳuloġlı gel bu yola sālik ol sen de hemān 

 Eynüñe iḥrām ėdin ʿıĢḳ-ı Ḥaḳı zühdi ḳuĢaḳ 

 

279 

Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün 

1 Görmek isterseñ göñül Mūsā gibi dīdār-ı Ḥaḳ 

 Çıḳ temennā Ṭūrına eyle seḥerde zār-ı Ḥaḳ 

 

2 Bulmadı Ģol nāfe-i būy-ı ḥaḳīḳatden niĢān 

 Manṭıḳu‘ṭ-ṭayr oḳuyup olmasa kim ʿAṭṭār-ı Ḥaḳ 

 

3 Ravża-i bāġ-ı ledünnī sībini niçe dėrer  

 Açmayan sırr-ı Ene‘l-ḥaḳdan bu gün destār-ı Ḥaḳ 

 

4 ġāhid-i ḳudsī cemālinden kim o bulmaz ḫaber 

 Olmayan ṣaḥn-ı melāmet içre çün berdār-ı Ḥaḳ 

 

5 ʿAndelīb-āsā seḥerler içre feryād ėtmeyen 

 Görmedi dostuñ yüzini bulmadı gülzār-ı Ḥaḳ 

 

6 Bu vücūd-ı naḳdini kālā-yı vaṣla vėrmeyen 

 Ol meger Ģehr-i beḳāda ḳılmadı bāzār-ı Ḥaḳ 

 

7 ĀteĢ-i ʿıĢḳında yārüñ yansa kim pervāne-veĢ 

 Yaḳmaya anuñ vücūdın ẕerre deñlü nār-ı Ḥaḳ 

 

8 Pertev-i ẕātı anuñ dil milkine ger ʿaks ola 

 Ḳaplaya kevn ü mekānı ĢeĢ-cihet envār-ı Ḥaḳ 

 



841 
 

9 Mekteb-i ʿıĢḳ içre yine sen de ṭıfl-āsā bu gün 

 Ġy göñül ʿilm-i ledünnīden oḳı esrār-ı Ḥaḳ 

186ᵇ 

10 Bir tecellī eyleyüp yine göñül vīrānesin 

 Ėde ādābān u taʿmīr luṭf ile miʿmār-ı Ḥaḳ 

 

11 Nār-ı ʿıĢḳından gözüñ yaĢı olup āb-ı revān 

 Bāġ-ı ḳalbüñde aḳa cūĢ eyleyüp enhār-ı Ḥaḳ 

 

12 Sāḳi-i ḳudretden içer cām-ı ʿıĢḳuñ cürʿasın 

 Eyleyen ḳālū-belāda
867

 ʿahd ile iḳrār-ı Ḥaḳ 

 

13 Zāyir-i beytü‘l-ḥaram olur ḥarīm-i dilde kim 

 Kaʿbe-i vuṣlat deminde kim ṭutar astār-ı Ḥaḳ 

 

14 Bāṭıl u bī-hūdesin nefsüñ özinden selb ėde 

 ġol ki dānādur ḳılur ʿālemde ol iẓhār-ı Ḥaḳ 

 

15 Maʿrifet bāġında bülbül gibi nālān olmayan 

 Yėmeye ḫuld-i berīn içre kim ol gülnār-ı Ḥaḳ 

 

16 Ėre naʿmā-yı fütūḥātı anuñ ketm olmayup 

 Olduñ ise ḳapusında iy göñül cerrār-ı Ḥaḳ 

 

17 Sen bu dil eyvānınuñ bu günki gün ferrāĢı ol 

 Tā ki taḫtın düzüp anda otura Ḫūnkār-ı Ḥaḳ 

 

18 Sil süpür eyle müḥeyyā bu göñül vervāresin 

 Nā-geh anda nār ile ḥāżır gele dildār-ı Ḥaḳ 

 

                                                           
867

 A‟râf, 7/172. 



842 
 

19 Bu Ģeb-i ḥasretde ḥāżır ḳıl derūnuñ bezmini 

 ʿArż ola mehtāb-veĢ ol Ģemʿa-i ruḫsār-ı Ḥaḳ 

 

20 Ḳulluġuñ bil olma emrinden sen anuñ ṭaĢra hiç 

 Ġy Ḳuloġlı sen de olduñ ise ḫidmetkār-ı Ḥaḳ 

 

280 

Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün 

1 Elā iy ḥażret-i ẕātuñ olan dergāhına müĢtāḳ 

 Gel anuñ baḥr-ı ʿıĢḳında vücūdın eylegil iġrāḳ 

 

2 Eger ol milk-i cānāna ʿazīmet ėtmek isterseñ 

 Maḥabbet Ģemʿesi cānuñ diyārın eylesün iḥrāḳ 

 

3 Bu bāġ-ı Lā-yezāl içre bu gülzār-ı viṣāl içre 

 Bu rāh-ı ittiṣāl içre ėde nūr-ı cemāl iĢrāḳ 

 

4 Görine nūr-ı Yezdānī biline sırr-ı Sübḥānī 

 Bulına vech-i rūḥānī ʿayān ola saña berrāḳ  

187ᵃ 

5 Naẓar ḳıl sen de iy ʿārif ḥaḳīḳat-bīn olup dāyim  

 Bu meydān-ı Ġlâhīde nice cānlar vėrür ʿuĢĢāḳ 

 

6 Ḥayāt-ı cāvidānuñla bula dil āb-ı ḥayvānı 

 Beḳā remzin ḳılur iĢʿār bulan dergāha istiḥḳāḳ 

 

7 Saʿādet ol ḳula dāyim bu gün ölmezden öñ öle 

 Fenā-fi‘llâh olup ḳala bu meydān içre baĢ ayaḳ 

 

8 Anuñ bezm-i ṣafāsında olan mest ü ḫarābātı 

 Bu kez cām-ı viṣālinden bulurlar Ģöyle istiġrāḳ  



843 
 

9 Bu dīvān-ı maḥabbetde göñül sen de ṣafā bābın 

 Oḳuyup bilmek isterseñ perīĢān eyleme evrāḳ 

 

10 Göñülden inkiĢāf ėdüp bulam dėrseñ o cānānı 

 Anuñ eclā cemāliyçün derūnuñdan ola eĢvāḳ 

 

11 Eger maḥbūb u merġūbuñ olursa Ģāhid-i ḳudsī 

 Anı āyīne-i ġaybuñ içinde göresin pek bāḳ  

 

12 Göñül ʿuzlet-niĢīn ol sen bu ḫalvetde mekīn ol sen 

 Dem-ā-dem ḫurde-bīn ol sen bu dil Ģehrine āteĢ yaḳ 

 

13 Göñül anı nihān özle cemālini ʿayān özle 

 Gözüñ aç Lā-mekān özle gözetme Ģehr ile esvāḳ 

 

14 Maḳāmuñ ḫōd türāb olur ciger nāra kebāb olur 

 Bilürsin kim ḫarāb olur ne yaparsın ya ʿālī-ṭāḳ  

 

15 Ṣuçum bārī muʿāf eyle beni bir ḳalb-i ṣāf eyle 

 Göñülden inkiĢāf eyle cemālüñ nūrını iy Ḥāḳ  

 

16 Bu ʿömrüm lālezārına ese bād-ı ḥazān bir gün 

 PerīĢān ola eŝmārum ṭaġıla cümleten yapraḳ 

 

17 Ecel cündi ḳura ḫayme vücūdum ḫāki üstine 

 Fenā Ģāhı dike ḳabrüm feżāsına ḳara sancāḳ  

 

18 Bütün dünyāya ṣıġmazken ṣıġa cüzʾ-i zemīn içre 

 Ḳanı dünyāya ṭoymayan ṭoya bu gözlerüm ṭopraḳ 

 

19 Eger ʿadl eylese bir bir suʾāl olur ḳamu aʿmāl 

 Ve ger luṭf eylese ne söz temāmet ʿafv ėder Ḫallāḳ 



844 
 

20 Gel iy ʿālemlerüñ varı memātın eylegil āsān 

 Ḳuloġlın rūz-ı āḫirde sen ėt dostlaruña ilḫāḳ 

187ᵇ 

21 ʿUrūs-ı dehrüñ iy dil sen firīb olma nuḳūĢına 

 O māruñ sen yanından ḳaç kim oldur zehr ile tiryāḳ 
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Müstefʿilün Müstefʿilün Müstefʿilün Müstefʿilün 

1 Cānā vėren baña Ģeref ẕāt-ı ḳadīmüñdür senüñ 

 Cānumda iĢrāḳ eyleyen vech-i kerīmüñdür senüñ 

 

2 Bulam mı ben saña vuṣūl olup murādātum ḥuṣūl 

 Ėden dimāġuma ḥulūl ʿamber-Ģemīmüñdür senüñ 

 

3 Dīvāneyi dānā ėden her ḳaṭreyi deryā ėden 

 ÖlmiĢleri iḥyā ėden muḥyī remīmüñdür senüñ 

 

4 Gerçeklerüñ ayaġına serdüm yüzüm ṭopraġına 

 Esen derūnum bāġına bād-ı nesīmüñdür senüñ 

 

5 Göñüllere iĢrāḳ ėden ʿıĢḳ odına iḥrāḳ ėden 

 ʿĀlemleri iġrāḳ ėden bī-ḥad naʿīmüñdür senüñ 

 

6 Vėren bu ḳullara murād ėden cihān ehlin reĢād 

 Ṭolan medāyinle bilād feyż-i ʿaẓīmüñdür senüñ 

 

7 Gökden aḳıdan raḥmeti ʿālem bulup germiyyeti 

 Yerden bitüren niʿmeti ḫāk-i edīmüñdür senüñ 

 

8 Ḳoyan belāda ḥāsırı ṭutan cefāda fāciri 

 Yaḳan ṭamuda kāfiri nār-ı saġīmüñdür senüñ 
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9 Derd ü belā vü nıḳmete ḳoyup bu rāh-ı ḥasrete 

 Ṣalan cefā vü miḥnete çeĢm-i elīmüñdür senüñ 

 

10 Raḥm eyleyüp cūd ėtdügi eĢyāda mevcūd ėtdügi 

 Sevüp çü maḳṣūd ėtdügi ḳalb-i selīmüñdür senüñ 

 

11 ʿĀlī cenābından anuñ diñle ḫiṭābından anuñ 

 Dūr olma bābından anuñ iy dil Raḥīmüñdür senüñ 

 

12 Bir ḥācibem dervīĢ-nihād geldüm saña bulam murād 

 Ėtdüm ḫalīlüm istinād beyt-i ḫaṭīmüñdür senüñ 

 

13 Cürm iĢledüm çün bī-ʿaded düĢdüm ḳapuña yā Ṣamed 

 Red ėtme bābuñdan meded ḫōr u leʾīmüñdür senüñ 

 

14 Ḳulluḳ ėderseñ Lā-mekān yėrüñ ḳılur bāġ-ı cinān 

 Maḳbūl olan iy dil hemān ʿaḳl-ı fehīmüñdür senüñ 

188ᵃ 

15 Vaṣluñı ḳılmıĢam ṭaleb çekdürme sen baña taʿab 

 BaĢum ḳoduġum rūz u Ģeb bāb-ı ḥarīmüñdür senüñ 

 

16 ʿAzm eyleyüp andan baña elṭāfını bir kez aña 

 Ġy dil hemān yalvar aña ġāyet ḥalīmüñdür senüñ 

 

17 Bu cismüñe cān ol ėder her yėrde iḥsān ol ėder 

 Derdüñe dermān ol ėder Bār-ı ḥakīmüñdür senüñ 

 

18 Hicr odına maḥrūr ėden her ḥāl ile maḳhūr ėden 

 Bunda seni mehcūr ėden ḫulḳ-ı zemīmüñdür senüñ 
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19 Yā Rabbi Ḳurʾān ḥaḳḳıçün Ġncīl ü Tibyān ḥaḳḳıçün 

 Mūsā bin ʿĠmrān ḥaḳḳıçün aʿnī kelīmüñdür senüñ 

  

20 Ḳuloġlına sen yā Ġlâh raḥm eyleyüp ʿafv ėt günāh 

 Sensin gėrü aña penāh bende-ḳadīmüñdür senüñ 
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Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün 

1 Ġy göñül sen ʿālem-i maʿnāyı seyrān ėtmedüñ  

 Niçün iḥmāl eyledüñ kim ʿazm-i cānān ėtmedüñ 

 

2 Rūz-ı vuṣlatda ḫaṭā ḳılduñ iĢüñi bilmeyüp 

 Kaʿbe-i maḳṣūda ėrdüñ cānı ḳurbān ėtmedüñ 

 

3 Ol ṭabībüñ dāmenin elden bıraḳduñ iy żaʿīf 

 Ḥikmet-i Loḳmānı bulduñ derde dermān ėtmedüñ 

 

4 Niçe bir çāh-ı bedende ḳalasın Yūsuf gibi 

 Mıṣr-ı ḳalbe mālik olup ʿazm-i Kenʿān ėtmedüñ 

 

5 Ehremen gibi bu gün sen ḳaṣd-ı ḫātem eyledüñ 

 ĠĢleyüp cürm-i ḳatı ḫavf-ı Süleymān ėtmedüñ 

 

6 Nefsüñe maġlūb olup ḳalduñ belā dāmında āh 

 Ġy göñül murġı niçün lāhūta cevlān ėtmedüñ 

 

7 KeĢti-i dil ḳarada ḳalup helāk olmaḳ neden 

 Ḳaṣduñ iy mellāḥ bu gün deryā vü ʿummān ėtmedüñ 

 

8 Ḫayliden ḳapuñda sāʾildür bu dil dilencisi 

 Ḫāṭıruñ alup ele bir cüzʾ iḥsān ėtmedüñ 
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9 Vėrüben maḳṣūdını anuñ bu miḥnet-ḫānede 

 Var mıdur bir kimse kim āḫir peĢīmān ėtmedüñ 

188ᵇ 

10 Yā kimi bu gün sevindürüp yarın aġlatmaduñ 

 Yā kimüñ sen ḫānesin ṣoñ ucı vīrān ėtmedüñ 

 

11 Var mıdur ʿālemde sulṭān milki berbād olmaya 

 Ġy felek tācın kimüñ ḫāk ile yeksān ėtmedüñ 

 

12 Ḳurulalı çarḫ-ı gerdūn ʿarṣa-i miḥnetde hiç 

 Oldı mı bir laḥẓa kim sen anda biñ ḳan ėtmedüñ 

 

13 Ġy dirīġā menzilümden ben baʿīd oldum baʿīd 

 Ġy felek bir gün mi var ḥālüm perīĢān ėtmedüñ 

 

14 Aġladursın rūz u Ģeb ġam ḫānesinde bendeñi 

 Geldi mi bir rūz-ı ḥurrem beni Ģādān ėtmedüñ 

 

15 Sırrumı keĢf eyledüñ ʿālemlere iy göz yaĢı 

 ʿAybumı iẓhār ėdüp pūĢīde-dāmān ėtmedüñ 

 

16 Dehr içinde ḳanġı bāġa esmedi bād-ı ḥazān 

 Ḳanġı gül evrāḳını ṣoñ demde tālān ėtmedüñ 

 

17 LeĢker-i derd ü elem üĢdi Ģu deñlü baĢuma 

 Rüstemāne iy göñül sen ʿazm-i meydān ėtmedüñ 

 

18 Ḳanġı demde sen beni rüsvā vü Ģeydā ḳılmaduñ 

 Ḳanġı yerde sen beni ėllere destān ėtmedüñ 
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19 Nev-mürīd oldum kim iy pīr-i vilāyet ben saña 

 Tekke-i ʿıĢḳuñda niçün beni ḥayrān ėtmedüñ 

 

20 Ġy Ḳuloġlı leĢker-i fikr-i ḫayāl-i yār ile 

 Kendüñi bu ilde sen serbāz-ı sulṭān ėtmedüñ 

 

283 

Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün 

1 Niçün anun vechini gördüñ de iḳrār ėtmedüñ 

 Zülfinüñ dārında kendüzüñi berdār ėtmedüñ 

 

2 Mübtelā olduñ bu nefsüñ sözine uyduñ aña  

 Utanup Ḥaḳ ḥażretinden Ģerm-i Cebbār ėtmedüñ 

 

3 ḲıĢ-ı ḥasret içre ḳalduñ aldanup iy murġ-ı dil 

 Her seḥer feryād ėdüben yād-ı gülzār ėtmedüñ 

 

4 Vādi-i hicrān içinde yalıñuz ḳalduñ yine 

 Unudup ol dostuñı ʿazm-i dil-efgār ėtmedüñ 

189ᵃ 

5 ġehr-i ʿālemde bu gün sūd u ziyānuñ bilmedüñ 

 ġol metāʿ-ı vaṣl içün bir ḫoĢça bāzār ėtmedüñ 

 

6 KiĢver-i dehr içre çünkim ʿömrüñ ėrdi āḫire 

 Ġy ḫˇace kendüñe nāfiʿ bir eyü kār ėtmedüñ  

 

7 Bāġ-ı ḫuldüñ naḫl ile servini sīrāb ėtmege 

 Gėce gündüz gözlerüñ yaĢını enhār ėtmedüñ 

 

8 Ḳalduñ aldanduñ fenā milkinüñ ārāyīĢine 

 Bıraġuben māsivāyı ʿazm-i dīdār ėtmedüñ 
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9 Bekledük ḳalduḳ firāĢ-ı ḥasret içre iy göñül 

 Bir ṭabībe yapıĢup derdüñe tīmār ėtmedüñ 

 

10 Ṭabl-ı ʿıĢḳı dāmen-i zerḳ ile ḳılduñ iḫtifā 

 Anı sen bir luʿb ile ʿālemde iẓhār ėtmedüñ 

 

11 Zerd-rū olduñ ġam-ı dünyā ile iy muttaḳī 

 Bāb-ı ʿıĢḳ ile yine ruḫsārı gülnār ėtmedüñ 

 

12 Bulmaḳ içün dü-cihānda Ģol saʿādet gencini 

 Varuñı Ḥaḳuñ yolında niçün īŝār ėtmedüñ 

 

13 Nefs-i Ģūmuñ keydine niçün muḳayyed olasın 

 Yāri aġyār eyleyüp kendüñe dildār ėtmedüñ 

 

14 Dāmenin elden bıraḳduñ dü-cihān maḳṣūdınuñ 

 Zülf-i yāri cānuñ içre müĢg-i tātār ėtmedüñ 

 

15 Bu vücūduñ naḳdini dellāl-ı ʿıĢḳa götürüp 

 ġol metāʿ-ı vuṣlata cānuñ ḫırīdār ėtmedüñ 

 

16 Ne dilerseñ iĢledüñ menʿ ėtmedüñ bu nefsüñi 

 Rūz-ı ḥaĢr ola deyü Ḥaḳdan ʿaceb ʿār ėtmedüñ 

 

17 Bu fenāya aldanup bāḳī evüñ ḳayırmayup 

 Yėrüñi bāġ-ı behiĢt-āsā vü envār ėtmedüñ 

 

18 Kim ne çemberde ʿaceb ḥallāc ola ṭapuñ senüñ 

 Pes bu gün Manṣūr-veĢ hiç keĢf-i esrār ėtmedüñ 

 

19 Ġy hevāyī ḳo hevāyı gir hüviyyet bāgına 

 Murġ-ı nefsi dām-ı tevḥīde giriftār ėtmedüñ 
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20 Çünkim istersin Ḳuloġlı sen anuñ ḳurbına rāh 

 Her seḥerde hū deyü cehr ile eẕkār ėtmedüñ 

189ᵇ 

21 Ḳanı ol dostuñ maḳāmı ḳandasın sen iy ḥaḳīr 

 Lā-mekān iline cān murġını ṭayyār ėtmedüñ 

 

284
868

 

 

1 Bu Ģehr-i dilārāya iy dīvāne ṣıġmaduñ 

 Bu bezm-i dilbere sen Ģu mestāne ṣıġmaduñ 

 

2 ġol kūh-ı dāmen-i istiġnāya yapıĢup 

 ʿAnḳā-ṣıfat ki Ḳāf-ı āĢiyāna ṣıġmaduñ 

 

3 Perün açup iy cān ḳuĢı Rūḥü‘l-ḳudüs-miŝāl 

 Ṭutduñ feżā-yı Lā-mekānı cihāna ṣıġmaduñ 

 

4 Ġy yer ġarīb-i mürīd olduñ ise bize ne 

 Ḫōd-bīnlik ile iĢbu āsitāna ṣıġmaduñ 

 

5 Örtmek diledi dāmen ile seni pīr-i ʿıĢḳ  

 Bed-baḥt imiĢsin iy Ģūrīde dāmāna ṣıġmaduñ 

 

6 Ben bir żaʿīf ü nā-tüvān ölem gidem gibi 

 Ġy cān ṭabīb ü kāse-i dermāna ṣıġmaduñ 

 

7 ʿĪsā-miŝāl ölüyü diri ḳıldı leblerüñ 

 Bu fenn ile ḥikmet-i Loḳmāna ṣıġmaduñ 

 

8 Ḫaṣmuñ gürūhını urup öldürdüñ iy göñül 

 Rüstem gibi sen de bu meydāna ṣıġmaduñ 
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 Şiirin vezni kusurludur. 
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9 Māhī gibi yutmaġa ḳaṣd ėtdi bizi raḳīb 

 Ġy dil niçün keĢtī-i ʿummāna ṣıġmaduñ 

 

10 Gün yüzüñi görelden berü Ģerm olur ḳamer 

 Ġy māh yine sen bu āsümāna ṣıġmaduñ 

 

11 Ġy Ģāh-ı Rāfiżī āl-i ʿOŝmāna ėdüp ġaraż    

 Sefāhat ile milket-i Īrāna ṣıġmaduñ 

 

12 Senden muḳaddem olanı n‘eyledi ecel 

 Ne oldı saña ki dünye-i vīrāna ṣıġmaduñ  

 

13 Ġy dil getürme ḫāṭıruña salṭanat ṣaḳın 

 Añ Ģol künci ki cennet-i Rıḍvāna ṣıġmaduñ 

 

14 Bu ḫālile daʿvā-yı Ġslām ėder misin 

 Hiç vechile meẕheb-i erkāna ṣıġmaduñ 

190ᵃ 

15 Ruḫsār-ı Ģemʿüñe diller yanup gezer 

 Sen dėmedüñ mi bu Ģemʿe pervāne ṣıġmaduñ 

 

16 Ġy ki bu ṭāḳ-ı zeberced yėter saña 

 Zaḥmet çeküp bu ṭāḳ ile eyvāna ṣıġmaduñ 

 

17 Bir gün girürsin öle bu ḳaʿr-ı zemīne sen 

 ġimdi ne oldı ki bāġ ile bostāna ṣıġmaduñ 

 

18 Ġy dīdemüñ yetīmi ne oldı pes saña 

 Yüz bulalı Ģehr-i Iṣfıhāna ṣıġmaduñ  
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19 Lülü-miŝāl yüzüm üzre iy eĢk-i çeĢmim 

 ġehvār olup laʿl ile mercāna ṣıġmaduñ 

 

20 Ḳuloġlı Kaʿbe-i maḳṣūduñı kim özledüñ 

 Ne oldı saña ki rāh-ı beyābāna ṣıġmaduñ 

 

285
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1 Bülbül yüri feryād ile gülzāra ṣıġmaduñ 

 Ġy dil yine milk-i dil-efġāra ṣıġmaduñ 

 

2 Deyr-i cihāna yayıldı envārı çehreñüñ 

 Gel iy ṣanem sen bu dīvāra ṣıġmaduñ 

 

3 Ḫudā müyesser eyledi gördük cemālüñi 

 ġükrüm budur ki ḫāne-i inkāra ṣıġmaduñ 

 

4 Dilber ki gördi beni ḳovup döger raḳīb 

 Dėdi ki bu Ģehre iy bī-çāre ṣıġmaduñ 

 

5 Ḳan aġladuñ pençe-i Ģehbāzdan iy teẕerv-i dil 

 Sen gitdi vardı bu lālezāra ṣıġmaduñ 

 

6 Ḳaṣd ėtdü miydi tuḥfe deyü yāre iltmege 

 Ser-keĢlik ėtdüñ iy ser bu destāra ṣıġmaduñ 

 

7 Bülbül gibi geçindüm ol ḫār ile gülĢende ben 

 Dost güldi dėdi ara ṣıġduñ ara ṣıġmaduñ  

 

8 Medḥ ėtmek istedi bu göñül görüp seni 

 Ġllā ki bu gün vaṣf ile güftāra ṣıġmaduñ 
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 Şiirin vezni kusurludur. 
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9 Yanmaḳ diledi pertev-i ruḫsāruña göñül 

 Dėdüñ iy pervāne bu nāra ṣıġmaduñ   

190ᵇ 

10 Meddāḥuñ idi ebyāt-ı maʿnīde bu dil senüñ 

 Zülfüñ gibi ḳıṣṣañ dırāz olup eĢʿāra ṣıġmaduñ 

 

11 Ṣūfī ṣanur ki kendüni aṣḥāb-ı maʿrifet 

 Dėdiler aña bu ṣadırda kenāra ṣıġmaduñ 

 

12 Göñlüm yine kendüyi bu ḫalḳdan nihān ṭutar 

 Ḳoḳar diyeler yun da āĢikāra ṣıġmaduñ 

 

13 Bāġ-ı cihānda ḳatı geçinme gel sen baña 

 Ġy bīd aġacı mā-beyn-i gülnāra ṣıġmaduñ 

 

14 GūĢ ėtmezüz iy vāʿiẓ igen fesāneñi 

 Bu sözler ile Ģehr ile bāzāra ṣıġmaduñ 

 

15 Ġy ḫˇāce bu gün Manṭıḳu‘ṭ-tayr oḳur mısın 

 Bilmem ne oldı gūĢe-i ʿAṭṭāra ṣıġmaduñ 

 

16 Dilber vücūdım ilini ḫāṣ ėtdi ḳapladı 

 Var sen yüri iy raḳīb bu tīmāra ṣıġmaduñ 

 

17 Çoḳlar gelüp ṣıġındı anuñ kanadına  

 Yoḳ devletüñ baĢuñda iy āvāre ṣıġmaduñ 

 

18 Anuñ yüzini görüp sevindüñ iy göz yaĢı 

 Aḳduñ yüridüñ sen de bu yollara ṣıġmaduñ 
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19 Bilmem saña da mı gösterdi o Leylā ṣaçın 

 Ġy dīvāne cünūnuñ ile Ģāra ṣıġmaduñ 

 

20 Hiç gördügüñ cāhile eylemezsin ṭapu 

 Ḳuloġlı anuñ içün sen bu Ģāra ṣıġmaduñ 
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Mefʿūlü Mefāʿīlü Mefāʿīlü Feʿūlün 

1 Bu varuñ ė dil sen reh-i cānāna getürdüñ 

 Bārī dėme mi saña o cānā ne getürdüñ  

 

2 Zāhid ṣaçuñuñ küfrine çün eylemiĢ iḳrār 

 Yoḳ yerlere o kāfiri īmāna getürdüñ 

 

3 Ḥammāl-i ġama yükledüben nār-ı günāhuñ 

 Yüzler sürüyüp dergeh-i Ġufrāna getürdüñ 

 

4 Āzād ėdüben murġ-ı dili dām-ı bedenden 

 Ġylikler ėdüp ravża-i Rıḍvāna getürdüñ 

191ᵃ 

5 ṬaĢra çıḳarup pīr-i dili beyt-i ḥazandan  

 Luṭf ile anı Yūsuf-ı Kenʿāna getürdüñ 

 

6 Tüccār-veĢ iy dil yine sen milk-i ʿAcemden 

 Rūm illerine bir eyü dür-dāne getürdüñ  

 

7 Sevdāya ṣalup nāfe-i tātārı dem-ā-dem 

 Bu yolumuzı berr ü beyābāna getürdüñ  

 

8 Āh eyledüñ iy dil yine sen baḥr-ı belāda 

 KeĢtī-i ġamı göz göre ṭūfāna getürdüñ 
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9 Riḥlet ėdüben geçdüñ eyā bezm-i elemden 

 Ṣarrāf-ı dili laʿl ile mercāna getürdüñ 

 

10 Ḳurtulamaduñ ḥasret ile faṣl-ı Ģitādan 

 ʿÖmrümi dilā vaḳt-i zemistāna getürdüñ 

 

11 Ġarḳ ėtmek içün sen bizi ol baḥr-ı belāda 

 Yūnus gibi tā sāḥil-i ʿummāna getürdüñ 

 

12 ġīr ḫurde iken daḫı henūz nesneyi bilmez 

 Dil ṭıflını sen meclis-i ʿirfāna getürdüñ 

 

13 Ġẕʿānımuza ḳılma bizüm iy göñül aḥsent  

 Bilmezlik ile sen bizi iẕʿāna getürdüñ 

 

14 Enhāra ḳılup aḳıduben bāġ-ı belāda 

 ÇeĢmüm yaĢını lāle-i nuʿmāna getürdüñ 

 

15 Bezmüñde bizi yaḳmaḳ içün Ģemʿ-i ruḫuñla 

 Pervāne gibi āteĢ-i sūzāna getürdüñ 

 

16 Bī-gāne gibi ḳılmıĢ idüm kūh-ı cefāda 

 Elümi ṭutup südde-i iḥsāna getürdüñ 

 

17 Bir cürʿa ṣunup tā ezelī ḳālū-belāda
870

 

 ġol bezm-i ġama sen beni mestāne getürdüñ 

 

18 ĀteĢ-gededür ṣanki göñül nār-ı ġamuñla 

 Dil ĢīĢesini Ģemʿ-i fürūzāna getürdüñ 
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 A‟râf,7/172. 
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19 Sırrumı benüm eyleyüp ʿālemlere ifĢā 

 Ėller diline düĢdi çü destāna getürdüñ 

 

20 Aḥvālüñi tevfīż ėdegör ḥażret-i Ḥaḳḳa 

 Ḳuloġlı sözüñ maʿni-i Ḳurʾāna getürdüñ  

191ᵇ 

21 GūĢ eyleyenüñ ḳalbini çün ceẕb ėder el-ḥaḳ  

 Güftāruñı bu Ģehre ġarībāne getürdüñ 

 

287 

Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün 

1 Ġy göñül yaḳdı ḳamu ʿālemleri nāruñ senüñ 

 Her seḥer ʿarĢa gider feryād ile zāruñ senüñ 

 

2 ʿAndelībā ḳıl fiġān eyle nevā bülbül gibi 

 Çün açıldı bāġ-ı vaḥdet içre gülzāruñ senüñ 

 

3 Bu cihān vīrānesinde Ģād oluben gülmedüñ 

 Ṭutdı dil fülkin gamām-ı āh u efkāruñ senüñ 

 

4 Ġledüp ṣaḥrā-yı miḥnet içre her Ģām u seḥer 

 Beni Mecnūn eyledi zülf-i siyehkāruñ senüñ 

 

5 Naḳd-i cānı nefse yaġmā ėtdürüp ḳılduñ yine 

 ġol metāʿ-ı vaṣla degmez Ģimdi bāzāruñ senüñ 

 

6 Müjde olsun iy göñül geldi yine Ģimdengėrü 

 Göñlümüñ vīrānesin yapmaġa miʿmāruñ senüñ 

 

7 Gel ḫilāf eylemeyüp ṭur ʿahd ile peymānuña 

 Ḳanı ol bezm-i elestde olan iḳrāruñ senüñ 
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8 Ehl-i īmānem deyü daʿvā ḳılursın āĢikār 

 Ġy göñül vardur hezārān gizlü zünnāruñ senüñ 

 

9 Gel benüm iy cān ṭabībi derdüme eyle ʿilāc 

 Dergeh-i dārü‘Ģ-Ģifāya geldi bīmāruñ senüñ 

 

10 ĠĢtiyāḳuñ baĢdan aĢdı cümleten fermān-berüñ 

 Görmege müĢtāḳdur ʿāĢıḳlar ki dīdāruñ senüñ  

 

11 Tā meĢām-ı cāna ėrdi göñlümüz ḥayrān ėdüp 

 Lā-büd o çın seḥerde müĢg-i tātāruñ senüñ 

 

12 Āsiyāb-ı çarḫı dāyim dönderür dūlāb-veĢ 

 Ġy gözüm yaĢı aḳan emvāc-ı enhāruñ senüñ 

 

13 Ġy ḥakīm ü Lem-yezel luṭfuñdan olmaya ʿaceb 

 Cümle ʿālem derdine ėrerse tīmāruñ senüñ 

 

14 Āsümān-ı dilde ẕātuñ Ģöyle raḫĢān eylese 

 Nūr-ı Ģemse vėre ẓulmet lemʿ-i ruḫsāruñ senüñ 

192ᵃ 

15 Ṣūret-i ẓāhirde ṣanma fehm ėdüp maḳṣūduñı 

 Ġy göñül maʿnā yüzindendür dil-efgāruñ senüñ 

 

16 Ġarra olma bāġ-ı dehre ėriĢüp bād-ı ḥazān  

 Dökilüben maḥv olur alma vü gülnāruñ senüñ  

 

17 Kim ḥikāyet eyleyüp yazsam kitāba ṣıġmaya 

 Pes neler ḳıldı baña çarḫ-ı sitem-kāruñ senüñ 
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18 Bir zamān ol evc-i istiġnāda ben ṭayyār iken 

 OlmıĢam bend-i belā içre giriftāruñ senüñ 

 

19 Ser-güẕeĢt-i fürḳatüñ bābın yazarsam ʿāḳıbet 

 Kim bu gün ṣıġmaz beyāna vaṣf-ı güftāruñ senüñ 

 

20 Ġy Ḳuloġlı ėriĢürdüñ pāye-i aʿlāya sen 

 GūĢe-i çeĢm ile bir kez baḳsa kerrāruñ senüñ 
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Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün 

1 Dertlüyem geldüm ḳapuña yā Ġanī dermān senüñ 

 Bendeyem dergāhuña ben emr ile fermān senüñ 

 

2 Kūy-ı ʿıĢḳuñ sāʾilidür bu göñül dāyim yine 

 Dest-gīr ol sen aña kim luṭf ile iḥsān senüñ 

 

3 Bir sürü ehl-i cerāyim geldiler dergāhuña 

 Ġy Ḫudāvende olara ʿafv ile ġufrān senüñ 

 

4 Bezm-i ġamda bize bir cürʿa viṣālüñ vėrmedüñ 

 Meclis-i cām-ı elestde ʿahd ile peymān senüñ 

 

5 Bülbül-i nālānıñam ben Ģād-kām olmak neden 

 Ravża-i Firdevs içinde bāġ ile bostān senüñ 

 

6 Gözlerüm yaĢı ṣular gibi aḳup enhār olur 

 Cennetü‘l-meʾvāda cānā ḳaṣr ile eyvān senüñ 

 

7 Esb-i nāza binüben ḳullaruñ ėtdüñ pāymāl  

 Ḳul ėdüp Rüstemleri alduñ yine meydān senüñ 
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8 BaĢımuz ṭop eyledüñ meydān-ı miḥnetde bu gün 

 Ṣavlıcān-ı ʿıĢḳı urduñ ṭop ile çevgān senüñ 

 

9 Ḫāne-i beytü‘l-ḥaramdur baña kūy-ı ʿizzetüñ 

 Ġy ḫalīlüm bir ḳonuġam niʿmet-i mihmān senüñ 

192ᵇ 

10 On sekiz biñ ʿālemi emrüñle ḳılduñ mübtelā 

 Ḳullaruñ ḫar-bendesidür ḫˇāce bāzirgān senüñ 

 

11 Yoḳdurur bir kimse kim ġayrı taṣarruf eyleye 

 PādiĢāhsın tā ezelden Rūm u Hindistān senüñ 

 

12 Bezm-i vaḥdetde ṭapuñda ġayrı yoḳdur hiç aḥad 

 Kime dilerseñ ṣunarsın kāse-i devrān senüñ 

 

13 Kevkeb-i seyyāreyi evc-i semāda gezdüren 

 Çarḫ-ı ʿıĢḳuñda dönerler necm ile tābān senüñ 

 

14 Meclis-i maḥĢerde gelüp ortaya ḫora geçer 

 Kaʿbe-i ʿıyd-ı viṣālüñde olan ḳurbān senüñ 

 

15 Dem-be-dem ʿarĢ-ı muʿallā üzre ḥükmüñ cāridür  

 Levḥ-i maḥfūẓ üzre mestūr oḳınan Ḳurʾān senüñ 

 

16 Bādbān-ı ḥikemüñle keĢti-i fülk-i felek  

 Cāri olup seyr ėder hergiz yedi ʿummān senüñ  

 

17 Sen güzellik kāḫı üzre bir ĢehinĢāh gibisin 

 ʿĀĢıḳ-ı dīdāruñ oldı cennet-i Rıḍvān senüñ 
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18 Ḳāmet-i ṭūbāña ėrmez bu yed-i kūtāhımuz 

 Servi-i reftāruña olduḳ bu gün ḥayrān senüñ 

 

19 Murġ-ı dil ṭutuldı Ģol dām-ı perīĢān zülfüñe 

 Dāne-i ḫāl-i siyāhuñla ki ser-gerdān senüñ 

 

20 Bu Ḳuloġlı bārgāhuñ sāyesinde Ģāh olup 

 LeĢker-i fikrüñle yazmıĢ bir ulu dīvān senüñ 
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Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün 

1 Dünyeyi terk eyledüñse menzil-i ʿuḳbā senüñ 

 Ġkisinden de geçerseñ dergeh-i aʿlā senüñ 

 

2 Ġy göñül çek elüñi ḳılma tenezzül ʿāleme 

 Neñe yarar fāni dünyāda ḳuru ġavġa senüñ  

 

3 Dām-ı zülfüñde göñül murġı giriftār olalı 

 Ġy Ģeh-i ʿālem benüm baĢumdaki sevdā senüñ 

 

4 ĀĢiyān-ı ḥüsnüñe ṭāvus-ı dil pervāz ėder 

 Bilmezem baña neden düĢdi çü bu pervā senüñ 
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5 ʿIĢḳuñuñ dīvānınuñ menĢūrın ister bu göñül 

 ġol berāt-ı ḥüsn içinde yazılan ṭuġrā senüñ 

 

6 Kārbān-ı fikrüñe uydum yöneldüm giderem 

 Ṭutduġum yol ḥürmetine Kaʿbe-i ʿulyā senüñ 

 

7 Nūr-ı vechüñ pertevinden ḫalḳ olur heĢt-behiĢt 

 Kevŝer-i Rıḍvān u ḥūr-ı Cennetü‘l-meʾvā senüñ 

 



861 
 

8 Gün cemālüñ Ģuʿlesinden ḫalḳ-ı ʿālem nā-bedīd 

 Ḳudretüñden kim hüveydādur bütün dünyā senüñ 

 

9 Berḳ-ı āhumdan yanar bu ḫırmen-i ʿālem yine 

 Baña envār-ı cemālüñ olmasa peydā senüñ 

 

10 Ṭop-ı hicrānuñ vücūdum ḳalʿasın berbād ėder 

 Fürḳatüñ ḥizbi göñül milkin ḳılur yaġmā senüñ 

 

11 Bend-i ġamdan beni bir laḥẓa ḫalāṣ eylemedüñ 

 ṬutmıĢam Mecnūn-veĢ ʿıĢḳuñla bir ṣaḥrā senüñ 

 

12 Pāymāl oldı benüm iĢ bu vücūdum kiĢveri 

 Cānibeynüm aldı vü ḳapladı her aʿlā senüñ 

 

13 Nā-tüvān oldum firāĢ-ı ġamda ḳaldum yalıñuz 

 Ėrmedi baña müdāvāñ iy ḳaĢı raʿnā senüñ 

 

14 Rāh-ı vaṣluñ çün bize gönder ḥaremden bir delīl 

 Ben cemālüñ Kaʿbesin görsem gerek cānā senüñ 

 

15 Āsitān-ı vaḥdetüñe varmaġa yoḳ rehberüm 

 Gözümi ḳapladı perde nėdeyim her cā senüñ 

 

16 Mübtelāyam gelmiĢem dārü‘Ģ-Ģifā-yı ʿıĢḳuña 

 Ġy ṭabībüm derdmendüñe ḳanı eczā senüñ 

 

17 ġol gėce Beytü‘l-ḥarem ṭaĢına ḳodum baĢumı 

 Ġy göñül maḳṣūduñ ancaḳ leyletü‘l-isrā senüñ 

 

18 Sāyebān-ı miḥnetüñ ẓıllında olmıĢam mekīn 

 Bu ḳadar kim bilürem aʿlā ile ednā senüñ 
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19 Ḳorḳum oldur iy göñül bir gün ṭutarlar dāmenüñ 

 Ġlteler Ḥaḳ maḥkemesine deyü daʿvā senüñ 

 

20 Ġy Ḳuloġlı Ḥaḳ Teʿalā ḳurbını iste müdām 

 Kim penāhuñ ola her yerde yüce Mevlā senüñ 
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21 Gel temāĢāya reh-i fürḳat içinde iy göñül 

 Gözlerüñden çaġlayup aḳan yedi deryā senüñ 
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 Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün 

 زيسۀ تي٘اٟ ضا ًيٖ جٞجيا ـس ػفن پاى 1

 
871

 ضٟٝ ظضز ػاـوإ ضا ًٔيا ـس ػفن پاى

 

 ؼايۀ زُٝث ٓوطض ًفث تط ذِن شٜإ 2

 
872

 آؼٔإ ضا ػعت پط ٛٔا ـس ػفن پاى

 

 ياُة زٗيا ٓفٞ اٟ ػاـن زيساض حن 3

جا تٌيط اٟ زٍ ًٚ زآإ ضوا ـس ػفن پاى 
873

 

 

 زض ـة ظِٔث ٛط شا ٠ٓ ضّٝ ٛچ ضاٙ ٗيؽث 4

اٗسضيٖ ػاُْ ًٚ يي ٗٞض ويا ـس ػفن پاى 
874

 

 

 جا ت٠ٌ ٓيطاٗسٙ ايْ اظ اؼة ٗلػ ُ٘ي ٖٓ 5

تاز پائاٟ ؼٔ٘س اظ تا لثا ـس ػفن پاى 
875

 

 

                                                           
871

 “Temiz aşk, gören göz için bu sürmedir. Temiz aşk, âşıkların sarı yüzü için kimyadır.” 
872

 “Devletin gölgesi dünya halkı üzerine yerleşti. Temiz aşk, gökyüzü için hüma kuşunun kanadının 

izzetidir.” 
873

 “Ey Hakk‟ın cemaline âşık olan! Dünyaya talip olma. Ey gönül! Rıza eteğine yapış ki temiz aşk 

odur.” 
874

 “Karanlık gecede ne tarafa gitsem hiç yol yok. Temiz aşk, bu âlem içinde bir ışık nurudur.” 
875

 “Nefsimin topal atı yüzünden, ne zamana kadar öldürülmeye devam edeceğim? Temiz aşk, saba 

rüzgârı ile yarışa çıkmış hızlı giden attır.” 
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 ُفٌط حن پائاٍ ًطزٙ تص٘س ٓاؼٞا 6

جاشساض لاحة ٓيطُٞا ـس ػفن پاى 
876

 

 

 ٗعز زاٗايإ ًٚ إٓ آيي٘ۀ اؼٌ٘سضؼث 7

تا ًٚ چاضٝب زٍ ػأُ٘ٔا ـس ػفن پاى 
877

 

 

 ًؼثۀ ٓومٞزضا ٛط زّ ؼحط ذيعإ اٝؼث 8

ٓطٝۀ ٓؼفٞم ٠ٓ شاّ للا ـس ػفن پاى 
878

 

 

 ًط تٔطِٞب شٔاٍ اليعاُيؽث چٕٞ جطا 9

تٌ٘ط اٟ تي٘ا ًٚ ٓطأت ذسا ـس ػفن پاى 
879

 

 

 ٛط ًٚ إٓ تٌطكث چٕٞ زض ذطهۀ ؼاُٞغ ضا 10

٠ٓ ً٘س الحاب زٍ ضا ت٠ ضيا ـس ػفن پاى 
880

 

 

 تيس ُطظاٗؽث ٛط ًاٙ زالٕ ػاـوإ 11

تطجٞ اٟ ؼطٝ ذطاّ تاز ٛٞا ـس ػفن پاى 
881

 

 

 ضذث ٝ ترث ًاضٝتاض ٖٓ چٞ يـٔا ٠ٓ ًْ٘ 12

اٗسضيٖ زيط ًٜٖ پيط ك٘ا ـس ػفن پاى 
882

 

 

 ٠ٓ ضؼس ٛطًػ تؼأُطا زض زاض اُفلا 13

 
883

ػاـن زٍ ذؽحٚ ًإ ضا ذٞؾ زٝا ػفن پاى   

                                                           
876

 “Hakk‟ın ordusu masiva askerini ortadan kaldırdı. Temiz aşk, sancak sahibi padişahtır.” 
877

 “Bilgili kimseler nezdinde o İskender‟in aynasıdır. Temiz aşk, süpürge ile temizlenip dünyayı 

gösteren gönül oldu.” 
878

 “Maksud Kâbe‟sine daima seher vakti kalkanlar ulaşırlar. Temiz aşk, sevgilinin Merve şarabı, Safa 

kadehidir.” 
879

 “Eğer talep ettiğin, zevali olmayan Cenab-ı Hakk‟ın cemali ise o zaman ey gözleri gören! Bak ki 

temiz aşk, Allah‟ın aynasıdır.” 
880

 “Her kim, riyakârlık hırkasını giymekten bıkıp usanırsa gönül ehlinden olur. Temiz aşk, işte böyle 

riyasızdır.” 
881

 “Âşıkların gönlü her daim titreyen söğüt ağacıdır. Ey servi yürüyüşlü! Temiz aşk, sana bedavadır.” 
882

 “Dünyalık malım mülküm ne varsa hepsini yağmaladım. Temiz aşk, bu köhne dünyada yokluk 

piridir.” 
883

 “Bu âlemde, herkesin yolu bir hastane kapısına düşmüştür. Temiz aşk, gönlü hasta her âşık için 

güzel bir devadır.” 
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 ٖٓ ؿالّ آْٗ اظ آظاز ٛط ضٗي شٜإ 14

جا ًٚ إٓ ـٜط اظٍ زض آـ٘ا ـس ػفن پاى 
884
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 ٛط ًطا ؼطٓ٘عٍ ٓومٞز شإ ضا ػعّ ًطز 15

تط يطين ٓؽحويْ اظ ضٛ٘ٔا ـس ػفن پاى 
885

 

 

 ؼط ٜٗازّ ضٝظ ٝ ـة تاُيٖ حؽطت ٖٓ ٛٔإ 16

زؼث اٝ ًيطٗس ًاغ پطـلا ـس ػفن پاى 
886

 

 

 ٖٓ ًٚ زايْ ؼرحٚ زٍ اّ ٠ً ًصا ياكْ ٗصات 17

پطجٞ ٗاض شالٍ ًثطيا ـس ػفن پاى 
887

 

 

 ًطچٚ ظُق زاّ جٞ تط ًطزْٗ ت٘س تالؼث 18

ايٖ ًطٙ ٛاٟ ًفٞزّ چٕٞ ضٛا ـس ػفن پاى 
888

 

 

 ٛط ًٚ يي شاّ ت٘ٞؾ اظ شطػۀ تعّ اُؽث 19

ٓصِػ پاًإ ضا ؼاظ ٗٞا ـس ػفن پاى 
889

 

 

 اٟ هٍٞ اٝؿ٠ِ زضظٓإ آزّ اٗسض تاؽ ذِس 20

آتساض ٓيٞۀ تاض تال ـس ػفن پاى 
890

 

 

 

 

 

 

                                                           
884

 “Ben dünyanın her şeklinden azat olmuş bir köleyim. Temiz aşk, ta ki o ezel şehrinde aşinadır.” 
885

 “Her kim hedefine ulaşmak için azmederse temiz aşk, doğru yola götüren kılavuzdur.” 
886

 “Ben, gece gündüz hasret yastığına başımı koydum. Temiz aşk, onun eline tutuşturulan şifa dolu 

bir kâsedir.” 
887

 “Ben daima gönlü yanmış biriyim, ne zaman, nerede kurtuluş bulacağım? Temiz aşk, Cenab-ı 

Hakk‟ın celal ateşinin ışığıdır.” 
888

 “Senin bir tuzak olan zülfün, boynumda bela bağı olsa da temiz aşk, bu düğümleri açınca 

kurtulacak.” 
889

 “Her kim Elest Bezmi‟nin yudumundan bir kadeh içerse temiz aşk, temizler meclisinde neva 

makamının sazı olur.” 
890

 “Ey Kuloğlu, Âdem (a.s.) zamanından beri temiz aşk, ebedîlik bağında taptaze bir bela 

meyvesidir.” 
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Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün 

1 Ḳatlüme ḥüccet vėrelden ḫaṭṭ-ı tezvīrüñ senüñ 

 Boynuma zencīr olur zülf-i girihgīrüñ senüñ 

 

2 Ben ḥaẕer-nākem senüñ ḥıĢmuñdan iy cellād-ı dehr 

 Zīra ʿālem boynına ḳaṣd ėtdi ĢimĢīrüñ senüñ 

 

3 Mübtelāyem beni ʿıĢḳuñla giriftār eyledüñ 

 Ehremenler żabṭ ėder engüĢt-i tesḫīrüñ senüñ 

 

4 ġehleri fermānber eyler emrine ḳılup ġulām  

 Yazsa menĢūrını ṭuġrā-yı cihān-gīrüñ senüñ 

 

5 Ḫalḳ-ı dünyā eylese bir gūne reʾy-i ihtimām  

 Cümlesini fesḥ ėder kim ḥükm-i ṭaḳdīrüñ senüñ 

 

6 Ger irādet eyleseñ ṣayd-ı ḥavādiŝ ḳılmaġa 

 Rūbeh-i çarḫı iki büker Ģehā Ģīrüñ senüñ 

 

7 Pençe-i devrān elinden āh ėderseñ iy göñül 

 Ne siperden pes güẕār ėder idi tīrüñ senüñ 

 

8 Sū-be-sū gezme göñül Ģehr-i cihān esvāḳını 

 Künc-i miḥnetde müḥeyyādur bu gün yėrüñ senüñ 

 

9 Ġy mürīd-i bā-ṣafā gel ṣıdḳ ile gir ḫalḳaya 

 Ḫānḳāh-ı ġamda ʿıĢḳ olmıĢdurur pīrüñ senüñ 
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10 Ḫırmen-i eflāki bir gün oda yaḳar bilmiĢ ol 

 Nāle vü feryād ile bu āh-ı Ģeb-gīrüñ senüñ 
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11 Ṭaḳdı ṣaḥrā-yı melāmatde gezer Mecnūn iken 

 Her birinüñ boynına bir ġull u zencīrüñ senüñ 

 

12 Kimseye baĢ egmez iken deyr-i çarḫ içre yine 

 Ṭoldı dil put-ḫānesi sevdā-yı taṣvīrüñ senüñ 

 

13 Āh-ı āteĢbārum ėder kāḫ-ı kevni nāra ġarḳ 

 Gelmez ise nāme-i peyġām-ı tebĢīrüñ senüñ 

 

14 Meclis içre dün gėce vāʿiẓ bize ḳıldı beyān 

 Metn-i ḥüsnüñ Ģerḥ ėder āyāt u tefsīrüñ senüñ 

 

15 Bāġ-ı ʿālemde perīĢān eylemiĢ bād-ı ḥazān 

 NaḳĢ olur her bir varaḳda vech-i taḥrīrüñ senüñ 

 

16 Bezm-i ġamda ḫora geçmek içün iy Ģeh ʿāḳıbet 

 ʿĀĢıḳı biryān ėder tennūr-ı tenvīrüñ senüñ 

 

17 Sözüñi gūĢ eyleyen ʿömren taḫalluḳ eylemez 

 Cāri oldı dillere luṭf ile teʾŝīrüñ senüñ 

 

18 Ḫalḳa-i ẕikrüñde rūḥānī tevārī eyleyüp 

 Dillere baḫĢ-i ṣafā ḳılduḳça teẕkīrüñ senüñ 

 

19 Her ḳaçan gelseñ dilārā bu ḥarem eyvānına 

 Perr-i devletdür baĢuñda Ģāl-ı KiĢmīrüñ senüñ 

 

20 Ol ḳadar cehd eyleyüp anı beyān eyleseler 

 Dile gelmez iy Ḳuloġlı vaṣf-ı taḳrīrüñ senüñ 
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292 

Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün 

1 Niyyet ėtdüñ iy göñül ʿazm-i dil-efgār eylemek 

 Tācirüñ endīĢesi ḳıymetlü bāzār eylemek 

 

2 Ḳaṣd ėdermiĢ müddeʿī ḳatlüme benüm her gėce 

 Yaʿni kim bu gėñ cihānı baĢuma dar eylemek 

 

3 Zülf-i ḫūn-rīzüñ senüñ bir rīsmān ḥāżırlamıĢ 

 Ṭoġrusı budur murādı bizi ber-dār eylemek 

 

4 Cām-ı ʿıĢḳı nūĢ ḳıl gizlü ola iĢüñ senüñ 

 Muḥtesib görür ise ol vaḳtin inkār eylemek 

195ᵃ 

5 Künc-i miḥnetde eger rencūr olursa ḫāṭıruñ 

 Gāh gāhī piĢeñ olsun seyr-i gülzār eylemek 

 

6 Vaʿde-i vaṣlından ol dilber dönerse ʿāḳıbet 

 ʿAhdim olsun ḫırmen-i eflāki hep nār eylemek 

 

 7 Zülfinüñ girhini dildār ėtmege ʿāciz bizi  

  Ġster imiĢ muʿciz-i Mūsā gibi mār eylemek 

 

8 Bülbül-i dil ḳıldı Ģevḳınde gül-i ruḫsārıñuñ 

 Pisterin ḫāĢāk-i bālīnde diler ḫār eylemek 

 

9 Tekke-i faṣl-ı bahār içre rumūzın pīr-i gül 

 Ġonçeye söyletmek ister keĢf-i esrār eylemek 

 

10 ġerbet-i zehr-ālūduñla bu firāĢ-ı ġamda pes 

 Saña mı ḳaldı felek bu bizi bīmār eylemek 
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11 ĀĢiyān-ı vaḥdete açdı göñül murġı ḳanat 

 Kendüni diler semā üstünde ṭayyār eylemek 

 

12 Ol ḳadar ben ṣaḳladum kim ḳomadı gözüm yaĢı 

 Sırrumı diler bütün dünyāya iẓhār eylemek 

 

13 Lābe ḳıldum aña ol deñlü temennā eyledüm 

 Vaʿde-i vaṣlı içün olmadı iḳrār eylemek 

 

14 Bāġ u servī ḳaddüñi sīrāb içün iy ḫoĢ-nihāl 

 Budurur ḳaṣdum gözüm yaĢını enhār eylemek 

 

15 Baña tenhā rūzı ola mı cenāb-ı ḥażretüñ 

 Bu murādum ḥasb-ı ḥālüm saña güftār eylemek 

 

16 Cān vėrürken baĢımı ḳoyan ėĢigüñ ṭaĢına 

 Ḳaṣd ėder ol merḳadin göz göre envār eylemek    

 

17 Derdmendüm saña geldüm iy Arisṭō-yı zamān 

 Kimsenüñ gelmez elinden baña tīmār eylemek 

 

18 Sen beni bir ġayrı ḳapuya daḫı iltmegil 

 Ḳānūn olmaz pādiĢeh ḳulını cerrār eylemek 

 

19 Çün güẕāruñ ėriĢür ḳabrüme yoluñ uġrayup 

 Ḳābil olmaz mı duʿā ile ḫaberdār eylemek 

 

20 Ġy Ḳuloġlı gelse āḫir demde dost bālīnüñe  

 Bu durur ḳaṣdı hemān kim ʿarż-ı dīdār eylemek 
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195ᵇ 

21 Gül cemāli Ģevḳıne yārüñ beher Ģām u seḥer 

 ĠĢüñ olsun ʿandelīb-āsā senüñ zār eylemek 

 

293 

Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün 

1 Ṭabībā mübtelāñem ben ėre mi derde dermānuñ 

 Ṭapuñda bir gedāyem ben n‘ola ḳılursañ iḥsānuñ 

 

2 Seni ḳanda bulam ḳanda ḳapuñda bendeyem bende 

 Bu cānum var iken tende ėriĢdür baña fermānuñ 

 

3 Umaram tā ölünce ben ėdeydüñ dilberā āḫir  

 Be-nāgeh olsadı bir kez göñül Ģehrine seyrānuñ 

 

4 Viṣālüñ Kaʿbesine ėrsem iy ʿālemlerüñ nūrı 

 Ḳılaydum yoluña āḫir senüñ bu cānı ḳurbānuñ 

 

5 FerāmūĢ eyledi göñlüm cihānuñ māsivāsını 

 Gözümi ġayrıdan örtdi baña sevdāsı cānānuñ 

 

6 Cihānuñ māverāsıdur bu gün ʿāĢıḳlara menzil 

 Aña vėrseñ ḳabūl ėtmez bu gün milkin Süleymānuñ 

 

7 Ḫayāl-i bendine baġlu derūnı ġıll u ġıĢdan pāk 

 Esīr olup ėĢiginde yatur cümle o sulṭānuñ 

 

8 Ṣatar bāzār-ı ġamda varlıġı yoḳlıḳ olur hergiz 

 Cihānda kimseye hiç aṣṣısı yoḳdur bu dükkānuñ 
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9 Göñül bāġ-ı ḥaḳīḳatden tenāvül ėtmek isterdi 

 Ġçinde ẕevḳ-ı rūḥānī bulup tuffāḥ u rummānuñ 

 

10 Eger dānā iseñ vėrme nuḳūĢ-ı ẓāhire hiç dil 

 Naẓar ḳıl n‘oldı aḥvāli bu gün Firʿavn u Hāmānuñ  

 

11 Ḫayālātına bu dehrüñ göñül meftūn olur illā 

 Görürsin ṣoñ ucı ẓāhir vefāsı yoḳ bu vīrānuñ 

 

12 Ṣabā-yı maʿrifet esse göñülden giderüp ṭībin  

 Yėmek ile ṭoyulmaya nesi ola bir elmānuñ 

 

13 Bulursañ dürr ü yāḳūtı niŝār ėt yolına yārüñ 

 Dilerseñ devlet-i bāḳī ėriĢ aṣlına ol kānuñ  

 

14 Dilā ġamdan berī olmaḳ dilerseñ nūĢ-ı cān eyle 

 Ḥaḳīḳat ėĢigi ṭaĢın menāṣ ėt mey-fürūĢānuñ 

196ᵃ 

15 ġarāb-ı Lā-yezālīden içegör kim eyā ṣūfī 

 Ḳoma cāmını destüñden bu gün laʿl-i BedaḫĢānuñ 

 

16 Ḳılursañ gizlü seyrānı ėdersin derde dermānı 

 Bulursañ sen o cānānı ola göklerde cevlānuñ 

 

17 Binüp himmet atına sen ʿurūc-ı āsümān eyle 

 Daḫı ʿarĢdan yuḳarudur senüñ menzīl ü meydānuñ 

 

18 Gözüñden refʿ ėdüp perde temāmet fetḥ-i bāb ola 

 Göresin nūr-ı ezherden bināsın ʿarĢ-ı Raḥmānuñ 
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19 SürūĢ-ı Lā-yezālī hep gözüñe āĢikār ola 

 Ḳılasın seyrini ẓāhir temāmet ḥūr-ı Rıḍvānuñ 

 

20 Debīr-i kāyināt üĢse serāy-ı Ẕü‘l-celālīde  

 Ḳuloġlı yazamayaydı senüñ defterle dīvānuñ 

 

294 

Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün 

1 Ḫırḳa-i rengīnümi Ģāl-ı siyāh ėtsem gerek 

 Kaʿbe ḳapuñı dem-ā-dem secdegāh ėtsem gerek 

 

2 Gėce gündüz ben senüñ tīr-i ḥavādiŝden hemān 

 Āsitānuñ kendüme cā vü penāh ėtsem gerek 

 

3 Künc-i ġamda bekleyüp cemʿiyyet-i efkāruñı 

 Nīm-i Ģeb hergiz seḥerlerde ben āh ėtsem gerek 

 

4 Her ṭarīḳi terk ėdüp senüñ yoluña ʿazm ėdüp 

 Tā cenāb-ı ḥażretüñe ṭoġrı rāh ėtsem gerek 

 

5 Eyleyüp ḳaṭʿ-ı merāḥil ėriĢüp ser-menzile 

 Ḳaṣr-ı Firdevs-i berīnüñe nigāh ėtsem gerek 

 

6 Cümle maḳṣūdātı terk ėdüp viṣālüñ isteyü 

 Pāye-i ṣadr-ı yaḳīnüñ ʿāli-cāh ėtsem gerek  

 

7 Tāc-ı Kisrā Ḳayserüñ taḫtı gerekmez ʿāĢıḳa 

 Bir nemedden baĢuma köhne külāh ėtsem gerek 

 

8 Çıḳarup ṭaĢra ḳamu sevdā-yı dünyā ʿaskerin 

 ʿAĢḳ-ı ẕātuñ kiĢveri göñlümde Ģāh ėtsem gerek 
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9 ġöyle kim bād-ı ṣabā ferrāĢına ṣavurmaġa 

 Ḥāṣılum hep ḫırmen-i ʿıĢḳa giyāh ėtsem gerek 

196ᵇ 

10 Ḳaṣr-ı Baġdād-ı derūnum fetḥine ʿazm eyledüm 

 Nām-ı pāküñ öñce bir cünd ü sipāh ėtsem gerek 

 

11 Gözlerüm yaĢı ġamuñla bir ulu bārān olup 

 Dūd-ı āhumla cihānı tīre-māh ėtsem gerek 

 

12 Murġ-ı çāpük gibi cānum düĢdi dām-ı zülfüñe 

 Tār-ı müĢgīnüñ dile bir ḥabs-gāh ėtsem gerek 

 

13 Bir gėce mestānelik ḥālinde görsem ben seni 

 Āh ėdüp ḳarĢuñda bir ulu günāh ėtsem gerek 

 

14 Ḳāḍiye‘l-ḥācāt öñinde rūz-ı maḥĢer yine ben 

 Ḥüccet-i ʿıĢḳa gözüm yaĢın güvāh ėtsem gerek 

 

15 Dü-cihānuñ varlıġını terk ėdüp geçdüm yine 

 Rāh-ı ʿıĢḳa girüben ʿazm-i Ġlâh ėtsem gerek 

 

16 Çıḳarup eynümden uĢ zerḳ u riyānuñ ḫırḳasın 

 Ḫırmen-i maḥṣūl-i zühdi hep tebāh ėtsem gerek 

 

17 Kaʿbe kūyına eger varmaḳ olursa bir daḫı 

 Cānumı ḳurbān aña bī-iĢtibāh ėtsem gerek 

 

18 Varmasun anuñ ḥużūr-ı ʿizzetine müddeʿī 

 Bir Ģükūh ile anı pür-intibāh ėtsem gerek 
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19 Künc-i ġamda vādi-i miḥnetden ėdüp riḥleti 

 Āsitānuñ iy dilārā cāygāh ėtsem gerek 

 

20 Ġy Ḳuloġlı Rūm u ġāmuñ milkini terk eyleyüp 

 Kaʿbe kūyın dilberüñ ben secdegāh ėtsem gerek   

 

295 

Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün  

1 Dest-i ḥasret Ģol girībān-ı viṣālüñ ḳıldı çāk 

 Ġy dilāra ben bu ġayretden helāk oldum helāk 

 

2 Dāmen-i ṣabrum elümden çıḳdı gitdi kim benüm 

 Yanar ol demden berü cānum oda baĢumda ḫāk 

 

3 Tār-ı zülfüñ dām olup ḫālüñ aña bir dānedür 

 Oldı hem çāh-ı zenaḫdānuñ düĢecek bir megāk  

 

4 Ṣanasın laʿl-i lebüñ yāḳūt-ı ḥamrādur hemān 

 Ḳanḳı ṣarrāf olur anı benüm ile iĢtirāk 

197ᵃ 

5 Ġncilā bulur anuñ ḳalbi bu gün pür-nūr olup 

 Her kimüñ göñlinde olsa ẕerre deñlü ʿıĢḳ-ı pāk 

 

6 Ġy niçe Rüstemleri ʿıĢḳuñ senüñ bī-zūr ėder 

 Olur ʿıĢḳuñ bendine bende cihāndār u mülāk  

 

7 Ġy göñül dünyā ḫayālātına aldanma ṣaḳın 

 Rāh-ı rızḳı terk ėdüp ʿıĢḳ yolına ḳıl insilāk  

 

8 Çekme aġyāruñ ġamından hiç elem iy dil yine 

 Senüñ ile dost bile olursa ġayrıdan çi bāk  
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9 Dün gėce gördüm düĢümde yāri feryād eyledüm 

 ʿĀlemi yaḳdı ṣanasın ol nidā-yı sūz-nāk 

 

10 Künc-i ġamda ʿāĢıḳ-ı ḫaste-dilüñ eglencesi  

 Ġayrı nesne olmaz illā ola āh-ı derd-nāk 

 

11 Sırruñı aġyāra sen cānā hiç iẓhār eyleme 

 Dilüñi sūsen gibi her sözden eyle inmisāk  

 

12 Cān u baĢı vėr yolına yārüñ ayrılma ṣaḳın 

 Tār-ı zülfinden anuñ olmaya destüñ infikāk  

 

13 Ṣıdḳ ile gir rāhına anuñ ḳapusında ṭurup  

 Eyleme zinhār anuñ her bir sözine iĢtikāk 

 

14 ĀteĢ-i hicrāna yanmaḳdan Ģikāyet ėtme sen 

 Tā kim iĢitmeyesin andan ʿitāb-ı sehm-nāk  

 

15 Dīde-i ḫūnrīzüñe bir kez naẓar ėden görür 

 ĠĢidür hem gūĢ-ı cān ile nidā-yı ḫıĢm-nāk 

 

16 Bir metīn zindān imiĢ hicrüñ beni ḥabs eyledi 

 Ayda bir kez bāri yiyem ḳāyil olurdum çü kāk  

 

17 Bāġbān-ı dehr ise ṭutdı girībānum benüm 

 Yėmedüm engūr-ı ḥüsnüñden dilā bir ẕerre tāk  

 

18 Nār-ı Nemrūd ėtmez idi ẕerre deñlü nerm-i germ  

 Yaḳdı dil milkin kül ėtdi ol cemāl-i tāb-nāk 

 

19 Kim görürsin sen benüm rüsvā-yı ʿālem olduġum 

 Niçün aġlarken ḳılursın ṭurmayuben ıḍḍıḥāk  
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20 Ben saña niçe bulam vuṣlat dėdüm dėdi baña 

 Ġy Ḳuloġlı beni isterseñ yüri utruk hevāk891
 

197ᵇ 

21 Budurur dilümde virdüm gėce gündüz yā Ġanī          

 Rabbi edḫılnī eradtu bābi fī beyti‘r-rıżāḳ892 

  

296 

Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün 

1 ʿAndelībā ḳanı ḳudsī āĢiyānın neyledüñ 

 Bāġ-ı gülzār-ı ḥaḳīḳat gülsitānın neyledüñ 

 

2 ḲıĢ-ı ḥasret içre feryād eylemek saña ne dek 

 Bunda geldüñ ol saʿādet bōstānın neyledüñ 

 

3 ġöyle bir cevher-fürūĢ iken Ģehrinde sen
893

 

 Müflis olduñ gelüp ol cevher dükānın neyledüñ 

 

4 Muṭribā hergiz baña cevr ü cefādan söyledüñ 

 Ḳanı ol mihr ü vefānuñ dāstānın neyledüñ 

 

5 ġehr-i yāre varuben geldüñ bu gün sen iy ṣabā 

 Būy-ı zülf-i yāri nėtdün armaġānın neyledüñ 

 

6 Ġy piyāle bezm-i Cem devrinde olduñ niçe dem 

 Būse ḳılduñ mı anuñ sükker dehānuñ neyledüñ 

 

7 Ḫākdān-ı ʿarṣaya yüz ṭutduñ iy ḳudsī melek  

 Bāġ-ı heĢtüñ ravża-i ḥūr-i cinānın neyledüñ 

 

                                                           
891

 “Hevânı terk et.”  
892

 “Allah‟ım, senin rıza evinin kapısını istedim; beni dahil et.” 
893

 Mısraın vezni kusurludur. 
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8 Yalıñuz ḳalduñ bu rāh-ı Kaʿbe içre yalıñuz 

 Ġy göñül yā Ģol Ḥicāzuñ kārbānın neyledüñ  

 

9 Kūy-ı fürḳatde ġarībāne yürürsin ṭurmayup 

 Yā ḳanı ol pādiĢāhuñ āsitānın neyledüñ 

 

10 PādiĢāh-ı heft-kiĢver olmadan ḳul ölmese  

 Dėmeyeler baña tek ḫalḳuñ bu ḳanın neyledüñ 

 

11 Ġy gül-i pej-mürde ḳılursın hevādan ictināb 

 Bülbül-i Ģūrīdenüñ āh u fiġānuñ neyledüñ 

 

12 Ṣatduñ iy dellāl-i dehr āḫir bizi yoḳ narḫına  

 Çoḳ Süleymān-ı zamānuñ adı ṣanın neyledüñ 

 

13 Sen bu bāzār içre çün iy ḫōca-i devr-i zamān 

 Kāḫ-ı çarḫuñ tācdār u ḫüsrevānın neyledüñ 

 

14 KeĢti-i dil ġarḳ olur ʿummān-ı ḥayret içre āh 

 Sen de iy baḥrī anuñ Ģol bādbānın neyledüñ 

198ᵃ 

15 Bir suʾālüm var saña ḳandan gelürsin iy ṣabā 

 N‘ėtdüñ anuñ kākül-i ʿamber-feĢānın neyledüñ 

 

16 Bāġ-ı dehre ṣalıvėrdüñ yoḳ yerine gitdi āh 

 Dīde-i ġamzuñ i dil āb-ı revānın neyledüñ  

 

17 Bilmedüñ bāzār-ı vaṣluñ ḳadrin iy tācir bu gün 

 Dėmeyeler mi saña sūd u ziyānın neyledüñ 
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18 Bu metāʿ-ı ʿömrümüñ vėrdüm yėle sermāyesin 

 Dėmedi bir kimse bu ṭuġrā niĢānın neyledüñ 

 

19 Vaʿde-i ḳālū-belāda
894

 ʿahd-i mīŝāḳ eyleyüp 

 Ḳanı ol dostuñ bu gün rāz u nihānın neyledüñ 

 

20 Murġ-ı ḳudsī iken olduñ bu fenā dāmında ḥabs 

 Ġy Ḳuloġlı bāġ-ı Firdevs āĢiyānın neyledüñ 

 

297 

Müstefʿilün Müstefʿilün Müstefʿilün Müstefʿilün 

1 Dil levḥine mesṭūr olur esrār-ı ḥālātuñ senüñ 

 Ġçen ebed maḫmūr olur cām-ı ḫayālātuñ senüñ 

 

2 Var mı ḳanı vėrür ḫaber tā kim müʾeŝŝirden eŝer 

 ʿĀlem ṭoludur ser-te-ser bunca kemālātuñ senüñ 

 

3 Hergiz olur ḫalḳdan nihān setr eylemiĢ iki cihān 

 Ġāyet münezzehdür ʿayān kim ol yüce ẕātuñ senüñ 

 

4 Kim göre aña kim ėre yoluña cānını vėre 

 Bir bir nüzūl ėtdi yere gökden Ģol āyātuñ senüñ 

 

5 Nūruñ ile tābendedür ʿıĢḳuñ ile cūyendedür  

 Bu ḫidmetüñde bendedür Ģems ile ẕerrātuñ senüñ 

 

6 Ṭutdı sözüñi evliyā ḫavf eylediler etḳıyā 

 GūĢ eylediler enbiyā vaḥy-ı maḳālātuñ senüñ 

 

 

                                                           
894

 A‟râf, 7/172. 
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7 Cān u göñül pāk eyleye varlıḳ ṭonın çāk eyleye 

 Esrāruñ idrāk eyleye kim bile ġāyātuñ senüñ 

 

8 Derdüñ yolında ṣādıḳa dost vuṣlatuña lāyıḳa 

 Eksik degildür ʿāĢıḳa hergiz ḥavālātuñ senüñ 

 

9 ʿIĢḳ yolına ẕāhib olan hem sıdḳ ile tāʾib olan 

 Dīdāruña ṭālib olan bula meŝūbātuñ senüñ 

198ᵇ 

10 Vėren yoluñda cān u ser göster de meydāna hüner 

 Erbāb-ı ʿıĢḳa ser-te-ser ėre mükāfātuñ senüñ 

 

11 ĠĢüñde dil ḥayrān ḳalur esrāruñı yā kim bilür 

 Görse selāṭīn ġaĢĢ olur bir kez bu dārātun senüñ  

 

12 Nite bile ehl-i cihān hiç rāzuñ ola mı nihān 

 Fehm eyleyümez ʿāḳilān gizli ʿibārātuñ senüñ 

 

13 Ġy pādiĢāh-ı Lā-yenām saña taḥıyyāt u selām 

 Hiç vaṣf ile olmaz tamām lā-büd ḥikāyātuñ senüñ 

  

14 Künc-i fenāda muʿtekif olanlar olur muʿterif 

 Ḳurʾān içinde muḫtelif çoḳdur rivāyātuñ senüñ 

 

15 Raḥm eyleseñ sen iy kerīm bir ḳuluñ olmıĢken leʾīm  

 Yaḳmaz anı nār-ı saḳīm ėrse ḥimāyātuñ senüñ 

 

16 Vėrüp aña ʿālī-maḳām bula cenābuñdan merām 

 Bulur ebed Dārü‘s-selām ėren ʿināyātuñ senüñ 
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17 Ḳılur hevādan ictināb ėder ḳapuña intisāb 

 Olur ʿazīz ü kāmyāb ṭutan dināyātuñ senüñ 

 

18 Gözden göñül gider ḥicāb dünyā saña vėrmeye ḫˇāb 

 Vėrür yedi ṭamuya tāb ẕerre ḥarārātuñ senüñ 

 

19 Ben ʿāĢıḳı leyl ü nehār bülbül gibi eyletdi zār 

 Küffārı ḳılur Ģerm-sār yarın ḫasārātuñ senüñ 

 

20 Oldum dü-ʿālemden berī vėrdüm saña cān u seri 

 Ḳuloġlını ḳıldı diri iḥyā-yı emvātuñ senüñ 

 

298 

Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün 

1 Cihān bī-gānesin cānā senüñçün āĢinā bilmek 

 Senüñ bu fürḳat ü hicrüñ bañā lāzım ṣafā bilmek 

 

2 Lebüñ dārü‘Ģ-Ģifāsına gelürsem ḫaste vü rencūr  

 Ṭabībüñ Ģānıdur zīrā ıraḳdan mübtelā bilmek 

 

3 Cenābuñ Dānyāl-āsā ḳamuya merhem ururken 

 Gerekmez baña hiç ġayruñ ḳapusından devā bilmek 

 

4 Benüm maḳṣūdum iy cānā suʾāl eylemeden vėrseñ 

 Kerīmü‘Ģ-Ģān olanlara ne ḥācet mācerā bilmek 
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5 Hevā-yı zülfüñi dilde firāset ile farḳ ėtdüm 

 Bu kez mellāḥa lāzımdur deñiz içre hevā bilmek 

 

6 Eger mehcūr eger meḳhūr ḳapuñda bir ḳulam kemter  

 Her aḥvālüm ėĢigüñe sezādur ilticā bilmek 
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7 Eger çāpük eger zīrek cihānda murġ olan cāna 

 Senüñ zülfüñ kemendinden ḫaṭā oldı rehā bilmek 

 

8 Gürūh-ı derdmendāna yaraĢur dāyimā hergiz 

 Cefāgāhuñ ḳapusını gerek dārü‘Ģ-Ģifā bilmek 

 

9 Senüñ Ģol ṭurra-i müĢgīnüñüñ ẓıll-ı ḥümāyūnın 

 YaraĢur Ģol saʿādet ehline perr-i hümā bilmek 

 

10 Cemālüñ nūrını meĢhūd ėdinmek key ḳatı lāzım 

 Bir avuç ḫāk-i pāyuñ gözlerüme tūtiyā bilmek 

 

11 Yaturken künc-i ġamda mübtelā vü zār u ser-gerdān 

 ĖĢigüñ ḫākini iksīr ü genc-i kīmyā bilmek 

 

12 Bu dil murġına lāzımdur bu bāġ-ı ḥüsnüñ içinde 

 Dıraḫt-ı ḳaddiñüñ ẓıll-ı kerīmüñ müntehā bilmek 

 

13 Ḳulūb-ı nāsa dünyā ḫānesindeki firāsetdür  

 Bu ʿömr-i naḳdini oturduġu evde kirā bilmek 

 

14 ġu bezm-i ʿārifān içinde cānā ẕī-saʿādetdür 

 Dehān-ı laʿl-i dildārı Ģarāb-ı dil-güĢā bilmek 

 

15 Ḥaḳḳı bāṭılda temyīz eylemek ġāyet de müĢkildür 

 Ki bu rāh-ı müĢevveĢ içre nehc-i Muṣṭafā bilmek 

 

16 Ġarīb ü sālike ġāyet de Ḥaḳ ol eyleye teysīr  

 Bu Ģehr-i bidʿat içre bāb-ı eyvān-ı rıẕā bilmek 

 

17 Öter yıllardurur bülbüller envāʿ-ı sürūr ile 

 Ẕihī ʿāĢıḳ kim anuñ naġmesin sūz-ı nevā bilmek 
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18 Ḳudūmüñ ʿāĢıḳ olan bilmek ister devlet-i ʿuẓmā 

 Cemālüñ gözlere nūr u göñüllerde żiyā bilmek 

 

19 Gerekdür ʿāĢıḳ-ı bī-çāreye her kūy-ı miḥnetde 

 O yārüñ her belā ile cefāsını ʿaṭā bilmek 

 

20 Beliyyāt-ı cihān içre saña lāzımdurur hergiz 

 Ḳuloġlı kūy-ı ġurbetde o yāri āĢinā bilmek 
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21 Rüsūm-ı ẓāhiri terk ėtmeseñ göñlüñ cilā bulmaz 

 Gerekdür cümle ʿālem milkini hep māsivā bilmek 
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Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün 

 

1 Ne ḫoĢdur bāb-ı cānāna sürüni mübtelā gelmek 

 Saʿādetdür kiĢiye buñ deminde āĢinā gelmek 

 

2 Yaturken müstemendāne bu gün bāliĢ-i ḥasretde 

 Ṭabībüñ kāsesiyle ḫaste cānına devā gelmek 

 

3 Gözüm aʿmā gibi bī-nūr olur cānā cemālüñsiz  

 Ne devletdür aña ḫāk-i rehüñden tūtiyā gelmek 

 

4 Ġamuñ bezminde ben maḫmūr oluben Ģöyle ḳalmıĢdum 

 Ḳıyās ėtmezdüm iy sāḳī Ģarāb-ı dil-güĢā gelmek 

 

5 Bu gün ʿuĢĢāḳa ḥasret vādisinde ẕī-beĢāretdür 

 Diyār-ı dil-rübādan bir ḫaberle ol ṣabā gelmek 

 

6 DüĢüp zülf-i zenāḫdānuñda maḥbūs olan ʿuĢĢāḳa   

 Dehānuñ sükkerinden gāh gāhī bir ġıdā gelmek 



882 
 

7 FirāĢ-ı ġamda cānumda ramaḳ ḳaldı dehānumda 

 Ki ben mehcūruña cānā ḳatı lāzım Ģifā gelmek 

 

8 Benüm bu rū-yı zerdüm bir gün iksīr ola mı yā Rab 

 Devādur ḫāk-i pāyuñ cevherinden kīmyā gelmek 

 

9 Göñül vīrānesinde ṭılsım-ı ʿıĢḳuñ murād ėtdüm 

 ʿAcebdür genc-i vaṣluñ yerine bir ejdehā gelmek 

 

10 Ġam-ı fersūdemi tāb-ı cemālüñ gėrü nev ḳıldı 

 Zihī müĢkil durur kim bir belā üzre belā gelmek 

 

11 Cemāl-i Kaʿbesine yārüñ olmaduñ niçün ʿāzim 

 Müyesser olmadı zāhid saña ʿömren ṣafā gelmek 

 

12 Senüñ āyīne-i ruḫsāruñ ile imdi ḳābildür 

 Benüm bu tīre-i ḳalbüme nevʿan bir żiyā gelmek 

 

13 Müyesser olmadı ʿömrüm ėriĢdi āḫire cānā  

 Görüp dīdāruñı çün gözlerüme hiç cilā gelmek 

 

14 Ki bu bezm-i temennā içre bir ol deñlü minnetdür 

 Bize dildār elinden luṭf ile bir merḥabā gelmek 
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15 Ḳamu bu raḫt-ı baḫtum yoluña hep eyledüm yaġmā 

 OlıgelmiĢ durur dervīĢlere dāyim fenā gelmek 

 

16 Cemīʿ pādiĢāhlar senden umar ḫˇān-ı iḥsānı  

 ʿAceb midür ḳapuña ayda yılda ben gedā gelmek 

 

17 Cemālüñ Kaʿbesine ʿazm ėderken rāhı güm ḳılsam 

 Ṣafādur bādiye içre delīl ü reh-nümā gelmek 
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18 Olupdur yine bir derd üstüne derd kūy-ı fürḳatde 

 Ḳudūm-i yāri isterken raḳīb-i nā-sezā gelmek 

 

19 Anuñ dār-ı ḥarīmine nice ḳābil durur varmaḳ 

 Ola mı devlet-i nā-gāh gibi ol dilrübā gelmek 

 

20 Devā-yı vuṣlatuñ ümmīd ile çoḳ mıdurur cānā 

 Ḳuloġlı gibi ḳapuña senüñ bir mübtelā gelmek 
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Feʿilātün Feʿilātün Feʿilātün Feʿilün 

 

1 ġehr-i dil ḫāneleri ʿıĢḳ ile vīrāne gerek 

 Sözlerüñ dosta senüñ Ģöyle ġarībāne gerek 

 

2 Bezm-i ʿıĢḳ içre göñül derd ile āh ėtse n‘ola  

 Naʿreler meclis içinde ḳatı mestāne gerek 

 

3 Dėme zāhid ne ola murġ-ı hevādan ne çıḳar  

 Bülbül-i Ģūrideler cümle gülistāna gerek  

 

4 Dergehüñde ölüben cānumı vėrsem n‘ola ben  

 Ṣıdḳ u pāk ehli bu gün cennet-i Rıḍvāna gerek 

 

5 Bir belādur senüñ ʿıĢḳuñ baĢuma ḳara gibi 

 Ṣarayım Kaʿbede bu ḥācı müselmāne gerek 

 

6 Ḫātem-i laʿlüñi elden ele gezdürdi raḳīb 

 Ne revā ehremene iĢbu Süleymāna gerek 

 

7 Dėgme bir dīvüñ iĢi olmadı yanuñda senüñ  

 Ḫidmet-i kāḫ-ı Sebā Āṣaf-ı devrāna gerek 
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8 Her gedā ḳanda bilür ḳadrini laʿl ü güherüñ  

 Silk-i naẓmuñ bu senüñ milk-i Ṣıfāhāna gerek 

 

9 Ġy göñül dām-ı belāda özüñi görme ẕelīl  

 Ṭarz u vaʿżuñ ki senüñ cümle Ģerīfāna gerek 
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10 Yoḳ yere sen bizi cānā ki helāk eylemegil 

 Kaʿbe kūyuñda senüñ bu sürü ḳurbāna gerek 

 

11 Müddeʿīye ḳatı yüz vėrme geçürüp ṣadra 

 Kimini ṣalb ėdüp anuñ kimi zindāna gerek 

   

12 Bezm-i ġamdan ḳatı menʿ eylemegil ʿuĢĢāḳı 

 Yanmaġa nār-ı ruḫuñda saña pervāne gerek 

 

13 ḪıĢm ile söyleyüp ʿuĢĢāḳı helāk eylemegil 

 Sözlerüñ mürde-dile tā ki Mesīḥāne gerek 

 

14 Āsitānuñda senüñ kim ki bu gün vėrse seri 

 Ḳandil-i rūḥı anuñ günbet-i devrāna gerek   

 

15 Gözlerüm yaĢın alup nehr-i ʿaẓīm ėtme dėdüm 

 Dėdi enhārı bu gün bāġ ile bostāna gerek 

 

16 Girye-i eĢkim ile döndi gözüm dūlāba 

 Nevbetüñe ḳayil ol sen de bu gün ya ne gerek  

 

17 Ḳodı destār-ı kefen içre ecel yine seri 

 Bu ne dėdüm dėdi bu tuḫfe ki cānāna gerek 
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18 Ol kerīmü‘Ģ-Ģan seni ḳapusına daʿvet ėder 
895

 

 Sāyil-i dergeh olan südde-i iḥsāna gerek 

 

19 ĀĢiyān-ı ġam içinde nice yıl ḳalmıĢ idüm 

 Dėmedüñ bir gün anı kim baña cevlāna gerek 

 

20 Ġy Ḳuloġlı dür-i naẓmuñ senüñ ilḥāḳ ėdeyim 

 Ki bunuñ her birisi laʿl-i BedaḫĢāna gerek 
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Feʿilātün Feʿilātün Feʿilātün Feʿilün 

1 ḲıĢ u yaz açılan ol gülĢen-i cānānı görüñ 

 Bāġ-ı ḳudsīde öten murġ-ı ḫoĢ-elḥānı görüñ 

 

2 Her yoluñ terkin uruñ siz iy gürūh-ı ʿuĢĢāḳ 

 Ki netīce budurur kim reh-i Sübhānı görüñ 

 

3 Bu sitemkār-ı cihānı bıraġup külli hemān 

 O beḳā Ģehri içinde olan iḥsānı görüñ 

 

4 DüĢüben derde devā isteyü gel ḳapusına 

 Unuduñ zaḥmuñuzı derdlere dermānı görüñ 
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5 Bu cihān milkine olmaḳ dileyenler ḥākim 

 Laʿl-i yāre baḳuben mühr-i Süleymānı görüñ 

 

6 Dünyenüñ pīle-verüñ aldanuben ṣanma güher  

 Siz de ṣarrāf oluben laʿl-i BedaḫĢānı görüñ 
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 Mısraın vezni kusurludur. 
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7 Ḳadr ile ömriñüzüñ ḳadrini aʿlā bilüñüz 

 Żāyiʿ ḳılmayup anı maʿden ile kānı görüñ 

 

8 Kāʿbe kūyına anuñ varusan iy ehl-i ṣafā 

 Ḫāk-i ḫūn içre yatan bir sürü ḳurbānı görüñ 

 

9 Vaḥy-i menzil gibi her sözlerini gūĢ eyleñ 

 Levḥ-i dilde oḳınan āyet-i Ḳurʾānı görüñ 

 

10 ʿIĢḳ kitābın oḳuyup ṭıfl-ı dile taʿlīm ḳıl 

 ġehr-i ḳalb içre olan mekteb-i ʿirfānı görüñ 

 

11 Laʿl ü yāḳūta ṣaḳın ḳılma naẓar iy ḫˇāce 

 Zīver-i efser olan dürr-i Sıfāhānı görüñ 

 

12 Bārgāh-ı felegüñ  ẓıllına olma maġrūr  

 ʿĀlemi enver ėder ol meh-i tābānı görüñ 

 

13 ġeb-pere gibi ṣaḳın urma divāra özüñi  

 Siz de ḳudsīler ile ʿarĢdaki cevlānı görüñ 

 

14 Geldi bāzāra üĢüp müĢteriler her ṭarafa 

 Bāġ-ı ḥüsn içre bu gün Yūsuf-ı Kenʿānı görüñ 

 

15 Zāhidā sen daḫı Ģol perde-i pindārı geçüp 

 Āb u gil içre yine ṣūret-i Raḥmānı görüñ 

 

16 Müddeʿī eyler imiĢ aḥsen-i ṭaḳvīme gümān 

 Kendüyi farḳ ėdemez imdi o ḥayvānı görüñ 

 

17 Ṭutalum zenbil ile gökden inermiĢ ṣūfī 

 Ẕerre deñlü hiç anuñ var mıdur iẕʿānı görüñ 
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18 ĖĢigi ḳullarınuñ biz daḫı ḫar-bendesiyüz 

 Göze ṣalındurumıyam nice Hāmānı görüñ  

 

19 Bu göñül fülki yine baḥr-ı belāya ṣalalı 

 Nice ġarḳ eyledi bir kez anı ʿummānı görüñ 

 

20 Oldı Ḳuloġlı yine dost gülinüñ ʿandelibi  

 Her seḥer nice ḳılur āh ile efġānı görüñ 
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21 ÜĢtür-i dil yine güm oldı reh-i bādiyede 

 Ḳanda gitdi yitmesün imdi meded anı görüñ  
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Feʿilātün Feʿilātün Feʿilātün Feʿilün 

1 Gülini gördi gözüm yine Ģu bāġ-ı Ġremüñ 

 Ḫāṭıra geldi hemān ṣarṣarı milk-i ʿademüñ 

 

2 ʿArab içinde bu gün ʿarbedeler ḳıldı göñül 

 Derdi dėvĢürdi ḳamu mā-melekini ʿAcemüñ 

 

3 Sürüni geldi beriyye-i firāḳuñla senüñ 

 Eskiden ʿāĢıḳıdur Kaʿbe-i Beytü‘l-ḥaremüñ 

 

4 Göñül ʿanḳā gibi Ģol Ḳāf-ı ḳanāʿatle geçer 

 Olma ve‘l-ḥāṣılı ednāsı ṣaḳın bir diremüñ 

 

5 Vėreyin cānumı ben yoluña ḳurbān ėdeyin 

 Yüzüm üzre baṣar ise o mübārek ḳademüñ 

 

6 Ger beni ḳaṭre ḳadar luṭfuña iġrāḳ ėdesin 

 N‘ola eksik mi gele baḥr-ı kemāl-i keremüñ  
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7 Eyü olmaġı murād eyledüm oldum ben kem 

 Bu imiĢ levḥ-i muʿallāda nuḳūĢ u raḳamuñ  

 

8 Cümle ʿālem diler iken nice ben ummayayın 

 Maṭbaḫ-ı ġayb-ı ḫazāyin çü ṭoludur niʿamuñ 

 

9 Bāġ-ı ʿömr içre dıraḫt-ı tene ėriĢmeye mi  

 Berḳ-ı Ģebgīr ile Ģol nār-ı ḳażā-yı sihamuñ 

 

10 Rūz-ı maḥĢerde varup tā ki siyāsetgehüñe 

 N‘ola aḥvāli ʿaceb bencileyin müttehemüñ  

 

11 Bunca ḫalḳ urur iken anda Ģu vāveylāyı 

 Bizi incitmeye mi bāri o nār-ı elemüñ  

 

12 Bāri ben kendümi Ḥaḳ yola nice döndereyim 

 Beni yazmıĢ ise kim yola ezelden ḳalemüñ 

 

13 Ġy göñül seni Ḫudā eylemiĢ ise maġfūr 

 ʿAfv ola cümle ṣuçuñ bāri bu yüzden ne ġamuñ 

 

14 ġāhid-i ḳudsī cemāline ḫayāl ėrmez iken 

 Ne bilürsin ė göñül belkim ol ola ḳısemüñ   
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15 Ḫāk-i pāyum benüm ol tāc-ı selāṭīne ėrer 

 Kim ezelden baña ėrdi ise fażl-ı etemüñ  

 

16 Ġy dil esrār-ı ledün iline ḳılġıl seferi 

 Diler iseñ ėriĢe göklere farḳ-ı ʿalemüñ 
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17 Zülfine yapıĢ anuñ ḥabl-ı metīn ile hemān 

 Çıḳuben ḳurtul içinden daḫı baḥr-ı ẓulamuñ 

 

18 Nā-tüvān oldum elüm ṭut sen ė feryād-resi  

 Çıḳar eflāke serüm baña olursa himemüñ 

 

19 Söyledüñ Ģiʿr-i dil-āvīzi baña sen her gāh 

 ʿAceb olmaya senüñ cevher ile ṭolsa femüñ 

 

20 Ġy Ḳuloġlı yüzüñ astārını bildüñ mi ʿaceb 

 Yoḳ mıdur dėrsün ola iĢbu sözüñde nedemüñ 
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Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün 

1 Göñül bu rāh-ı vaḥdetde bėlüñe baġlaġıl fitrāk 

 Menāzīl-i ḥaḳāyıḳda ḳıl anuñ ẕātını idrāk  

 

2 Seḥerler ʿazm-i yār ėt gel nihānī āh ü zār ėt gel 

 Yolına cān niŝār ėt gel olasın tā aña derrāk 

 

3 Nihāyet hiç buña yoḳdur netīce menzilüñ Ḥaḳdur 

 Bu rāhuñ rehzeni çoḳdur seni eylemeye ihlāk 

 

4 Hiç aġyāra ḳulaġ ėtme özüñ Ḥaḳdan ıraġ ėtme 

 Cihānı bend ü bāġ ėtme yaḳañı ḳılmayasın çāk 

 

5 Ṣaḳın kendüñi mesrūr ėt derūnuñ milkini nūr ėt 

 Ġçüp cām ile maḫmūr ėt göñül āyīnesin hem pāk 

 

6 Dem-ā-dem pür-melāl içre ki bu māh ile sāl içre 

 Serāy-ı Lā-yezāl içre olıgör iy göñül çālāk 
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7 Özüñ ṣaḳla meẓāhirden ṣaḳın sevdā-yı ẓāhirden 

 Olıgör ḳalb-i ṭāhirden baĢuña urmayalar ḫāk 

 

8 Oḳur dāyim Ḥaḳı ezber ṭutanlar dāmen-i rehber 

 Gözetmez zīnet ü cevher bu yola ʿazm ėden süllāk  

 

9 Bulursam ẕevḳ-ı cānānī gerekmez āb-ı ḥayvānī 

 Gerekdür kim ciger ḳanı aḳıda dīde-i nem-nāk 
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10 Gülüp dünyāda Ģād olma yola gel hem ʿinād olma 

 Göñül ehl-i fesād olma yarın olmayasın ġam-nāk  

 

11 Göñül ḳaçırma bu dehre dilerseñ bulasın behre 

 Getür bir ulu bu Ģehre kim anı görmesin ḥakkāk 

 

12 Ḳoyasın dünyede Lātı dėmegil aña heyhātı 

 Bulasın cevher-i ẕātı ledün baḥrine ol semmāk 

 

13 Özüñi bī-günāh eyle nihānī ʿazm-i rāh eyle 

 Seḥer vaḳtinde āh eyle ḳabirde olasın bī-bāk 

 

14 Gözüñ ḳan ile al olsun ḳadüñ egri nihāl olsun 

 ġühūduñ Lā-yezāl olsun gözetme bunda māl emlāk  

 

15 Bıraḳ nāmūs ile ʿārı ezelden gözle iḳrārı 

 Ḥaḳuñ yolında ṣaç varı ki bir Ģey eyleme imsāk 

 

16 Sözüñ ḳand-i nebāt eyle ki maḥv-i seyyiʾāt eyle 

 Gözüñ yaĢın Furāt eyle żamīrüñden yusun ḥāĢāk  
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17 Sürüben ḥizb-i inkārı getür dergāha iḳrārı 

 Derūnuñ arı ḳıl arı ḳabul ėtmez Ḫudā iĢrāk 

 

18 Ṭurup ṭūr-ı medāmetde olıgör istiḳāmetde 

 ġefīʿ olsun ḳıyāmetde saña ol pertev-i Levlāk 

 

19 O vaḳtin dār u gīr ola niçe kimse esīr ola 

 Meger kim dest-gīr ola yine ol sırr-ı erselnāk 896
 

 

20 Pes oldur cümleden evlā hem oldur seyyid-i aʿlā 

 Ḳuloġlı anuñ ol Mevlā dėmiĢ Ģānında aʿṭeynāk 897
 

 

304 

Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün 

 

1 Vėrme iy dil fitne-veĢ bu Ģehr içine iḫtilāl 

 Olmasun levḥ-i żamīrüñde ṣaḳın egri ḫayāl 

 

2 Gözlegil anuñ rıżāsın iste andan fetḥ-i bāb 

 Tā güĢāde eyleye bāb-ı ḫazāyin Ḥaḳ teʿāl  

 

3 Ḳo bu milk-i māsivāyı eyle dünyādan sefer 

 Bir gün āḫir eyleyisersin cihāndan intiḳāl 

 

4 Kim ne ḳılduñ neyledüñ āḫir cihānuñ ṣoñı yoḳ 

 Bunca yıl ʿömrüñ hebā ḳıldı senüñ ḳurı melāl 
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5 Ġy göñül eyle ferāġat gel cihāndan fāriġ ol 

 Ḳılmasun dünyā nuḳūĢı ḳalbüñi pür-iĢtiġāl 
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 Enbiyâ, 21/107. 
897

 Kevser, 108/1. 
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6 Ḫākdān-ı ʿarṣadan eyle tedārük gitmege 

 ĀĢiyān-ı vaḥdete ac uçmaḳ içün perr ü bāl 

 

7 Ġālibā sen ḫāne-i vīrāneden ḳıl riḥleti 

 Milk-i maʿmūra teveccüh eyle oldur māl-ā-māl 

 

8 Bāġ-ı ʿuḳbā cānibin seyrān ėderseñ ṭālibā 

 Gel bu dünyāyı elüñden ḳo kim ol bir destmāl 

 

9 Mekteb-i ʿirfān içinde oḳı ʿilm-i maʿrifet 

 Yoḫsa ol Ģehr-i beḳāda aṣṣı ėtmez ḳīl ü ḳāl 

 

10 Gözle ebvāb-ı rıżānuñ dem-be-dem eyvānını 

 Olmaḳ isterseñ eger sen daḫı bir ṣāḥib-kemāl 

 

11 Kārbān-ı ḳudsiyān dāyim gelüp geçmekdedür 

 Eyle sen daḫı biri ile olaruñ irtiḥāl 

 

12 Dünyenüñ aldanma sen lāhūtına nāsūtına  

 Dāyimā olsun żamīrüñde cenāb-ı Lā-yezāl 

 

13 Vaḥdet-i ḳudsiyyenüñ iline ḳıl ʿazm-i sefer 

 Tā bulasın ḥażret-i Ḥaḳḳa o dem ḳurb-ı viṣāl 

 

14 Göresin cümle yaradılmıĢ anuñ destindedür 

 Birdür  aṣlı cümlenüñ añlar olanlar ehl-i ḥāl 

 

15 Bu nuḳūĢ-ı ẓāhirüñ ardında Ḥaḳ olmıĢ nihān 

 Ẕāt-ı pāki ṣūret-i ẓāhirde bulur imtiŝāl 

 

16 Hiç anuñ keyfiyyetine ėremez ʿaḳl-ı beĢer  

 Āb u ḫāk içre muṣavver oldı nūrānī cemāl 
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17 Bu derūnuñ kiĢverine pādiĢāh olursa ʿıĢḳ 

 Ḥizb-i ʿaḳlı eyleyiser cünd-i ḥikmet pāymāl  

 

18 Fikr-i dünyānuñ ṭaġıtsa leĢkerin cünd-i Ġlâh  

 Birbiriyle ḳılsalar ṣaḥrā-yı ḳalb içre cidāl 

 

19 Ḥākim olup ʿālem-i ḳalbi taṣarruf eylese 

 Ol zamān taḥṣīl ėde ṭālib çü rūḥānī ḫıṣāl  

 

20 Bilmek isterseñ Ḳuloġlı sen Ḥaḳuñ esrārını 

 Dilüñi sen eyle anuñ vaṣfı içre güng ü lāl 

203ᵇ 

21 Cān u baĢı ḳıl fidā yolında yārüñ iy göñül 

 Anuñ ʿıĢḳı ile gecsün iĢbu ömrüñ māh u sāl 

 

305 

Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün 

1 ʿĀĢıḳ iseñ nār-ı ʿıĢka iy göñül pervāne gel 

 Rüstemāne bir hüner göster ki bu meydāna gel 

 

2 Ḳalma dünyānuñ beriyyesi içinde ac u ṣusuz 

 Kaʿbe-i maḳṣūda ėr ʿıyd oldı Ģol ḳurbāna gel 

 

3 Sen bu bāzār-ı fenā içinde olma ḫōd-fürūĢ 

 Ḫānḳāh-ı vaṣla cānā Ģöyle dervīĢāne gel 

 

4 Vādi-i ʿıĢḳa düĢüp dönme ṭarīḳüñden ṣaḳın 

 Bāġ-ı gülzār ister iseñ āteĢ-i sūzāna gel 

 

5 Ḫār-ı miḥnetde göñül murġı cefā çekmek neden 

 Bāġbāna ḫidmet eyle ol gül-i ḫandāna gel 
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6 ĖriĢüp bezm-i cihāna nūĢ-ı cām ėt dāyimā  

 Egilüp eyle tenezzül lāle-i nuʿmāna gel 

 

7 Ḳılma bu sicn-i beden içre cefāyı cāna sen 

 Ġy ʿazīz eyle teraḥḥum Yūsuf-ı Kenʿāna gel 

 

8 Bul göñül cürm-i ṣaġāyirden kebāyirden necāt  

 Tevbe ḳıl Ḥaḳ ḥażretine raḥmet-i Raḥmāna gel 

 

9 Ġy mürīd-i dil yine ṭut pīr-i ʿıĢḳuñ dāmenin 

 Ḫānḳāh-ı ʿuẓlet içre mest olup ḥayrāna gel 

 

10 TeĢne-leb gezme Sikender gibi ẓulmet içre tā 

 Ḥıżr-ı dehr ol sen daḫı bu çeĢme-i ḥayvāna gel 

 

11 Ṭut ṭabīb-i Dānyālüñ dāmenini ṣıdḳ ile 

 Müstemendāne yürime derdüñe dermāna gel 

 

12 Dām-ı cism içinde ḳalduñ iy ruḥ-ı ḳudsī yine  

 Uç diyār-ı Lā-mekāna ravẓa-i Rıḍvāna gel 

 

13 Sen bu bāzār-ı fenāda olmaġıl naḫvet-fürūĢ 

 Terk ėdüp benligi cānā dost ilin seyrāna gel 

 

14 Tengnā-yı ʿāleme ṭutma küĢāde ṭabʿuñı 

 Bezm-i rindāna göñül sen de bu gün mestāne gel 

204ᵃ 

15 Pāydār olmaz cihān milki kiĢiye ʿāḳıbet 

 Ġʿtibār ėtme saña ḳalmaz ki bu vīrāne gel 
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16 Her bahāruñ āḫiridür ʿāḳıbet bād-ı ḥazān   

 Ġʿtimād ėtme bu gün sen bāġ ile bostāna gel 

 

17 Ḳalmaġıl esfelde cinnī gibi iy bāṭıl ḫayāl 

 Nüh felekden yuḳaru ʿarĢ üstüne cevlāna gel 

 

18 ĀĢiyān-ı ḳubbe-i eflāki ḳo iy murġ-ı dil 

 Lā-mekāna perr ü bāl aç rüʾyet-i Sübḥāna gel 

 

19 Ḫalḳa-i ẕikre tedāḫül ėdüben yā hū çaġır  

 ʿIĢḳa dervīĢ ol Ḥaḳa dön sen daḫı devrāna gel 

 

20 Ġy Ḳuloġlı rehzen-i dünyāya vėrme göñlüñi 

 Aġlayuraḳ ḫāke yüz ur dergeh-i cānāna gel 

 

306 

Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün 

1 ʿAndelībā ḳıl fiġānı sen de āh ü zāra gel 

 Bu beyābānı bıraġup baġçe-i gülzāra gel 

 

2 Ġy ḫˇace terk-i Ḫıṭāy eyle ḫaṭā ėtme yüri 

 Zülf-i yāre müĢterī ol nāfe-i tātāra gel 

 

3 Ġy ṭabībüm senden ayru derdüme kimse ʿilāc 

 Eyleyümez kim bilürsin derdüme tīmāra gel 

 

4 Reh-güẕārın bekleyüp otur ırılma bir nefes 

 Nāme-i aḥvālüñi ʿarż ėtmege Ḫūnkāra gel 

 

5 ġol meĢāmuñ būyın aldıysa nesīminden seḥer 

 MüĢterī ol cān u dilden gūĢe-i ʿaṭṭāra gel 
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6 Çīn ėlinde naḳĢ-ı yārüñ sen ḫayālin görmege 

 ġöyle rindāne naẓar ḳıl ṣūret-i dīvāra gel 

 

7 NaḳĢ-ı dehre māyil olma ʿāḳıbet zāyil olur 

 Māsivādan çek elüñi sen daḫı bir pāre gel 

 

8 Ġaflet ėtme kim geçer uġrar be-nāgāh üstüñe 

 Ḳadre ėrmek ister iseñ imdi iy bī-çāre gel 

 

9 Bezm-i yāre dāḫil ol ruḫsārına neẓẓāre ḳıl 

 Yanuben pervāne gibi lemʿa-i envāra gel  

204ᵇ 

10 ĀteĢ-i ʿıĢḳ-ı Ġlâhī çün fürūzān eyledi 

 Vādi-i Eymende Mūsā gibi sen bu nāra gel 

 

11 Hiç tekāsül eyleme ḳıluben ʿahdüñden nükūl 

 Meclis-i ḳālū-belāda
898

 ėtdügüñ iḳrāra gel 

 

12 ġerm-sār olma yanında dostuñ noḳṣān ėdüp 

 Bir iĢ iĢle iy göñül sen de o Ḥaḳḳa yāra gel  

 

13 Mekteb-i ādāb içinde ḳıl maʿārif kesbini 

 ʿĀrif-i bi‘llâh oluben vāḳıf ol esrāra gel 

 

14 Bāġ-ı ʿıĢḳ içre girürseñ sen de iy kāmil-nihād 

 Sīb-i dünyāyı ṣaḳın ḳoyma bu gün destāra gel 

 

15 Ġy göñül iĢ bu iki ʿālem ṭolu dermān iken 

 Pes muḳaddem arayı gör derdüñe bir çāre gel 

 

                                                           
898

 A‟râf, 7/172. 
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16 Āfitābuñ çehresinde dāne-i ḫālin görüp 

 Anı dām-ı ṣayd-gāh ėtme dil-i ṭayyāra gel  

 

17 Ḫāk-i pāya yüz sürüp evinde mihmān olmaġa 

 ġehr-i dilde ḫāne-i dostı dem-ā-dem ara gel 

 

18 Ḳana tebdīl eyleyüp içilmez ėder ʿāḳıbet 

 Gözlerüm yaĢın ḳarıĢdurma meded enhāra gel 

 

19 Ḳapuña vardum senüñ ḥüsnüñ zekātın isteyü 

 ÇeĢm-i luṭf ile naẓar eyle Ģehüm cerrāra gel 

 

20 Ġy Ḳuloġlı yapmaḳ isterseñ dil-i vīrānuñı 

 Ḳapusında ḳıl temennāyı sen ol miʿmāra gel 

 

307 

Feʿilātün Feʿilātün Feʿilātün Feʿilün 

1 Bize bu künc-i fenāda ė göñül yār-i ġam ol 

 Sen de bir Ģāh-ı fenāsın ne var ehl-i kerem ol 

 

2 Dik bu meydān-ı maḥabbetde belā sancaġını  

 LeĢker-i ṭūġ-ı cefā ile ki ṣāḥib-ʿalem ol 

 

3 Sefer ėt iĢ bu güẕergāh-ı cefādan bārī 

 Ẕāhib-i bārgeh-i ṭanṭana-i dem-be-dem ol  

 

4 Tā ki bu kiĢver-i dilde ola ḥükmüñ cārī 

 Ḳaṣr-ı Firdevs-i berīn üzre otur MuḥteĢem ol 

205ᵃ 

5 ʿUzlet-i Ḳāf-ı ḳanāʿatde ḳıl istiġnāyı 

 ġöyle ʿanḳā gibi dünyāda yüri bī-elem ol 
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6 ĀĢinā olma göñül dünyede bīgānelere 

 KeĢf-i rāz eyleme bir kimseye ʿālī-himem ol 

 

7 Ḳonmasun āyineñe dünyede bir ẕerre ġubār 

 Jeng-i eĢyādan arıt ḳalbüñi bir arı dem ol 

 

8 DüĢmiĢem ben de fenā bādiyesinde giderem 

 Baña luṭf eyle göñül rehber-i milk-i ʿadem ol 

 

9 Meclis-i ġamda gülüp sen de ṣafālar ḳılma 

 Bezm-i yāre ėricek rāḥat olup mübtesem ol 

 

10 ÜĢtür-i miḥnet ile ḳaldı beriyyeñde bu dil 

 Dest-gīr ol ṭut elüm baña delīl-i ḥarem ol 

 

11 Tīre-Ģeb ḳalma göñül sen de ṣafā-baḫĢ ol kim 

 Bir tecellī-i cemāl ile Ģu bāġ-ı Ġrem ol 

 

12 Ol ḳalender-ṣıfat ėtme yüri kesb ü kārı 

 Saña kim dėdi bu dünyāda gel ehl-i direm ol 

 

13 Ṭaġıdur ḫırmen-i bezmüñ Ģu ṣabā ferrāĢı 

 Yā Süleymān olasın yā ṭutalum cām-ı Cem ol 

 

14 Saña naḳĢı ile ne remz ėder iĢbū ḳalemūn  

 Añla esrār-ı cihānı iy göñül münfehem ol 

 

15 Gezme ṣaḥrā-yı beyābānuñ içinde ac u toḳ 

 ġād ol vuṣlat-ı dost bāġına gir muġtenem ol 

 

16 Mübteẕel gezme bu bāzār-ı fenāda yüri var 

 ġehr-i ʿuḳbāya ėriĢ ḥurrem olup muḥterem ol 
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17 Yüri Loḳmān-ı zamāneye bu gün ḫidmet ėdüp 

 Ögrenüp fenn-i Ģerīfini anuñ pür-ḥikem ol 

 

18 Ṭut mürīdāne yine ṣıdḳ u ṣafā zāviyesin 

 Pīr-i ʿıĢḳuñ ėĢigin öp yüri ṣāḥib-ḳadem ol 

 

19 Pāymāl ėtdi göñül milkini ʿıĢḳuñ çerisi 

 Gel anuñ zemzeme-i naʿresine sen aṣam  

 

20 Ḫalḳa enfās-ı nesīmüñle ṣafā-baḫĢ eyle 

 Ġy Ḳuloġlı yüri ʿĪsā gibi muḥyī-rimem ol 

205ᵇ 

21 Cevher-i naẓmuñ ile Rūm ilini pür eyle 

 Özüñi baḥr-ı muḥīṭ eyleyüben ḳaʿr-ı yem ol 

 

308 

Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün 

1 Göñül iksīr-i ḫāk-i pāy-i yāri sen de cevher bil 

 Cemāl-i pertevin cānuñ evinde nūr-ı ezher bil 

 

2 Eger bīmār-ı ʿıĢḳ olup ḳapusında yatur iseñ 

 Dehānı Ģerbetinden sen müdāvātı muḳarrer bil 

 

3 Gezerseñ vādi-i hicrān içinde tek ü hem-tā 

 Ḫayālātını anuñ menzil-i vaṣlına rehber bil 

 

4 Olursañ mekteb-i ʿıĢḳ içre ṭıfl-āsā bu gün sen de 

 O yārüñ muṣḥaf-ı vechin żamīrüñ içre ezber bil 

 

5 Melāmet eyleyüp ḥālüm baña ʿayb ėtme iy zāhid 

 Benüm baĢumdaki sevdāyı sen hergiz muḳadder bil 
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6 Bizi Ģehbāz-ı ḫıĢmuñla ḳatı ḳorḳutma iy dilber  

 Ḥarīm-i vuṣlatuñda lāne ḳılmıĢ bir kebūter bil 

 

7 Ġgen bī-bāk olup dėme kerimü‘Ģ-Ģāndur ol maḥbūb 

 Doḳunsa ġamzesi ḥiddetle cāna sīm ḫançer bil  

 

8 Ḳarıncayı Süleymān añla gel ʿārif-nihād olup 

 Ḥaḳīḳat-bīn oluben her żaʿīfi bir dilāver bil 

 

9 Ṣaḳın ḫōr baḳma dervīĢ ü faḳīre bed-naẓar birle 

 Gedā-yı ʿālemi maʿnāda sen bir ulu server bil 

 

10 Bu gün ḥelvā-yı Ģīrīn olanı zehr-i helāhül gör 

 ġarāb-ı telḫibi bu dünyenüñ sen Ģehd ü Ģükker bil 

 

11 Cihānuñ naḳĢına aldanmayanı ʿārif-i bi‘llâh  

 Bu çarḫun rengine boyanmayanı dünyede er bil 

 

12 Cihān efserleri efsār olur niçe selāṭīne 

 Bu gün sevdā-yı ʿıĢḳı baĢuña ḳıymetlü efser bil 

 

13 Bu gün rīg-i cigerden ḳan olur Ģol ġamzenüñ yāyı 

 Göñül müjgānın anuñ sen daḫı bir gizlü neĢter bil 

 

14 Göñül bülbül gibi bāġ-ı cihān içinde ol yārüñ 

 Saçın sünbül yüzinüñ ġonçesini bir gül-i ter bil 

206ᵃ 

15 Görüp ḫāl-i siyāhın müĢterī ol iy ḫˇace Hindū  

 Muṭarrā kākülin gel penbe-i cān içre ʿamber bil 

 

16 Anuñ Ģol ḳāmet-i ṭūbāsını bāġ-ı derūnuñda 

 Ki yā bir serv-i āzāde ya bir ĢimĢād ü ʿarʿar bil  
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17 Raḳībüñ vāʿiẓāne sözlerini diñleme iy dil 

 Sen anuñ sözini ḫayr añlamaġıl key ḳatı Ģer bil 

 

18 Ne ḳılursañ iĢüñi ṣanma kim żāyiʿ ola yarın 

 Ḥużūr-ı Ḥaḳda sen anı hemān bir ulu defter bil 

 

19 Geçen geçdi gelecegi hemān oldı ḳıyās eyle  

 Bu güni dünyā añlayup yarını rūz-ı maḥĢer bil   

 

20 Eger ṣarrāf  iseñ bāzār-ı dehr içre gel iy ḫˇāce 

 Ḳuloġlınuñ sözin dürc-i melāḥat içre gevher bil 

 

309 

Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün 

1 Pençe-i dehrüñ göñül olma hücūmundan melūl 

 Bulmaḳ isterseñ cenāb-ı Lā-yezāle ger vuṣūl 

 

2 Ṭut ṭarīk-i müstaḳīmi ṣapma rāhuñdan hemān 

 Ger cefā görseñ bu yolda eyleme Ḥaḳdan nükūl 

 

3 Kim cefāsı olmadı yārüñ Ģu cāy-ı iʿtirāż 

 Her ne yerde serziniĢ görseñ odur rāh-ı ḳabūl 

 

4 Sen de dāyim gözlegil iy dil rıżā-yı Ḥaḳ yolın 

 Ėtmek isterseñ eger Firdevs-i aʿlāya duḫūl 

 

5 Ger taḥammül ehli olmaḳ ister iseñ iy göñül 

 Sen daḫı üĢtür gibi bār-ı cefāya ol ḥumūl 

 

6 Serv-i āzāde gibi baĢum emīn olsun diyen 

 Bu cihānda kimseye ne ḫˇāce ola ve ne ḳul 
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7 Bāġbānā bir gün eser bāġuña bād-ı ḥazān  

 Bāġ-ı dehrüñ olma sen gülzārına ʿömren fużūl 

 

8 Ḫānedān-ı rāh-ı ʿıĢḳa ṣıdḳ ile ḳorsañ ḳadem 

 Saña rehber olısardur himmet-i zevcü‘l-betūl 

 

9 Ġy göñül ṭoġrı Ḥaḳa git ṭutmayup ġayrı ṭarīḳ 

 Ėtmesüñ ḥizb-i Ģeyāṭīn göñlüñüñ Ģehrin ġulūl 

206ᵇ 

10 Dilberā varma raḳībüñ ḫaymesin teĢrīf ėdüp 

 Rūḥ-ı insānī bahāyim Ģekline ėtmez ḥulūl 

 

11 Her ne gelse yārdan eyle taḥammül iy göñül  

 Götürür yerler ki gökden ne belā ėtse nüẓūl 

 

12 Çekmedi bār-ı emāneti bu gün arż u semā 

 Götürüp insān anı oldı ẓalūm u hem cehūl 

 

13 Bu cihān milki kiĢiye hiç olmadı pāydār  

 Dünyede ḳalsa ḳaluben ölmez idi ol rüsūl  

 

14 Gāh bāĢed geh ne-bāĢed geh viṣāl geh firāk  

 Bu kitāb-ı dehr içinde çoḳdur ebvāb-ı fuṣūl 

 

15 Gel temennā eyleme yoḳ  yėre dāyim her seḥer 

 Dünyā miḥrābında olmaz hiç murādātuñ ḥuṣūl 

 

16 Saña maḳdūr olanı lā-büd cenāb-ı Ḥaḳ vėrür 

 Dāmen-i ṣabra yapıĢ göñül hemān olma ʿacūl 
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17 Kim bunuñ ālāyiĢine aldanur maġbūn olur 

 ĠĢbu çarḫuñ ṣanʿatına lā-cerem ėrmez ʿuḳūl 

 

18 Evveli bunuñ cefādur āḫiri renc ü ʿanā 

 Çün ʿadem milkine rāhı gösterür vardur Ģümūl 

 

19 Ḳo nizāʿı dünyede aġyār ile sen iy göñül 

 Dünyede hiç bir güvāh rūzgārı olmaz ʿadūl
899

 

 

20 Ġy Ḳuloġlı ʿārif iseñ günbet-i çarḫuñ yine 

 Bir iĢinden sen de iḳrāh eyleyüp olma melūl  

 

310 

Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün 

1 Ġy göñül ḳandīl-i ʿıĢḳa cānuñ oldıġı fitīl 

 Ol ḥarīm-i Lā-yezāle bulmaḳ istersin delīl 

 

2 Kaʿbe-i dil ḫānesinüñ sen daḫı miʿmārı ol 

 Tā cenāb-ı ḥażretüñ ḳatında olasın ḫalīl 

 

3 Zemzem-i ʿilm-i ledünni içegör iy ḫuĢk-leb  

 Tā ki rūz-ı maḥĢer aġzuñ ṭola māʾ-i selsebīl 

 

4 Dünyenüñ ālāyiĢinden bāri pingāhuñ götür 

 Āḫiret menzillerine varmaġa eyle raḥīl 

207ᵃ 

5 Gel ḳamu varuñ Ḥaḳuñ yolında sen eyle niŝār 

 Tā ki senden rāżı ola rūz-ı maḥĢer ol Celīl 
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 Mısraın vezni kusurludur. 



904 
 

6 Ṣādıḳāne gel hüviyyet milkine ʿazm eyle sen 

 Nāmuñı Ḳurʾān içinde añalar ibn-i sebīl 

  

7 Maẓhar-ı Ḥaḳdur ḳamu ʿālem ḳılup ḫāliṣ naẓar 

 Rāh-ı Ḥaḳḳı günden aẓher görür olmayan ʿalīl 

 

8 Sen ḳıl anuñ ḫidmetin dünyā içün ġam yėme hiç 

 Zīra olmıĢdur senüñ rızḳuña ol Mevlā kefīl 

 

9 Bunda ʿizzet ehli olmaḳ ister iseñ ḫˇāce sen 

 Rūz-ı maḥĢer olasın Ģāyed ki bir ḫōr u ẕelīl 

 

10 Dünyeye maġbūn olan ʿuḳbāda maḥzūn olısar 

 Diyü buyurmıĢdurur ol Muṣṭafā ḫayru‘l-ḳabīl  

 

11 Emrini ilt yėrine ol daḫı nehyinden berī 

 Bulmaḳ isterseñ ḥużūrında anuñ ecr-i cezīl 

 

12 Cānuñı eyle selāmet nār-ı kübrādan hemān 

 ʿArṣa-i maḥĢerde ḳalma ʿāḳıbet Ģöyle reẕīl  

 

13 Sen bu gün dünyā içün vėrme metāʿ-ı āḫiret 

 Eyle Allâha tevekkül rabbenā niʿme‘l-vekīl 900
 

 

14 Tācir-i ʿuḳbā iseñ gel çoġı aza vėrme sen 

 Ḥaḳ teʿālā buyurur dünyā metāʿını ḳalīl 

 

15 Ger cemāl-i Lā-yezāle ṭālib olursañ eger 

 Saña Ḥaḳdan ġayrı nesne hiç görünmesün cemīl 

 

                                                           
900

 Âl-i İmrân, 3/173. 
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16 ġol ḳula kim Ḥaḳ hidāyet ėtmiĢ ola tā ezel 

 Ol ṭarīḳ-i müstaḳīme ėriĢür azmaz aṣīl 

 

17 ġol göñül bulsa tecellī ḥażret-i Allâhdan 

 ĠĢbu dīn aña gelür ġāyet ḫafīf olmaz ŝaḳīl 

 

18 Ġy göñül sen Ḥaḳa yarar bir ʿamel ele getür 

 Yoḫsa bāzār-ı beḳāda aṣṣı ėtmez ḳāl u ḳīl 

 

19 Her ne ḳılursañ yazarlar Ģol Kirāmen Ḳātibīn 

 Ḳāḍıye‘l-ḥācāt öñinde olur aʿmālüñ sicīl  

 

20 Ġy Ḳuloġlı ḥālüñi dergāha tevfīż eylegil 

 Hiç suʾāl ėtme sen andan bir Ģeyi olup kelīl 

207ᵇ 

21 Görmek isterseñ eger dīdār-ı Ḥaḳḳı lā-cerem 

 Bu derūnuñ gözgüsin çārūb-ı rūḥānīyle sil 

 

311 

Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün 

1 Göñül bu ʿālem-i ʿıĢḳ içre sen Baġdād u Tebrīz ol 

 Dehān-ı nüktedānuñla ki bir Ģiʿr-i dil-āvīz ol 

 

2 ġu zülf ü ḫāl-i dildāruñ yine kilk-i beyānında 

 Nesīm-āsā meĢām-ı dillere sen ʿamber-amīz ol  

 

3 Eger bāġ-ı cemālini temāĢā ḳılmaḳ isterseñ 

 Bu gün bülbül gibi cānā ki sen daḫı seḥer-ḫīz ol 

 

4 Zamāne fitnesinden cānuñı ṣaḳınmaḳ isterseñ 

 Ḳamıdan ictināb eyle dilā gel ehl-i perhīz ol 

 



906 
 

5 Göñül sevdā-yı ʿıĢḳuñla aṣılmıĢ tār-ı zülfüñde 

 Teraḥḥum ḳıl aña ḳıyma saña kim dėdi ḫūn-rīz ol 

 

6 Murādı teĢnegānuñ oldur içeler lebüñ cāmın 

 ġarāb-ı telḫi vėrme sen olara gel Ģeker-rīz ol 

 

7 Raḳīb ile bizüm mā-beynimüz ṣulḥ ėtmek olmazsa 

 Birin redd ėt birimüz gel ḳabūl ėt ehl-i temyīz ol 

 

8 Gel iy ʿālemleri var eyleyen Allâhuñ ʿıĢḳına   

 Baña raḥmuñ ėriĢsün aña sen bir ḫançer-i tīz ol 

 

9 Urur bir gün seni ḫāk üzre āḫir bu semend-i çarḫ 

 Gerek Kisrā gerekse taḫt-ı zerrīn üzre Pervīz ol 

 

10 Ḳalursın leng olup meydān-ı dehr içre bu sen āḫir 

 Gerek Gülgūn olup yüri gerekse bāri ġebdīz ol 

 

11 Bu çarḫ-ı āsiyāb eyler vücūduñ dānesini un 

 Cihān içinde ger nerm ol gerekse Ģöyle nebtīz ol 

 

12 Gelecek baĢuña gelür derūnuñ eyleme tażyīḳ 

 Dilerseñ ḳalbüñi gėñ ṭut dilerseñ ṭar dehlīz ol 

 

13 Ecel derzīsi mıḳrāżın vücūduñ yiyiser āḫir  

 Gerek sen çarḫuñ aṭlāsı gerekse bir perebīz ol 

 

14 ḲarıĢur ḫāk ile ālūde olup cism-i maʿdūmuñ 

 Gerekse kūh-ı Elbürz ol gerekse rīze vü rīz ol 
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208ᵃ 

15 Riʿāyet eylemez aṣlā sipihrüñ saña cellādı 

 Gerek maḳhūr ol ʿālemde gerekse ehl-i taʿzīz ol 

 

16 Gözüñden kıĢ-ı ḥasret ebr-vārī aḳıdup bārān 

 Gerek göñlüñ bahār olsun gerekse faṣl-ı pāyīz ol 

 

17 Ėrer mevtüñ ḥarāmīsi seni bir gün helāk eyler 

 Gerekse ḳarĢu ṭur aña gerekse pāy-be-girīz ol 

 

18 Zemīn üzre berāber ėdüp eyler ḫāk ile yeksān 

 Gerek bir nām-ver ol dünyede yā ẕerre nā-çīz ol 

 

19 Ḳılur pejmürde evrāḳuñ esüp bād-ı ḥazān āḫir 

 Gerek bir kūh-ı berristān gerek sen bāġ-ı pālīz ol  

 

20 Seḥer Ģebnem gibi bu gözlerüñ yaĢın aḳıt dāyim 

 Ḳuloġlı Ģerm olup sen daḫı ol gülden ʿaraḳ-rīz ol 

 

312 

Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün 

1 Bu dil kāĢānesin dildār içün gel imdi ḫalvet ḳıl 

 Anuñla bezm-i rūḥānīde bir maḫfīce ṣoḥbet ḳıl 

 

2 Viṣāl-i dilberi ger vaʿde ḳılmaġiçün bir vaḳte 

 DüĢüp yerden göge dek ayaġına aña minnet ḳıl 

 

3 Bıraġup cümle eĢyānuñ rüsūm-ı ẓāhirin cānā 

 Ḥaḳīḳat menziline Ģöyle bir vechile riḥlet ḳıl 

 

 



908 
 

4 Liḳā-yı Lā-yezālüñ Ģevḳına iy dil gėce gündüz 

 Görürseñ her kimi yigrenmeyüp aña maḥabbet ḳıl 

 

5 Ne var bir kerre baḳsañ bendeñe çeĢm-i teraḥḥumla 

 Gel iy perr-i hümā anı bu gün bir ehl-i devlet ḳıl 

 

6 Maḥabbet daʿvasını eyleseñ iy müddeʿī sen de  

 Güvāh isterler ise göz yaĢını aña ḥüccet ḳıl 

 

7 N‘ola bu zāviye-i miḥnet içre bize bir kerre 

 Bu dervīĢ-i faḳīre luṭf ėdüp iḥsān u himmet ḳıl 

 

8 Dilā bu ḫānḳāh-ı dehr içinde sen de dervīĢ ol 

 Maḥabbet pīrinüñ ṭut dāmenin hergiz irādet ḳıl 

 

9 Demidür ḳalmasun bu teĢne-diller tīh ü yazuda  

 Gel iy Ģeyḫ-i cihān bi‘llâh iẓhār-ı kerāmet ḳıl  

208ᵇ 

10 Göñül cānān ile ḫoĢ-ḥāl olam dėrseñ dü-ʿālemde 

 Ḳamu ḫalḳdan elüñ çek imdi gel bir ḫoĢça ʿuzlet ḳıl 

 

11 Ḳamu maʿmūr olan yerler olısardur ḫarāb āḫir 

 Buña ʿayn-i baṣīretle naẓar eyleyüp ʿibret ḳıl 

 

12 Anuñ nehy ile emrine derūnuñ muṭmaʾīn olsun  

 Kim anuñ iŝrini gözleyüben icrā-yı Ģirʿat ḳıl 

 

13 Ṣaḳın aġyār ile meʾlūf ėdinme her ne olursa 

 Buluben ehl-i rāzı aña hemrāz olup ülfet ḳıl 
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14 Meded bu ḫaṣmuña maġlūb olup baṣılmaġıl hergiz 

 Anuñla maʿreke eyle çeküp meydāna daʿvet ḳıl 

 

15 Bu eĢyānuñ nuḳūĢ-ı resmine aldanma iy dervīĢ 

 ʿAzīmet eyleyüp Ḥaḳḳa maḳām-ı ḳurb-ı vuṣlat ḳıl 

 

16 Senüñ ẓıll-ı ḥarīmüñde oturmıĢdur murādātum 

 Baña bāb-ı kerīmüñden içerüye icāzet ḳıl 

 

17 Viṣālüñ āsitānına elüm ṭut destgīr olup 

 Beni Ģol tār-ı hicrüñ yaḳmasun luṭf ėt ʿināyet ḳıl 

 

18 Tevellā-yı viṣālüñçün diyār-ı ġurbete düĢdüm 

 Ne var kūyuñda ben de bir ġarībem ẕerre ḥürmet ḳıl 

 

19 Gel iy miʿmār-ı ʿālem gör dil-i vīrānumuñ ḥālin 

 Derūnum milkini maʿmūr ėdüp eyvān-ı vaḥdet ḳıl 

 

20 Yine dükkānını ṣarrāf-ı Ģehr açmıĢ da oturmıĢ 

 Ḳuloġlı imdi gel cevherlerüñe sen de ḳıymet ḳıl 

 

313 

Müstefʿilün Müstefʿilün Müstefʿilün Müstefʿilün 

 ًط ُطق جٞ تطٓا ضؼس اٟ پازـاٙ ت٠ ظٝاٍ 1

ٖٓ جطى ايٖ زٗيا ًْ٘ ًطزّ تؼعّ اليعاٍ 
901

 

 

 كطزاٟ ٖٓ آطٝظ ًٖ ٛط زّ ٝلاُث ضٝظ ًٖ 2

ٝلَ ـٔا ٗٞضٝظ ًٖ تيْ٘ شٔاُث ٖٓ ٛالٍ 
902

 

 

                                                           
901

 “Ey zevali olmayan padişah (Allah), eğer senin lutfun bana erişirse ben bu dünyayı terk edip 

zevalsiz olan makama doğru giderim.” 
902

 “Yarınımı bugün yap, daima vuslatını nasip et. Sana kavuşmayı nevruz eyle ki ben, senin cemalini 

hilal göreyim.” 



910 
 

 ٛطًع ش٘اب ضاٙ جٞ تاظٟ ضؼْ زضًاٙ جٞ 3

ًطزّ ًٚ ـ٠ هلل جٞزاز تٔاضا اظحالٍ 
903

 

 

 تٌطؼحْ آـٞب ـٔا ضٝيْ ًٚ چاضٝب ـٔا 4

شاْٗ ًٚ ٓـِٞب ـٔا اظ ُطق ًٖ اٟ شٝاُصالٍ 
904

 

209ᵃ 

 زيسّ ًٚ پط ظآتيؿ ٖٓ ؿطهٚ اّ ًطزاتيؿ 5

زض ـٜط ٖٓ هِالتيؿ شاٗا ٠ٔٗ ًطزّ ٓصاٍ 
905

 

 

 اظ ُطق ذٞز ٓا ٠ٓ ضؼس ٛط ؼٞ تٜط شا ٠ٓ ضؼس 6

ٌُٖ تؽٞزا ٠ٓ ضؼس تيْ٘ زضيٖ ػاُْ شٔاٍ 
906

 

 

 ًٞيس تـٞؿا ٠ٓ ًْ٘ اظزٍ ًٚ ـيسا ٠ٓ ًْ٘ 7

ٜٓطت ٛٞيسا ٠ٓ ًْ٘ ًط ٠ٓ ضؼْ ـٜط ٝلاٍ  
907

 

 

 ؼ٘ي زٍ ٖٓ ّٓٞ ـس اظ ٗرٞجْ ٓؼسّٝ ـس 8

ٛط حاٍ ٖٓ ٓؼسّٝ ـس تاجٞ چٚ حاشث هيَ ٝ هاٍ 
908

 

 

 ٖٓ ًطچٚ ٛط زّ ت٠ ًؽْ اظ ُطق جٞ ٗاًٚ ضؼْ 9

آٌٗٚ ـسّ ٖٓ ٓ٘ثؽْ هطب جٞ زؼث آضز ٗٞاٍ 
909

 

 

 

 

                                                           
903

 “Senin cenabının yüce dergâhına eğer tekrar kavuşursam, senden Allah için bir şey istediğimde 

bana helal olandan ver.” 
904

 “Senin kargaşana ağlıyor ve senin süpürgenle temizlenmeye gidiyorum. Benim gönlüm, senin 

mağlubundur. Ey celal sahibi olan Allah, lutfundan bana ihsanda bulun.” 
905

 “Gördüm ki suyu doludur ve ben onun girdabında boğuldum. Benim şehrimin kalıptan kalıba 

gireni odur. Ey sevgili! Fırsat bulamadım.” 
906

 “Kendi lütfundan bize erişir. Her tarafa, her yere erişir. Lakin sevda ile gelir erişir. Bu âlemde 

güzellik görürüm.” 
907

 “Diyor ki kavga ediyorum. Bu gönül yüzünden çılgına dönüyorum. Eğer vuslat şehrine ulaşırsam, 

senin sevgini aşikâr edeceğim.” 
908

 “Benim taş kalbim mum gibi oldu, kibrim yok olup gitti. Benim her halim malum oldu, artık 

seninle dedikodu etmeye ihtiyaç kalmadı.” 
909

 “Ben her ne kadar daimî surette kimsesiz olsam da senin lutfun, bana ansızın erişince ben mutlu 

olup seviniyorum. Sana olan yakınlık, beni talihli kılıyor.” 



911 
 

 ٛطًع ج٠ٜ زؼحاض ٖٓ جا ٠ً ـٞز تاظاض ٖٓ 10

ٌٗفٞزٓؿ ًِعاض ٖٓ تط ً٘سٗؿ ٝلَ ٜٗاٍ 
910

 

 

 جا ٠ً ـّٞ ٗاچاض ٟٝ شؼس ؿْ جاجاض ٟٝ 11

تيْ٘ ٌٓط ضذؽاض ٟٝ إٓ زّ ضٛا ًطزّ ٓالٍ 
911

 

 

 ٗاض ٛٞاٟ ؼٞظ اٝ إٓ ذ٘چط زُسٝظ اٝ 12

ٝلِؿ ضؼْ يي ضٝظ اٝ تيْ٘ شٔاٍ ت٠ ٓراٍ 
912

 

 

 ايٖ ذطهٚ پفٔيْ٘ ًٚ ـس زض آجف٠ تيْ٘ ًٚ ـس 13

إٓ ًٞٗٚ زيطيْ٘ ًٚ ـس يي تاض ٗعز اٝ ٓحاٍ 
913

 

 

 ٝازئ تطحا ٠ٓ ضّٝ يؽطب ًٚ ٖٓ شا ٠ٓ ضّٝ 14

ًٚ ـاّ ٓأٝا ٠ٓ ضّٝ تفّ٘ٞ اشإ تالٍ 
914

 

 

 ايٖ تحط ؼٞزا ؿطهٚ ايْ ٓاٗ٘س زضيا ؿطهٚ ايْ 15

آب ٓؼال ؿطهٚ ايْ اػ٠٘ ًْ٘ تط اؿحؽاٍ 
915

 

 

 اظ ٗيؽث زض پايإ ػفن ت٠ ؿايٚ ـس ٓيسإ ػفن 16

ٖٓ ًطزٙ اّ ٜٓٔإ ػفن ٛطًع ٗحطؼْ اٗحواٍ 
916

 

 

 

 

                                                           
910

 “Benim sarığımın içi daima boş. Ne zamana kadar olur benim pazarım. Benim gül bahçemdeki 

çiçekler açmadı, vuslat fidanımı da kökünden söktüler.” 
911

 “Onun gam sebebi olan güzel kokulu saçlarına karşı, ne zamana kadar çaresiz olurum. Onun güzel 

yüzünü görünce ancak bu kederden kurtulurum.” 
912

 “Onun aşkının yakıcı ateşi, onun gönlü delen hançer gibi kaşları... Bir gün o sevgiliye kavuşacağım 

ve onun benzersiz cemalini göreceğim.” 
913

 “Giydiğim bu yünden hırkanın ateşte yandığını gördüm. Dünyaya öyle daldım ki sevgiliye 

kavuşmak bir anda imkânsız oldu.” 
914

 “Bathâ Vadisi‟ne gidiyorum. Medine‟ye yerleşmeye gidiyorum. Yurdum olan Şam‟a gidiyorum ki 

Bilal-i Habeşi‟nin (r.a.) ezanını dinleyeceğim.” 
915

 “Bu sevda denizine, engin bir ummana batar gibi batmışız. Pek yüce bir suya batmışız ki sanki 

yıkanmaya girmişiz.” 
916

 “Aşkın bir nihayeti yok. Aşk meydanı da gayesiz oldu. Ben aşka misafirlik etmişim, göçmekten 

asla korkmam.” 



912 
 

 آْٗ ًٚ زض ًفح٠ ضّٝ اظ ش٘ث ٛفح٠ ضّٝ 17

ًيٖ ظٝضم پفح٠ ضّٝ يا ضب تسٙ تاز ـٔاٍ 
917

 

 

 زض ذاٗوٚ حيطاٗيْ إٓ ًؼثٚ ضا هطتاٗيْ 18

ٖٓ ت٘سۀ كطٓاٗيْ شاٗا تٔا ًٖ اجماٍ 
918

 

 

 ًط تفّ٘ٞ اظ تٟٞ جٞ پيٞؼحٚ اّ اتطٟٝ جٞ 19

ٛط تاض تيْ٘ ضٟٝ جٞ الال ٗساضّ ِٓي ٓاٍ 
919

 

 

 هٍٞ اٝؿ٠ِ ضا اٟ پازـاٙ ٛطًع تؼلٞ ذٞز پ٘اٙ 20

ُطلث تثرفس يا اُٚ زضٓاٗسٙ ايْ اٟ اليعاٍ 
920

 

209ᵇ 

 چٕٞ ػعّ ًطزّ ٖٓ ضٛث تطٓا ضؼاٗس ٛٔطٛث 21

ًط ٖٓ ٗٔٞزّ زضًٜث ذسٓث ًْ٘ ٓاٙ ٝ ؼاٍ 
921

 

 

314   

Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün 

1 Senüñ Ģol küfr-i zülfüñ baña dėr kim ehl-i īmān ol 

 Dėdüm ben daḫı aña imdi gel kāfir müselmān ol 

 

2 Seg-i kūyuñ ḫiṭāb ėdüp çü bize gel ḳarıĢ dėrler 

 Buluben pāye-i rifʿat ki yaʿ nī ehl-i dīvān ol 

 

3 Belā Ģehrinde bīmār olalı ben ḫayli vaḳt oldı 

 Benüm göñlüme gel iy ġam ṭabībi sen de dermān ol 

                                                           
917

 “Bir gemiye binmiş gidiyorum. Sekiz cennet arzusuyla gidiyorum. Bu yardım kayığına binmiş 

gidiyorum. Ya Rabbi! Sen kuzey rüzgârı ihsan et.” 
918

 “Dergâhta hayranlığa tutulmuşum. O Kâbe‟nin kurbanıyım. Ben bir emir kuluyum. Ey sevgili! 

Bize yakınlık göster.” 
919

 “Eğer senin kokundan kaşlarına tutulmuş olduğumu duyarsam, bu demektir ki daima senin yüzünü 

görüyorum, asla bir dünyalığım yoktur.” 
920

 “Ey Allahım! Kuloğlu‟na daima affını sığınak eyle. Ya Rabbi! Lutfunu ihsan eyle. Bizler senin 

âciz kullarınız. Ey zevali olmayan Allah!” 
921

 “Mademki ben senin yolunda yürümeye niyet ettim, sen beni yoldaşlarından birine eriştir. Eğer 

dergâhına ulaşmak nasip olursa, aylar ve yıllar boyunca orada hizmet ederim.” 
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4 Riyānuñ ṣat metāʿını bu bāzār-ı melāmetde 

 Göñül rindāne gel bu bezme sen de ṣāḥib-iẕʿān ol 

 

5 Sürünme sen de Ģol mey-ḫāneler yolında çār u tek  

 Dem-ā-dem āb-ı rū ile yüri bir pāk-dāmen ol 

 

6 Beriyye-i firāḳ içre yoluñı eyleme güm-rāh 

 ĖriĢüp Kaʿbe-i maḳṣūda sen de anda ḳurbān ol 

 

7 Ṣaḳın çāh-ı beden içinde ḳalma Ģöyle Yūsuf-vār 

 Derūnuñ Mıṣrına sen mālik olup anda sulṭān ol 

 

8 Yüri kim dīv-beççe gibi ḳılma rīvi bir Ģaḫṣa  

 ḲonuĢ bir ehl-i ḥāle ḫidmet eyle sen de insān ol 

 

9 Bu gün dünyāyı ṭutanlar ḳamusı bıraġup gitdi  

 Eger var ise ʿaḳluñ bir iki gün bunda mihmān ol 

 

10 Yine bu gürz-i çarḫ āḫir serüñi ḫurd u ḫām eyler 

 Gerekse Rüstem-i Zāl ol veyāḫūd ger Nerīmān ol 

 

11 Ṭaġıdup bezmüñi cāmuñ döker ḫāke sipehr āḫir 

 Dilerseñ bunda cām-ı Cem dilerseñ yā Selmān ol   

 

12 Seni nālān ėdüp çoġ aġladısardur ki bu gerdūn 

 Gerekse niçe yıllar bunda ḫoĢ ḥāl üzre Ģādān ol 

 

13 Cihāndan riḥleti nāçār ėdersin ʿāḳıbet iy dil 

 Dilerseñ bir gedā ol dünyede yā Ģāh-ı devrān ol 

 

14 Ṣāḳın bu rūzgāruñ gerdiĢinden sen elem çekme 

 Yüzüñe gülüp iḳbāl ėtdügi vaḳtin perīĢān ol 



914 
 

210ᵃ 

15 Ḥiṣār-ı miḥnetüñ ṭop-ı cefāsına taḥammül ḳıl 

 Küdūret gelmesün hiç ḳalbüñe gel baḥr-ı ʿUmmān ol 

 

16 Beni ġayrı ḳapuya iltmeyüp iy ḫˇāce-i eĢyā 

 Çü geldüm teng-i dest ile baña dergāh-ı iḥsān ol 

 

17 Ḥaḳīḳat gül-ʿıẕārına ėrerseñ iy göñül murġı 

 Oḳı Ģiʿr-i dil-āvīzüñi sen anda ḫoĢ-elḥān ol  

 

18 Murādātuñ niĢānına duʿā ėrgürmek isterseñ 

 Atup tīr-i temennāñı hümā-yı ʿarĢa perrān ol 

 

19 Seni nūĢ eylemez iy telḫ-i mey hiç bunda ʿārifler 

 Gerekse Kevŝer ırmaġı gerekse āb-ı ḥayvān ol 

 

20 Ḳuloġlı nāme-i aḥvālüñi ʿarż ėtmek isterseñ 

 Ṭurup anuñ güẕergāhında sen çāk-i girībān ol 
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Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün 

 

1 Göñül derd ile dermān iste dost yolında bīmār ol 

 Metāʿ-ı vaṣlına anuñ derūnuñdan ḫırīdār ol 

 

2 Beḳā Ģehrine riḥlet eyledi hep kārbān göçdi 

 Göñül bu ḫˇāb-ı ġafletden uyanup sen de bīdār ol 

 

3 Vaẓīfe ėdinüp yāḳūt-ı yāri bil ġıdā-yı rūḥ 

 Ziʿāmetdür elüñe girer ise ehl-i tīmār ol 
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4 Dil-i vīrānuñı cānā bu gün yapmaġa ḳaṣd eyle 

 Anuñ taʿmīr ėdüp her gūĢesin gel imdi miʿmār ol 

 

5 Bu gün ol Yūsuf-ı ḥüsnüñ behāsın bilmek isterseñ 

 Ḳamu maḳdūruñı ṣarf eyle sen de ehl-i bāzār ol 

 

6 Gel iy bāġında ʿıĢḳuñ gözlerüm aġla aḳıt yaĢı 

 O servüñ ayaġına düĢ bu gün bir ulu enhār ol 

 

7 Mürīd-i ʿıĢḳ-ı pīr iseñ bu çarḫuñ ḫānḳāhında  

 Açup ḥikmet kitābını bu gün Ḥallāc-ı esrār ol  

 

8 Bu dünyā Ģehrinüñ içinde iy dil der-be-der gezme 

 Ḳapusında o Ģāhuñ gėce gündüz sen de cerrār ol 

 

9 ĖriĢmez ḳaddüñe bu ėllerüm ben kūtehī-destem  

 Baña luṭf eyleyüp cānā bu iĢde sen meded-kār ol 

210ᵇ  

10 Cefā-yı rūzgārı ben daḫı dünyāda çoḳ çekdüm 

 Gel iy zülf-i dilārā sen daḫı baña hevādār ol 

 

11 Anuñ būy-ı dil-āvīzinden oḳı Manṭıḳu‘ṭ-ṭayrı   

 Maḥabbet Ģehrinüñ içinde sen de Ḫˇāce ʿAṭṭār ol 

 

12 Süvār-ı esb-i himmet oluben aʿdāya ḳıl ḥamle 

 Bu meydān-ı vilāyet içre hergiz ṭurma Kerrār ol 

 

13 ġifā-yı Lā-yezāl ėrsün dėr iseñ derdüñe hergiz 

 Göñül rūz-ı Elestüñ ṣıma ʿahdin ehl-i iḳrār ol 

 

14 Cihān āĢūb u pür-ġavġā olupdur sen ḳarār ėtme 

 Bıraġup iĢbu dünyāyı kim ol cānibe ferrār ol 
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15 MeĢām-ı ʿālemi ṭutsun göñül Ģol ṭīb-i enfāsuñ 

 Bu Çīn ü nāfe-i diller içinde müĢg-i tātār ol  

 

16 Bu gün Manṣūr olup sen de Ene‘l-Ḥaḳ nāmını söyle 

 Melāmet dārına gel āĢikāre sen de berdār ol 

 

17 ġu fermān-ı Ġlâhī cāri olsun ʿālem-i dilde  

 Senüñ ḥükmüñ ḳo ṭursun bir ġarīb ü çār-nāçār ol 

 

18 Ėrüp Ḥaḳḳe‘l-yaḳīne bul yaḳīn-i Lā-yezāli sen 

 Vücūduñ ẓulmetine sen de iy dānā pür-envār ol 

 

19 Gel iy nūr-ı cihānārā ḥicāb-ı māsivādan çıḳ 

 Bu gün ʿāĢıḳlaruñ gözine sen gün gibi iẓhār ol 

 

20 Ḳuloġlı merhem-i bāḳī dilerseñ derūnuña sen de 

 Anuñ ẕāt-ı muʿallāsını her dāyim ṭaleb-kār ol 

 

316 

Mefʿūlü Mefāʿīlü Mefāʿīlü Feʿūlün 

 

1 Bu ḳāfile-i ʿıĢḳ yine çün yaḳdı meĢāʿil 

 Almaḳ diledi Kaʿbe-i kūyuñda menāzil 

 

2 Güm-rāh oluben bulmaz idüm fevz ü reĢādı 

 ġol ḫāl ü ḫaṭuñ olmasa rāhuñda delāyil  

 

3 Bu medrese-i çarḫda oḳı metnini ʿıĢḳuñ 

 Çoḳdur i ḫˇace bunda ḳatı gizlü mesāyil  

 

4 Kimler ilede nāmemi dildāra ʿaceb āh 

 Ḥadde mi gelür yazılan envāʿ-ı resāʾil  
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5 Gīsū-yı ruḫın gördüm anuñ iki yanında 

 Ben ṣandum anuñ ikisini iki ḥamāyil  

 

6 Dil meclisine tār-ı Ģeb-i zülfüñ ėriĢdi 

 Ruḫsāruñı gördüm dėdüm uĢ yandı ḳanādil 

 

7 Āyātuñı bu vechüñüñ añlamadı vāʿiẓ 

 ġerḥinde anuñ ḳaldı taḥayyürde Muḳātil  

 

8 Bir gėce selām ėtdüm aña yañılup aldı 

 Almaz idi ger ḳılmasa ol bārı tecāhül  

 

9 Diñleme ṣaḳın ṭaʿnını sen imdi raḳībüñ 

 Ḳılma ʿameli sözine bir ḳurı erāẕil  

 

10 Bāzār-ı maʿārifde yüri kendüñi ṣatma 

 Ġy müddeʿi gel eyleme endīĢe-i bāṭıl  

 

11 Bülbül bu benüm beyt-i dil-āvīzümi diñle 

 Gülzār ile hiç olmaya mā-beynüñe ḥāyil  

 

12 Ġy dil yine sen imdi bıraḳ kār-ı cihānı 

 Olmaḳ dile ol dilber-i cānāneye māʾil  

 

13 Hergiz yem-i ʿıĢḳuñda senüñ keĢtī-i nāmūs 

 Ġarḳ ola gibi bulmadı bir cānibe sāḥil 

 

14 ÜĢtür gibi dil yüklenüben bār-ı belāyı 

 Derd ü ġam ile oldı yine göz göre ḥāmil 
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15 GeĢt eyleyüben aradum uĢ rūy-ı zemīni 

 Hiç bulımadum dünyede ʿıĢḳuña muʿādil 

 

16 Bāzār-ı fenā içre göñül āyīnesini 

 Yek tār-ı ṣaçuñ aṣdı cemālüñe muḳābil 

 

17 Dil ḫānesine düĢse eger cevher-i ẕātuñ 

 Birdür baña ol demde cinān ile mezābil  

 

18 Rifʿat buluben Kaʿbe-miŝāl ola muʿallā 

 Āyāt-ı ruḫuñ olsa göñül Ģehrine nāzil 

 

19 Āhum Ģereri yaḳdı cihān ḫırmenin iy dost 

 Bu dāne-i ʿömrüm ki benüm olmadı ḥāṣıl 

 

20 Ḳuloġlı ṣaḳın furṣatı fevt ėtme be-zinhār  

 Ġafletle yatan yolcı hiç alur mı menāzil 

211ᵇ 

21 Çoḳdur bu reh-i ʿıĢḳ u ḥaḳāyıḳda merātib 

 Bulmaḳ diler iseñ olıgör sen Ḥaḳa vāṣıl 

 

317 

Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün 

1 Eger meydān-ı ʿıĢḳ içre olursañ iy göñül maḳtūl 

 Yazalar levḥ-i maḥfūẓa senüñ ḫayrātuñı maḳbūl 

 

2 Rivāyetdür ki dėmiĢdür Ģu kim ʿıĢḳ içre cān vėre  

 Yarın niʿmetleri Ḥaḳuñ olısardur aña mebẕūl 

 

3 Ḥisāb ile ʿaẕāb olmaz Ģehīd-i Ḥaḳ olanlara 

 Gireler cennet-i ʿAdne ebed olmayuben mesʾūl 
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4 Olara vėrele niʿmet bulalar tā ebed ʿizzet 

 Buyurdı bu sözi ḥaẓret bu resme ḳıldılar menḳūl 

 

5 Gel iy sulṭān-ı kevneynüñ ḥużūrın isteyen ʿāĢıḳ 

 Maḥabbet Ģehri içinde ṣaḳın olmayugör maʿzul  

 

6 Ṣafā vü ẕevḳ-ı dünyāya niçün maġrūr olursın sen 

 Yarın maḥĢer günü cānā oḳurlar nāmuñı mechūl 

 

7 Bu gün bu salṭanat ṣūrı seni Ḥaḳdan ıraġ eyler 

 DüĢersin cāh-ı ʿizzetden ḳalur anda yerüñ maḥlūl  

 

8 DegiĢme milk-i ʿuḳbāyı bu gün bu dār-ı dünyāya 

 Bu Ģehr içinde iy tācir bu bāzāruñ degil maḳbūl 

 

9 Özüñe ne yarar ise sen anı iĢlegil cānā 

 Ḫayırlusını ėdesin budur senden olan meʾmūl 

 

10 Gözetme aġ u ḳarayı bilürseñ ʿālem-ārāyı 

 Gözet Ģehr-i dilārāyı ne ḥācet dīde-i mekḥul  

 

11 Yaḳar cānuñ sipend eyler dehānuñ ṭatlu ḳand eyler 

 Göñül murġını bend eyler meded ol ṭurra-i meftūl  

 

12 Be-küllī ḫırmen-i aʿmālüñi hep rūzgār alur 

 Maḥabbet āteĢi yaḳar hebā olur ḳamu maḥṣūl 

 

13 Be-zinhār eyleme hergiz bu nefse ẓulm ėdüp cürmi  

 Gözüñi ḳaplayup Ģehvet seni eylemesün maʿlūl 

 

14 Ki zīrā her bir insāna Ģeyāṭīn eyleyüp hemzi  

 Olısar ʿālem-i ḳalbe ḳamu rūḥāniler medḫūl  
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15 Dilerseñ bulmaġa bād-ı seḥer kūyında ḳıl zārı 

 Yolında ḫarca sen varı rıżāsına budur maḥmūl  

 

16 Göñül milk ile mālı ḳo bu nāmı bu kemāli ḳo 

 Ḫudādan infiṣāli ḳo bulup ḳurbiyyet-i mevṣūl 

 

17 Gel ʿazm-i nāzenīn eyle yaĢuñ dürr-i ŝemīn eyle 

 Ṭutup ḥablü‘l-metīn eyle ḳatı ol ṭurra-i merġūl 

 

18 Ṭutuban dāmenin dānālaruñ gel fetḥine saʿy ėt 

 Bu gün bāb-ı derūnuñ oldı cānā añlaġıl maḳfūl  

 

19 Ḳamu maḳdūruñı bu rāh-ı nefse ḫarc ėdüp gitdüñ  

 Ḥaḳuñ yolında niçün vėrmedüñ sen de bu gün bir pul  

 

20 Ṭarīk-i aṣfıyāda cümle varuñ gel niŝār eyle 

 Ḳuloġlı olmaḳ isterseñ iki ʿālemde ger maḳbūl  
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Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün 

1 Elā iy ʿāĢıḳ-ı dilber nedendür sende bu iḥmāl 

 Ferāġat gūĢesinde oturup ḳılmazsın istiʿcāl 

  

2 ʿAdem milkinde iken ben Elestüñ Ģehrine geldüm 

 Kim ol bāzār-ı evvelde öñüme çıḳdı bir remmāl 

 

3 Ezel levḥinde naḳĢ ėtdi ḳamu aḥvālüm eṭvārum 

 Anuñçün bu cihān içre naṣībüm oldı ḳutlı fāl 

 

 



921 
 

4 Emānātında ikrāh eyledi bu yėr ü gök anuñ 

 Ben anuñ sözini redd ėtmeyüp oldum bu gün ḥammāl 

 

5 Senüñ bu lüʾlüʾ-i vaṣluñ Ṣıfāhān-ı derūnumda 

 Bulup oldum gėrü Ģehr-i fenā içinde bir dellāl 

 

6 Kitāb-ı ḥüsnüñi her kim beyān ėderse taḥḳīḳin  

 Eli varmaġa yazmaġa lisānı olısar hem lāl 

 

7 Gel iy ʿālemlerüñ maḳṣūdı vechüñ nūrın iẓhār ėt 

 Bizi bu leĢker-i ḥasret ḳılupdur göz göre pā-māl 

 

8 Baña vėr rehber-i ṣıdḳı ėrem beyt-i ḥarīmüñe 

 Ḳoma bu bādiye-i fürḳat içre ḳıl aña īṣāl  

 

9 NuḳūĢ-ı māsivādan hep gözümi yummıĢam cānā 

 Gözetmem ġayrıyı hergiz göñül saña olur meyyāl 
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10 Serāy-ı Lā-yezālīde göñül ferrāĢ olur dāyim  

 Oturdı ṣadr-ı aʿlāya geçüben bir yañaġı al 

 

11 Ḥużūr-ı ʿizzetin gözle cihān-ı fāniden gel geç 

 Ṣaḳın hā rūz-ı maḥĢerde tenüñi ṭutmasun çengāl 

 

12 Yanaydı bunca maḥlūkāt be-küllī maḥv olup hergiz 

 Saña aḥvāl-i hicrānı beyān eyleyedüm icmāl 

 

13 Hezārān Ṭūr ile Mūsā ḳamusı oladı iḥrāḳ  

 Eger āyāt-ı esrāruñ olaydı ẕerresi inzāl 
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14 Görürken niʿmetüñ ʿĪsā dėr āmennā ve ṣaddaḳnā   

 Taḥayyürde ḳalur Meryem olurken Rūḥ aña timŝāl 

 

15 Bu deyr-i lājeverd içre Ģu rāhib kim baṣa pāyı 

 Anuñ eẕān u nāḳūsı ne resme göstere eĢkāl 

 

16 Belā kūhında Ferhāda maḥabbet neyledi gel gör 

 ʿAceb ṣaḥrā-yı ʿıĢḳ içre olur mı Ḳays aña emŝāl 

 

17 Bunuñ fetvāsı cān ile kiĢi ser terkin urmaḳdur 

 Bu ʿaĢḳuñ medresesinde yaraĢmaz imdi ḳīl ü ḳāl 

 

18 Göñül ġayruñ nuḳūĢını żamīrüñden yine ḥaḳḳ ėt 

 Cihānuñ ḫānḳāhında olıgör bir eyü abdāl 

 

19 Fenā-fi‘llâh olup cānā göñül baġlama dünyāya 

 Yüri bu rāh-ı tecrīde ḳamu terk eyleyüp emvāl 

 

20 Ḳuloġlı menzil-i yāre ḳılursañ riḥleti āḫir 

 Çalındı kūs-ı riḥlet çün ne ṭurursın ḳıl istiʿcāl 

 

319 

Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün 

1 ĀĢiyān-ı ḳuds iline yine ṭayrān eyledüm 

 Bıraġup cān u cihānı ʿazm-i cānān eyledüm   

 

2 Kaʿbe-i rāhuñda ḳaldı Ģimdilik maḳṣūdımuz 

 Rūmı gezdüm dilberā seyr-i Ḫorāsān eyledüm 

 

3 Leblerüñ yāḳūtına müĢtāḳ olaldan bu göñül 

 Gözlerüm yaĢını ben laʿl-i BedaḫĢān eyledüm 
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4 Ol dür-i dendānuñı dizmege cānum riĢtesin 

 Bir ḳaṭāra ḳandesin rāh-ı Sıfāhān eyledüm 

213ᵃ 

5 Āsümān-ı vaḥdete ṭayrān ėdüp bu murġ-ı dil 

 ʿĀlem-i bālāyı bir ān içre seyrān eyledüm 

 

6 Menzil-i maḳṣūda buldum yine bir gizlü ṭarīḳ 

 Rāzumı ol dost ile bezm içre pinhān eyledüm 

 

7 Nāme-i aḥvālümi iltdüm Ģikāyetgāhına 

 Ḥālümi ṣorduġı dem çāk-i girībān eyledüm 

 

8 Baḥr-i fürḳat sāḥilinde niçe yıllar aġlayup 

 Gözlerüm yaĢını bir deryā-yı ʿUmmān eyledüm 

 

9 Kaʿbe kūyuñda senüñ ben rūz-ı vuṣlat ėricek 

 Bu dil-i dīvānemi ḳoç gibi ḳurbān eyledüm 

 

10 Āsitān-ı ḫānḳāhuñda bu gün oldum mürīd 

 Niçe abdālānı bir cürʿayla ḥayrān eyledüm 

 

11 Bād-ı ʿıĢḳuñ taḫtgāh oldı ġamuñ ḫātemine 

 Bu dil-i maẓlūmı gör Ģimdi Süleymān eyledüm 

 

12 LeĢker-i hicr ü elem ḳıldı vücūdum pāy-māl  

 Milk-i dilde ʿıĢḳuñı bir ulu sulṭān eyledüm 

 

13 Her yaña tātār-ı zülfüñ ṭaġılup ḳıldı gulüv 

 Ġlleri caʿd-ı perīĢānuñla tālān eyledüm 
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14 Mıṣr-ı dilde Yūsuf-ı cānı ʿazīz ėtsem n‘ola 

 Nice yıldur kim vedāʿ-ı pīr-i Kenʿān eyledüm 

 

15 ʿĀlem-i ʿuḳbādurur Ģimdengėrü seyrānımuz 

 Dünyenüñ milkin ser-ā-pā cümle vīrān eyledüm  

 

16 Ḫırmen-i eĢyāyı iḥrāḳ ėtmek içün külliyen 

 Āh-ı āteĢ-bārumı bir berḳ-ı sūzān eyledüm 

 

17 Ehl-i inkārı yine ġarḳ ėtmege ʿiṣyānına 

 Rūzgār-ı āhumı bir yeñi ṭūfān eyledüm 

 

18 Gördi dil-i pejmürde ölmiĢ o gülüñ evrāḳını 

 Bülbüli bir Ģiʿr-i dil-sūz ile nālān eyledüm 

 

19 SerziniĢ kim ḳıĢ-ı ḥasret içre gördüm ḫārdan 

 Berg-i gül evrāḳına yazdum çü destān eyledüm 

 

20 ġāh-ı ʿālemgīr olaldan leĢker-i ʿıĢḳuñla ben 

 Bu Ḳuloġlına göñül Ģehrinde dīvān eyledüm 
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21 Geçdi eyyām-ı Ģitā gördüm kim ėriĢdi bahār 

 Bülbül-āsā ben daḫı ʿazm-i gülistān eyledüm 
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Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün  

1 Mıṣr-ı dilde Yūsuf-ı ḥüsnüñle bāzār eyledüm 

 ġol metāʿ-ı vaṣluña cānum ḫırīdār eyledüm 

 

2 Ġonçe-i cīm ü ḫayālüñ Ģevḳına bülbül gibi 

 Dāstān-ı ḥasretüñle ḫayli güftār eyledüm 
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3 ḲıĢ-ı ḥasret geçdi çün ėriĢdi eyyām-ı bahār 

 ʿAndelīb-āsā seḥerde ʿazm-i gülzār eyledüm 

 

4 Bāġ-ı ruḫsāruñda gördüm ḳaddüñüñ ĢimĢādını 

 Gözlerüm yaĢını ol bāġ içre enhār eyledüm 

 

5 ġol Ḫıṭā-yı caʿd-i müĢgīnüñ bilelden ḳıymetin 

 Ḫˇāce-i Çīn içre zülfüñ müĢg-i tātār eyledüm 

 

6 Dergeh-i dārü‘Ģ-Ģifāña ḳoyalı bālīnümi  

 Dertlü cāna bu sebebden yaḫĢı tīmār eyledüm 

 

7 Bende-i fermānberüñ oldı göñül cānā senüñ 

 Ġayrı ḳapuya anuñçün varmaġa ʿār eyledüm 

 

8 Lāle-i ruḫsāruñ āl vėrdi göñül gördi hele 

 Nergüsüñle her kime baḳdumsa bīmār eyledüm 

  

9 ġol Ene‘l-Ḥaḳ nāmını ṣaldum belā Baġdādına 

 Ġy niçe Manṣūrı ol Ģehr içre berdār eyledüm 

 

10 Ḫānḳāh-ı dilden ʿıĢḳuñ pīrine oldum mürīd 

 Cürʿadān-ı ḥayretüñle keĢf-i esrār eyledüm 

 

11 Ṣaldum iḳlīm-i fenāya yine bu ġam leĢkerin 

 Bu dili nefs-i Ḫavāric üzre Kerrār eyledüm 

 

12 Bezm-i ʿıĢḳ içre bu gün pervāneler yanmaġiçün  

 Āh-ı āteĢbārumı ʿālemde bir nār eyledüm 

 

13 Bu gözüm yaĢını beñzetdüm gül-i ruḫsāruña 

 Ḥasretüñ bāġında anı ṣāfi gülnār eyledüm 



926 
 

14 Ḫırḳa-i peĢmīnemi yāre bıraḳdum yanmaġa 

 Ḥāṣılum deryāya ṣaldum bir eyü kār eyledüm 

214ᵃ 

15 Rüstemāne yine meydān içre ḳıldum bir neberd 

 Müddeʿīler baĢına bu ʿālemi ṭar eyledüm 

 

16 Niçe bir bu ṭabl-ı ʿıĢḳı kilim altında uram 

 UĢ melāmet sancaġın ḳaldurdum iẓhār eyledüm 

 

17 Manṭıḳu‘ṭ-ṭayruñ rumūzın oḳudum bildüm nihān 

 ġehr-i dilde ṣad-hezārān Ḫˇāce ʿAṭṭār eyledüm 

 

18 Göñlümüñ eyvānına bu ʿıĢḳı sulṭān eyleyüp 

 ĠĢbu ʿālem ḫalḳını aña ṭalebkār eyledüm 

 

19 Ḫalḳa-i ẕikre göñül baġladı dil vīrānesi 

 Zülf-i yāri bėline ḳıymetlü zünnār eyledüm 

 

20 Ġy Ḳuloġlı bezm-i vaḥdetde Elestüñ cāmını 

 NūĢ ėdüp Ḳālū-belādan
922

 berü iḳrār eyledüm 
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Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün 

 ًاضتإ شإ ٝ زٍ اظ ضاٙ تطحا ٠ٓ تطّ 1

ٖٓ ًٚ ؼٟٞ ٓثحاليإ ضا ٓساٝا ٠ٓ تطّ 
923

 

 

 ٝازئ ائٖ ًٚ ٓٞؼاضا ٓ٘اشات ٠ٓ ً٘س 2

ٖٓ چٞ اٝ ضا آجؿ يٞض جٔ٘ا ٠ٓ تطّ 
924

 

                                                           
922

 A‟râf, 7/172. 
923

 “Can ve gönül kervanını, Mekke yolundan götürüyorum. Ben, müptelaların yanına tedavi 

götürüyorum.” 
924

“ Eymen Vadisi Musa (a.s.) için Allah‟a yalvarıyor. Ben de Tur Dağı‟nın ateşi gibi ona selam 

götürüyorum.” 
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 ـٔۀ ٛصطإ جٞ چٕٞ ٛؽث ٛلث زٝظخ اؼث 3

شضۀ ٝلَ ـٔا اظ ٛفث ٓأٝا ٠ٓ تطّ 
925

 

 

 ذطٖٓ ػاُْ تؽٞظز آٙ آجفثاض ٖٓ 4

إٓ تحؽٌيٖ ٠ٓ ًْ٘ چفْٔ تسضيا ٠ٓ تطّ 
926

 

 

 ًط تٌٞيْ ٝح٠ آؼا همۀ اػصاظ ٖٓ 5

إٓ حٞاضيٕٞ ضا پ٘س ٓؽيحا ٠ٓ تطّ 
927

 

 

 تٜط ػيؽا ـٔۀ كيىث تٔا زاز اٟ لْ٘ 6

زض ً٘يؽاٟ ـٔاضا ذيَ جطؼا ٠ٓ تطّ 
928

 

 

 ؼاُٜا ٖٓ جيطٙ زٍ ـسّ ظً٘س لٞٓؼٚ 7

ؼٟٞ زض ٓيراٗٚ ضا الحاب جوٞا ٠ٓ تطّ 
929

 

 

 هيؿ اياّ جحؽط تٌصضز اٟ شإ ٖٓ 8

إٓ زٍ اكؽطزًإ ضا ضٝظ ًطٓا ٠ٓ تطّ 
930

 

 

 آـ٘ايإ زض ٓواّ حيطت ًثطا ـسٗس 9

ٖٓ تؽٟٞ آٗإ ضا پط ٠ٓ ظلٜثا ٠ٓ تطّ 
931

 

 

 

 

 

                                                           
925

 “Senden çok az bir ayrılık, yedi cehennem gibidir. Sana zerrece kavuşmak ile sekiz cenneti 

kazanırım.” 
926

 “Benim ateşler yağdıran âhım, dünya harmanını yakıp kül eder. Onu, ancak gözyaşlarımı deniz 

gibi akıtarak söndürürüm.” 
927

 “Eğer vahiy gibi acze düşüren kıssamı söylersem, o Havarilere İsa Peygamber (a.s.) gibi nasihat 

vermiş olurum.” 
928

 “Ey güzel! Hazret-i İsa (a.s.) aşkına feyzinden azıcık bize de ver. Zira sizin kilisenize çok havariler 

götürürüm.” 
929

 “Yıllarca ibadethanenin bir köşesinde (riyakârca) ibadet etmekten kalbi kara oldum. Meyhanenin 

kapısına takva sahiplerini götürüyorum.” 
930

 “Ey benim canım! Hasret günlerinin kışı geçer. O gönlü donuk duygusuzları sıcak günlere 

götürürüm.” 
931

 “Tanıdıklar, hayret-i kübrâ makamındadırlar. Ben onlardan tarafa kıpkırmızı şarap götürürüm.” 
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 ٖٓ ًٚ زض ظِٔات ًيؽٞيث ظـثطٗي ضٝإ 10

آب حيٞإ ياكحْ شاٗا ـٔاضا ٠ٓ تطّ 
932

 

 

 ٓطؽ زٍ پطٝاظ ٠ٓ ًفث إٓ ش٘اب آـيإ 11

جا حىٞض حىطجث كطياز ٝ ؿٞؿا ٠ٓ تطّ  
933

 

 

 ٛط ًطا ؼٞظز ٝشٞزّ آجؿ ؼٞزاٟ جٞ 12

ًيٖ زٍ ؼٞظإ ٓا آب ٓملا ٠ٓ تطّ 
934

 

 

 پػ زٓازّ ٠ٓ چٌس ذٕٞ زيسۀ ًطيإ ٖٓ 13

ضٟٝ جٞ آيي٘ۀ ُٞض ٓصال ٠ٓ تطّ 
935

 

 

 ًيٖ ظٗرسإ ـٔا ظٗسإ ػفاهإ تػ 14

ٖٓ ٛٔإ إٓ ؼٟٞ اٝ زيٞاٗٚ ـيسا ٠ٓ تطّ 
936

 

 

 ًط ٗٔيٌطزّ ٖٓ آطٝظت ٌٗاضا ـطض زٍ 15

چٕٞ تسؼحٞض ذساضا ـا هللا كطزا ٠ٓ تطّ 
937

 

 

 ٠ٓ ضؼْ جا ٖٓ تٞهث ٝلِث زُساض زٝؼث 16

جا ًٚ ٗعزيي ـٔا اٗٞاع پيسا ٠ٓ تطّ 
938

 

 

 

 

                                                           
932

 “Ey sevgili! Ben senin saçlarının gece rengi gibi olan karanlığında âb-ı hayat buldum. Onu sana 

götürüyorum.” 
933

 “Gönül kuşum, senin yüce huzuruna feryat ve kavga götürmek maksadıyla, o yüce yuvaya doğru 

uçuyordu.” 
934

 “Senin sevda ateşin varlığımı yakar, kavurur. Bundan dolayı yanan gönlümüze saf su 

götürüyorum.” 
935

 “Gözlerim her vakit kan ağlar durur. Senin yüzüne, parlak gönül aynasını götürüyorum.” 
936

 “Senin çene çukurun, âşıkların zindanı olmak için yeterlidir. Ben, o güzel çeneye divane âşıklar ve 

çılgınlar götürürüm.” 
937

 “Ey sevgili! Bugün gönlümdekileri açığa vurmuyorum, ama Allah izin verirse yarın inşallah 

açıklayacağım.” 
938

 “Sevgiliye kavuşma vakti geldiğinde, senin yakınında türlü şekillerde ortaya çıkarım.” 
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 ٖٓ ًثٞجطٝؾ حطيْ ذاٗيث ٓ٘صا ًْ٘ 17

زض ٛاٟٝ آؼحاٗث جطى شِٞا ٠ٓ تطّ 
939

 

 

 اتط آؼايْ تايٖ ضٝظ چٞ ٖٓ ٛإٓٞ جيٚ 18

هّٞ ٓٞؼا ضا تٜط ـة ٖٓ ٝ ؼِٞا ٠ٓ تطّ 
940

 

 

 ٛط ًطا ظٗصيط ظُلث ًط تسؼث ٓا ضؼس 19

آٗچٚ ذؼثإ ٓثيٖ اػصاظ ٓٞؼا ٠ٓ تطّ 
941

 

  

 اٟ هٍٞ اٝؿ٠ِ كطهث زُساضضا ٛچ چاضٙ ٗيؽث 20

زٓثسّ اظ همۀ ٛصطإ ًٚ ٛط شا ٠ٓ تطّ 
942
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Müstefʿilün Müstefʿilün Müstefʿilün Müstefʿilün 

1 Dost bu cihāndan geçmiĢem ben ʿazm-i ʿuḳbā ėderem 

 Yaʿnī visālüñ cāmını derde müdāvā ėderem 

 

2 Terk-i hevā ḳıldı göñül ṭuydı beḳānuñ leẕẕetin 

 Būy-ı hevā-yı zülfüñe bu ʿaḳlı yaġmā ėderem 

 

3 Zülf-i hevā-yı ʿıĢḳuña bu dil ġubār oldı yine 

 Geçdüm fenādan ʿāḳıbet terk-i muʿallā ėderem 

 

4 Seyr-i behiĢt-i āsümān düĢdi nihānī göñlüme 

 ġimdengėrü seyrānumı Firdevs-i ṭūbā ėderem 

215ᵃ 

                                                           
939

 “Ben, güvercin gibi senin evinin harimini kurtuluş yeri edinirim. Senin dergâhının şevkiyle, 

ortalarda görünmeyi terk ediyorum.” 
940

 “Ben bugün Tih çölünde bulut gibiyim. Hazret-i Musa‟nın (a.s.) kavmine her gece, kudret helvası 

ve bıldırcın eti götürüyorum.” 
941

 “Zülfünün zinciri eğer elimize ulaşırsa, onu Hazret-i Musa‟nın (a.s.) mucizesi gibi apaçık bir 

ejderhaya dönüştürürüm.” 
942

 “Ey Kuloğlu! Sevgilinin ayrılığına hiç çare yok. Ayrılık acısının hikâyesini, her gittiğim yere 

daima götürüyorum.” 

 



930 
 

5 Ol bir gül-i ḫandānımuñ vechi temāĢāsındayam 

 Bülbül gibi tā ṣubḥa dek her gėce ġavgā ėderem 

 

6 Esrār-ı ḥālātuñ senüñ envār-ı ġāyātuñ senüñ 

 Hergiz yüce ẕātuñ senüñ dāyim temennā ėderem  

 

7 Bu ḥasretüñden gözlerüm yaĢı aḳup deryā olur 

 Ol baḥr-ı ʿuẓmāyı bu ben hergiz temāĢā ėderem 

 

8 Yėter benüm dāmānumı ṭutduñ bu gün iy müddeʿī 

 ġimdengėrü ben yakañı alup çü daʿvā ėderem 

 

9 ĀĢüfte-i ḥayrānıñam ḳapuñda çün nālānıñam 

 ġeydā-yı bī-dermānıñam kendümi rüsvā ėderem 

 

10 Kimler beni añlar bu gün ʿıĢḳ cānumı ṭāġlar bu gün 

 ĠĢbu dil-i vīrānemi derdüñle iḥyā ėderem 

 

11 Sen bu dil-i vīrānumı ḳılduñ ġamuñ gencīnesi 

 Gencīne-i ġamuñda ben çoḳ nesne peydā ėderem 

 

12 Yazdum berāt-ı ʿıĢḳuña derd-i cihān menĢūrını  

 Zülfüñle ḳavseynüñ aña bir ʿāli ṭuġrā ėderem 

 

13 Sicn-i zenaḫdānuñda ben ḳıldum niçe yıllar delim  

 Zencīr-i ʿıĢḳuñ ḥükmini cānumda icrā ėderem 

 

14 ġehvār-ı dürr-i ʿıĢḳuñı dilde nihān eyler idüm 

 Anı ḳamu ʿālemlere Ģimdi hüveydā ėderem 
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15 ġehr-i firāḳuñda senüñ gündüz gėce aġlamadan 

 Bu gözlerimüñ yaĢını bir ulu deryā ėderem 

 

16 Maḥabbetüñ daʿvāsını ḳıldum senüñ her rūz u Ģeb 

 Ben ḥüccet-i ʿıĢḳa yine bir dürlü imżā ėderem 

 

17 Bu āsümān-ı ʿıĢḳuña dür-dāneler zeyn eyledüm 

 Naẓm-ı dür-i meknūnumı ʿaḳd-ı Ŝüreyyā ėderem 

 

18 Bezm-i firāḳuñda bu gün ḫūn-ı cigerdür yāremüz 

 Bu eĢk-i gülgūnumla pür bir cām-ı ḥamrā ėderem 

 

19 Bu kāḫ-ı naẓm içre bu gün bir dilberi zeyn eyledüm 

 Ruḫsār-ı ābı üstüne zülf-i muṭarrā ėderem 

 

20 Ḳuloġlı ben göçsem gerek Ģol ḳapuyı açsam gerek 

 Bu cümleden geçsem gerek tā ʿazm-i Mevlā ėderem 

215ᵇ 

21 Gör göñlümi Leylāya mı yoḫsa ġam-ı Mevlāya mı 

 Mecnūn gibi ben cāya mı kūh ile ṣaḥrā ėderem 
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 Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün 

1 Ben ezelden āĢināmı yā niçün yād eyledüm 

 Ḫırmen-i maḥṣūl-i ʿömrüm gibi berbād eyledüm 

 

2 Pāyidār olmadı gördüm bu cihān hergiz baña 

 Servi gibi ḫidmetüm bāġından āzād eyledüm 

 

3 ḲıĢ-ı ḥasret içre geçdi ʿömrimüz yoḳ yerlere 

 Gül-ʿıẕār-ı vaṣluñı añduḳça feryād eyledüm 
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4 Āḫir inüp yıḳılur bu ḳubbe-i kāḫ-ı vücūd 

 Bilmedüm seyl-i fenā üstünde bünyād eyledüm 

 

5 Ṭutalı zencīr-i ʿıĢḳuñla bu ṣaḥrā dāmenin 

 Rūḥ-ı Mecnūnı beḳā Ģehrinde ḫoĢ Ģād eyledüm 

 

6 ʿĠlm-i ʿıĢḳı mekteb-i ḥüsnüñde bu dil ṭıflına 

 ġöyle taʿlīm eyleyüp ben anı üstād eyledüm 

 

7 ġol leb-i ġīrīnüñüñ biĢürüben ḥelvāsını 

 Bī-sütūn-ı ġamda çoḳ Ferhādı ırġad eyledüm 

 

8 Oḳuma baña göñül mihr ü vefānuñ ḳıṣṣasın 

 Āsitān-ı ʿıĢḳda çāker çoḳ FerāḥĢād eyledüm    

  

9 ʿUrs-ı dünyāya göñül meyl ėdüp almaġ istedi 

 Dėdi baña sencileyin niçe dāmād eyledüm 

 

10 Gül-ʿıẕār-ı vaṣluña ėrdüm yine bülbül gibi 

 Ḥırz-ı cān içün bu ismüñ dilde evrād eyledüm 

 

11 Fürḳatüñ çün kimseye göstermedi rūy-ı vefā 

 Bu kitāb-ı ʿıĢḳuñı bir yerden īcād eyledüm 

 

12 Ḫānḳāh-ı miḥnet içre yine oldum pīĢ-rev  

 Çoḳları bu ḫalḳa-i ẕikrüñde irĢād eyledüm 

 

13 Dünyeyi terḳ ėtdügüm görüp ḳamu reĢk ėtdiler 

 Niçe ṣāḥib-dünyeyi bu fende zühhād eyledüm 

 

14 ʿIĢḳ ile vėrdüm ḫarāba cismümüñ bünyādını 

 ĠĢbu göñlüm Ģehrini yapdum çü Baġdād eyledüm 
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15 Ḳāḍıye‘l-ḥācāt öñinde daʿva-i ʿıĢḳ eyleyüp 

 Ṣıḥḥatine gözlerüm yaĢını iĢhād eyledüm 

 

16 ʿArṣa-i miḥnetde kesmege raḳībüñ baĢını 

 Ġamze-i ḫūn-rīzüñi bir eyü cellād eyledüm 

 

17 Genc-i ʿıĢḳuñ buldum iẓhār eyledüm gencīnesin 

 Bu sebebden çoḳları kendüme ḥussād eyledüm 

 

18 Vėrmedüm iḳlīm-i dilde nefse ben maḳṣūdını 

 PādiĢāhāne yine bir ʿadl ile dād eyledüm 

 

19 Kāfir-i nefsüñ yėnüp bozdum küniĢt-āsā seni 

 ġöyle kim dil Kaʿbesin bir ḫoĢça ābād eyledüm 

 

20 Yārüñ ol ʿahd-i ḳadīmin dil ferāmūĢ ėtmeyüp 

 Ġy Ḳuloġlı ben anuñ bezmin gėrü yād eyledüm 
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Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün 

1 Ben feżā-yı ʿālem olmazdın evel hāmūn idüm  

 Nām-ı Leylānuñ henüz yād olmadın Mecnūn idüm 

 

2 Añlamazdı remzini herkes benüm hiç tārımuñ 

 Çeng-i miḥnet meclise gelmezden öñ ḳānūn idüm 

 

3 Daḫı ḫalḳ olmamıĢ idi iĢ bu esbāb-ı cihān 

 Pes o bāzār-ı muḳadder içre ben ṣābūn idüm  
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4 Bu cihān bostānın ekmemiĢdi zürrāʿ-ı ezel 

 Orta yerlerde yuvarlanur ben ol ḳavun idüm 

 

5 Kimsenüñ yüzini yırtmamıĢdı çarḫuñ pençesi 

 Dest-i ḳudret kim iĢitdük anda ben nāḫūn idüm 

  

6 Bu Ģafaḳ giymemiĢ idi ḫilʿat-i ālin henūz 

 Bāġ-ı ḥikmet içre ben bir çehre-i gülgūn idüm 

 

7 Dāmen-i nāsa ėriĢmemiĢ idi dest-i belā 

 ġol zamān kim vādi-i fürḳatde ben maḥzūn idüm 

 

8 Yer yüzine gelmemiĢdi Ģol zamān bir ḳaṭre āb 

 Men ki girdāb-ı belāda Nīl ile Ceyḫūn idüm 

 

9 Muntaẓırdum ʿāleme iẓhār ėdeydüm kendümi 

 Līkin iy ḫˇāce bilürsin vaḳtine merhūn idüm 

216ᵇ 

10 ḲaplamıĢken āfet-i ẓulmet cihānı cā-be-cā 

 Ol maḥalde gūĢe-i vaḥdetde ben meʾmūn idüm 

 

11 Doġmaz idi devr ėdüp Ģi bu sipihr-i āsiyāb 

 Çevrilür vādī-i ḥayretde bu ben gerdūn idüm 

 

12 ʿĠlm ü ḥikmetden oḳusa Ģimdi Loḳmān bir varaḳ 

 ġīĢe-i ḳālū-belāda
943

 düzilür maʿcūn idüm 

 

13 Perr-i Cibrīl Ādemi hergiz iḥāṭa ḳılmadın 

 Kāḫ-ı ḳudretde oturmıĢ nāzenīn maʾṣūn idüm  

 

                                                           
943

 A‟râf, 7/172. 
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14 Genc-i esrār-ı ledünnī cevheri yayılmadan 

 Künti kenzen maḥzeninde ṣanasın medfūn idüm 

 

15 Vādi-i Eymende Mūsā nāra baĢ indürmedin 

 Tā ezel Mıṣr-ı seyāḥat içre ben Hārūn idüm 

 

16 ġu melāyik secde ḳılduḳda vücūd-ı Ādeme 

 ʿAlleme‘l-esmā944
 oḳurdum ḳıṣṣa-i efsūn idüm   

 

17 ĖĢigüm ṭaĢın öperdi gāh olurdı māh-tāb 

 Ġy benüm ḥālüm bilen ben kimlere maḳrūn idüm 

 

18 Çāh-ı Bābil daḫı melʾān olmamıĢdı siḥr ile 

 Vey gözüm nūrı ezelden ben saña meftūn idüm 

 

19 BulmamıĢdı kimse dünyā içre destūr-ı ezel 

 Ben bu fānī milke cānā gelmege meʾẕūn idüm 

 

20 Ḥamdüli‘llâh iy Ḳuloġlı Ģimdi āzād ėtdiler  

 Ben daḫı niçün bedende bir zamān mescūn idüm 
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Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün 

1 Ben ezelden kim Ene‘l-Ḥaḳ dārınuñ Manṣūrıyam 

 Bezm-i vaḥdetden içen ḳālū-belā 945
maḫmūrıyam 

 

2 Ġy niçe Mūsā dėdi kim Rabbi enẓurni ileyk 946
 

 Bir türāba beñzerem yanmıĢ tecellā Ṭūrıyam 

 

                                                           
944

 Bakara, 2/31. 
945

 A‟râf, 7/172. 
946

 A‟râf, 7/143. 
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3 Mürdeyem kim tīġ-i ʿıĢḳ ile helāk oldum helāk 

 Zümre-i Ģāh-ı vilāyet Kerbelā maḳbūrıyam  

 

4 Siḥr-i Bābil Ģiʿrini bilmezdi Nāhīd-i felek 

 Ben senüñ ol nergis-i cādūlaruñ mesḥūrıyam 
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5 Ben ḳıyās ėtdüm ki ḥubbuñdan bulaydum engübīn 

 Dėmedüñ ol dem baña ben bir belā zenbūrıyam  

 

6 Kūh-ı cismüm üzre yaḳdum yer yerin ben ṭāġlar  

 Bu sebebden eyledüm ʿāĢıḳlaruñ manẓūrıyam 

 

7 Ṭutdı ṭūfān ʿālemi ḳapladı āĢūb-ı belā  

 Gözlerümden aḳdı seyl ṣanki Ādemüñ tennūrıyam
947

 

 

8 Cürʿamuñ bir ḳaṭresin içen olur maḫmūr-ı ʿıĢḳ 

 Ṣanasın kim ben Ģehā bāġ-ı ṣafā engūrıyam 

 

9 Diñleyüp efsāneye ḥaml eyleme efsūnumı 

 Ben muʿammā söylerem ṣanma ki zāhid ṣūrıyam  

 

10 Gerçi dünyāda ḫarābe Ģeklidür bünyādımuz 

 Kim ḥaḳīḳatle baḳarsañ ʿālemüñ maʿmūrıyam 

 

11 Vāʿiẓā sen de beni rind-i ḫarābāt añlama 

 Bu zamānuñ zühd ile ben de bu gün Ṭayfūrıyam  

 

12 KeĢf-i rāz ėtme ė dil sen de ʿayān olma ʿayān  

 Baña cānān dėr ben her perdenüñ mesṭūrıyam  

 

                                                           
947

 “Sanki” kelimesi “san” şeklinde okunursa vezindeki kusur giderilebilir. 
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13 Ṭañ mıdur baña yazılsa idi ḥüsnüñden berāt 

 Kim ezel dīvānınuñ ṭuġrāsınuñ menĢūrıyam 

 

14 Ben diler miydüm ki hiç rüsvā-yı ʿālem olmaġı 

 N‘ėdeyim ḥükm-i ezel sulṭānınuñ mecbūrıyam 

 

15 Geh fenā vėrelüm iḳlīm-i vücūda geh beḳā 

 Ṣanasın Ġsrāfilüñ aġzında olan ṣūrıyam 

 

16 Kimse görmez kim beni ben ḳandayam yā ben neyem 

 Gerçi bir ednāyam ammā ʿālemüñ meĢhūrıyam 

 

17 Bāġ-ı ʿömrüm içre ḫurmā-yı vücūdım bār-ver 

 Ravża-i ḫuld-i berīnüñ mīve-i mesrūrıyam 

 

18 Kendü kendümden yanar ṣanmañ beni pervāne-veĢ 

 ĀteĢ-i nār-ı hüviyyet milkinüñ mecrūrıyam 

 

19 Dāne-i ḫālüñ görüp dāma giriftār olmıĢam 

 Gel teraḥḥum eyle kūy-ı miḥnetüñ ʿAṣfūrıyam  

 

20 Sürinü geldüm ıraġ illerden eyle sen ḳabūl 

 Ġy Ḳuloġlı ben viṣālüñ Kaʿbesinüñ dūrıyam 
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21 Ḫüsrevā gel luṭf ėdüp redd eyleme efgendeñi 

 Südde-i ḳaṣr-ı celālüñ bende-i mehcūrıyam 
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Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün 

1 Göñül dervāze-i ʿıĢḳ Ģehrine ėrmege ḳıl iḳdām 

 Viṣāl-i ḥacc-ı dilberçün bėlüñe baġlayup iḥrām 
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2 Ḫayālātında maʿĢūḳuñ bu gün cān vėrmeyen ʿāĢıḳ 

 ĖriĢmez Merve-i vaṣla Ṣafāda ḳılamaz ārām 

 

3 Eger bu rūze-i ʿıĢḳa taḥammül ḳılmasañ cānā 

 Ėremezsin viṣāline göremezsin ki hiç bayrām 

 

4 Anuñ Ģol vādi-i ḥicrānına düĢ sen gürisne ol 

 Yarın vuṣlat serāyında göresin bī-ʿaded inʿām 

 

5 Bu rāh-ı ʿıĢḳa maḥmil baġladılar cümle ʿāĢıḳlar 

 Olara ėregör tā olmayasın arada bed-nām 

 

6 Göñül ferdāya ḳalma ėregör maḳṣūduña yarın 

 Bu gün hicrān-ı levh üzre yazılmaya kim saña nām 

 

7 Eger maʿmūrı isterseñ bu vīrān-ḫāneden gel çıḳ 

 Açıla üstüñe devlet bulasın ʿizzet ü ikrām 

 

8 Bu dil ʿıĢḳ-ı Ġlâhīle semāda eylese pervāz 

 Aña bu dāne-i tezvīr-i dünyā olmayısar dām 

 

9 Ġubār-ı māsivāyı sil derūnuñ āyīnesinden  

 Be-nāgeh ʿilm-i Rabbānī ṭola ḳalbüñ evi ilhām 

 

10 Ki her Ģeyi gözüñ görse sen andan eylegil ʿibret 

 Anuñ esrārını bilüp olasın ki ḳatı fehhām 

 

11 ġu ḳulın Ḥaḳ teʿāla‘llâh severse iĢbu ʿālemde 

 Eger feyż eyleyüp tevfīḳ vėriser ol ḳula Ġslām 

 

12 Daḫı hem rūz-ı maḥĢerde ecirler vėriser aña  

 Ve hem cennet serāyında ėde niʿmetlerin itmām 
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13 Devām-ı ʿizzetin göre maḳām-ı ḳurba ėrgüre 

 Ḫudā aña neler vėre ṣafālarda ola bessām 

 

14 Rıżānuñ āsitānına ḳadem baṣa pes ol sālik 

 Kim ol Dārü‘s-selām içre müyesser olısar her kām 
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15 Sefer ḳıl sen de iy ʿāĢıḳ bu yola rehrev ol dāyim  

 Bulup meʾmen maḳāmı tā ki hiç görmeyesin ālām 

 

16 Olıgör ʿāḳıbet-endīĢ eger dānāyiseñ dervīĢ 

 Ḳıl Allâha yarar bir iĢ saña elṭāf ėde encām 

 

17 Ki zīrā iĢ bu dünyāya gelen gider bilürsin kim 

 Ḳanı ol muʿciz-i eĢyā selāṭīn ḳanı yā ḥükkām 

 

18 Gelen riḥlet ḳılur nāçār ki bunda hiç vatan ṭutmaz 

 Çekilür ol beḳā milke eger Aʿrāb eger Aʿcām 

 

19 Ḳomazlar bunda insānı alurlar gövdeden cānı 

 Aḳıdurlar ḳızıl ḳanı ölümdür arada ḥaccām 

 

20 Tecemmül ḳurma eĢyāda ki mühlet yoḳdur ortada 

 Ṭuramazsın bu dünyāda Ḳuloġlı var ḳatı ibrām 
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Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün 

1 Bulmaḳ isterseñ beḳāda tā ebed Dārü‘s-selām  

 Eyle anuñ ḫidmetinde gėce gündüz ihtimām 

 

2 ĠĢbu meydān-ı riyāżet içre ol nefse süvār 

 Eylegil ḥizb-i Ģeyāṭīn ʿaskerine intiḳām 
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3 Eyle bu iḳlīm-i dilde sen de ʿıĢḳı pādiĢāh 

 LeĢker ü cünd-i Ḫudā ḳursun ḫavāṭırda ḥıyām 

 

4 Kim bu vechile iĢit naḳl eylemiĢlerdür ruvāt 

 Zīra dėmiĢdür Resūl-i pādiĢāh-i Lā-yenām 

 

5 Dünye ehline kim olmaz āḫiret milki naṣīb 

 Āḫiret ehline olmıĢdur ki bu dünyā ḥarām  

 

6 Ġkisi daḫı ḥarām oldı dėr ehlu‘llâha o 

 Bu ḥadīŝinde iĢāret eyledi Ḫayru‘l-enām 

 

7 Ger sen isterseñ eger ʿuḳbāyı bu dünyāyı ḳo 

 Ṣıdḳ ile eyle beḳānuñ ḫidmetine iltizām 

 

8 Murġ-ı ḳudsī idi rūḥuñ çünkim iy cān-ı ʿazīz 

 Aña lāyıḳ mıdurur kim ola dünyā bend ü dām  

 

9 Dāneye aldanma vardur dām-ı tezvīri ṣaḳın 

 Gösterir kendin saña ṭutmaḳ diler seni müdām 
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10 ġāh-ı rāhı gör kim oldur menhec-i Ģerʿ-i ḳavīm 

 Ol yoluñ yoḳdur ġubārı ʿaynuña girmez ḳatām 

 

11 Nūr-ı veche Lā-yezāl gözle iy dil dāyimā  

 Ol ḳamer ruḫsāra zīrā bu vücūduñdur ġamām  

 

12 Āsitān-ı bendesi ol gėce gündüz sen anuñ 

 ġāh-ı ʿālem olmaḳ isterseñ eger ṭutup niẓām 
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13 Ḳaddüñi dāl eyle anuñ ḫidmetinde sen bu gün 

 Ravża-i cennetde tā kim olasın serv-i ḫırām 

 

14 Kārbān-ı ġaybuñ ol sen bunda Ģol ḫar-bendesi  

 Tā varup Ģehr-i beḳāda bulġıl ʿizz ü iḥtiĢām 

 

15 Olmaḳ isterseñ beḳā Ģehrinde bir ʿālī-cenāb 

 Ḥaḳ rıżāsıyçün bu gün gördügüñe ḳıl iltiyām  

 

16 Dil kebūterdür ḥarīm-i Lā-yezāl içre ṣaḳın 

 Sen aña vėrme cefā eyle be-ġāyet iḥtirām 

 

17 Faḳr-ı ʿizzet bil ḳanāʿat kenz-i lā-yefnādurur   

 Sen aña eyle tenezzül devlet isterseñ devām 

 

18 GūĢe-i ʿuzletden olma iy göñül sen ṭūr hiç 

 LeĢker-i ḥırṣ u hevā bulsun dėr iseñ inhizām 

 

19 Aġla ḳıĢ-ı ḥasretī içinde sen bülbül gibi 

 Tā olasın vuṣlatı bāġında anuñ Ģād ü kām 

    

20 Ġy Ḳuloġlı gel beḳā milkine öñden ḳıl sefer 

 Ėrmeden bu cānuña ḳavs-ı ḳażādan çün sihām 
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Müstefʿilün Müstefʿilün Müstefʿilün Müstefʿilün 

1 Kaʿbe olur ise daḫı bāb-ı künüĢtüñ iy ṣanem 

 Anı penāh ėdinmiĢem ben daḫı bir kebūterem 

 

2 Ṭaʿn ėdüben baña ḳatı söyleme sen de zāhidā 

 Levḥ-i cebīnüm üzre yazmıĢ idi bunı ḳalem 
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3 Görmeyicek açılmadı bāġ-ı viṣālüñi göñül 

 Ben seni görmiĢem Ģehā cümle cihānı neylerem 

 

4 Verd-i rıżā-yı ḫāṭırum bār-ı maḥabbetüñ ile 

 ġöyle açıldı Ģād olup ṣanasın ol bāġ-ı Ġrem 
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5 Deste-gir olup elümi ṭut ben ayaḳda ḳalmıĢam  

 Ḳaṭre-i luṭfūñ eksülüp naḳṣ ola mı baḥr-ı kerem 

 

6 Oldı ḫayāl-i zülfüñüñ dil yine figendesi 

 Bulmadı hiç daha meded ḳatl ola gibi müttehem 

 

7 Beriyye-i firāḳuña düĢdi göñül ḳāfilesi 

 Sen aña hidāyet ėt imdi i rehber-i ḥarem  

 

8 Ḫāk-i ėĢügüñe ḳodum baĢumı bālīn eyleyüp 

 Zār u enīn ile senüñ ḳapuñda luṭfuñ umaram 

 

9 Budur namāzum ėtmüĢem vuṣlatuña iḳāmeti 

 Budur zekātum iy ḫˇace varumı yoluña vėrem 

 

10 Ḥaccum odur cemāliñüñ Ḳaʿbesin eylesem ṭavāf 

 Budur murādum uĢ benüm yüzüñi bārī bir görem 

 

11 Cümlesi bāb-ı luṭfuñuñ sāʾilidür kim iy ḫˇace 

 Ac u faḳīrüñ oldılar mīr-i ʿArab Ģāh-ı ʿAcem 

 

12 Gül yüzüñüñ baḥārına ėrse n‘ola bu murġ-ı cān 

 Çekdi o ḳıĢ-ı ḥasretüñ müddeti içre çoḳ elem 
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13 LeĢker-i ḫāl-i fikretüm aldı vücūdum ilini  

 Ḳurdı göñülde ḫaymesin dikdi otaġ ile ʿalem 

 

14 ʿIyd-ı viṣāl-i dilbere ėrerse ṣāyimāne dil 

 Bula küdūreti ṣafā rūze-i miḥnete çi ġam 

 

15 Āb-ı ḥayāt-ı vaṣluña teĢne durur bu Ḥıżr-ı dil 

 Ṣunsañ aña zülāliñüñ ḳaṭresi ola mıydı kem 

 

16 Āṣaf-ı ʿahdüñ iy göñül bendesiyem ne var bu gün 

 Luṭf-ı ḫazīnesinden uĢ ėrerse bī-ʿaded niʿam 

 

17 Bāġ-ı behiĢt-i vechüñi görmege dil murād ėder 

 Baña viṣālüñ iline varmaġa eyle bir himem 

 

18 Luṭfuñ olursa Ḫüsrevā kemīne bendeñe eger 

 Varubeni ėĢügüñe ben daḫı yüzümi sürem 

 

19 ġöyle senüñ faḳīrüñem yoḳdur elümde nesne hiç 

 Yoluña ḫarc ėder idüm olsadı māl ile direm 

 

20 Ḳuloġlına teraḥḥum ėt eyleme sen ḫuĢūneti 

 Bārī ḳadīmī bendeñi luṭf ile eyle muġtenem 
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21 Taḫt-ı ḳażā-yı ʿadlüñe beni ṭutup getürdiler 

 ʿAfv-ı nigāh-ı çeĢm ile eyle ziyāde mücrimem 
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Müstefʿilün Müstefʿilün Müstefʿilün Müstefʿilün 

 

1 Cerrāruñ olup ben senüñ ḳapuñda ṭurdum yā Ḳadīm 

 ʿAfv ile luṭfuñ umaram sen bir Kerīmsin bir Kerīm  
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2 Ġayrı ḳapuya iltmezüz hiç ilticāyı Bāri biz 

 Dāyim recāmuz sañadur ṣuçlarımuz çoḳdur delim 

 

3 Dilerseñ iḥsān eyleyüp bizi cināna iltesin 

 Kimse saña māniʿ degil destüñde Firdevs ü Naʿīm 

 

4 Sensin çün iy dānā-yı dīn saçuñdurur ḥablü‘l-metīn 

 Elüñdedür eĢyā hemīn vėr baña sen ḳalb-i selīm 

 

5 Bize ʿināyet eyle sen bize ḥimāyet eyle sen 

 Bize hidāyet eyle sen göster ṭarīḳ-i müstaḳīm 

 

6 ʿĀĢıḳ seni çoḳ arasın oñar yürekler yāresin  

 Bī-çāreye hem-çāresin her derdlere sensin Ḥakīm 

 

7 ĠĢlerimüz gerçi günāh dergāhuñı ḳılduḳ penāh 

 ʿAfv eylemekdür pīĢ-gāh sensin Ġafūr u hem Ḥalīm 

 

8 Firdevs-i aʿlā ḥaḳḳıçün hem beyt-i ʿulyā ḥaḳḳıçün 

 Sırr-ı ev-ednā 948 ḥaḳḳıçün ṣuçumuz ʿafv ėt yā Raḥīm 

 

9 Nefsüñ elindeyüz esīr ḳılma bizi sen dār-gīr  

 ʿAfv ėt bizi iy bī-naẓīr ḥürmetine ʿarĢ-ı ʿaẓīm 

 

10 Ḥaḳ yolı rāh olsun saña Mevlā güvāh olsun saña 

 Ġy dil penāh olsun saña Ģol ḳalʿa-i Ģerʿ-i ḳavīm 

 

11 Ol Cebreʾīl ekrem ḥaḳı ʿĪsā ile Meryem ḥaḳı 

 ġu Merve-i Zemzem ḥaḳı hem Kaʿbe-i beytü‘l-ḥaṭīm 
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 Necm, 53/9. 
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12 Yā ferdü ʿAllāmuʿl-ġuyūb yā vitrü Settāru‘l-ʿuyūb 

 Yā berrü Ġaffāru‘ẕ-ẕünūb
949

 aḥvālüme sensin ʿalīm 

 

13 Sür benligi benden gider ʿiṣyānımuz eyle heder 

 Göñlümüze vėrse keder ol vaḳt Ģeyṭān-ı recīm 

 

14 Fażluñ ḳılup hem-rāhımuz göster bize hem rāhımuz 

 Ėrgür saña güm-rāhımuz vėrme bize ẕihn-i saḳīm 
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15 ʿĀĢıḳlara ḳılsañ naẓar cāna vėrür gizlü ḫaber 

 Bāġ-ı cemālüñden eger eser ise bād-ı nesīm 

 

16 Yoluñdadur baĢ ile cān ḳılsañ n‘ola luṭf-ı nihān 

 Tātār-ı zülfüñden hemān ėrer ise ʿamber-Ģemīm  

 

17 Bu cāna cismümdür ḳafes ḳurtulmaġa ḳıldum heves 

 ʿĪsā-demüñden bir nefes ėrse olur muḥyī remīm 

 

18 Dost vaṣluñuñ güm-rāhıyam ėrmez elüm kūtāhiyem  

 Ġḳlīm-i ʿıĢḳuñ Ģāhıyam vaḥdetde olmıĢam muḳīm 

 

19 Çoḳdan yüzüñi görmezem ʿıyd-ı viṣāle ėrmezem 

 Ben ġayrı bāba varmazam ḳapuñdurur beytü‘l-ḥarīm 

 

20 Āsān ėdüp her kārını ġayra dėme esrārını 

 Göster yüzüñ envārını Ḳuloġlına sen yā Kerīm 
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 “Ey zâtında ve sıfatında eşi benzeri olmayan, gaybı en iyi bilen; ey tek olan, ayıpları örten! Ey 

iyiliği ve mükafatı bol olan, günahları örten!” 
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Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün 

1 Beḳā sancaġını açdum yine ʿazm-i fenā ḳıldum 

 Bu cānum murġını dām-ı bedenden çün rehā ḳıldum 

 

2 ĖĢigi ḫākini ehl-i ṣafānuñ dīde-i cāna 

 Çeküp kuḥl-i cilā gibi anı ḫoĢ tūtiyā ḳıldum 

 

3 Bu gün bāzār-ı ʿālemde vücūdum naḳdini vėrdüm 

 Metāʿ-ı vaṣl-ı dildārı hemānā iĢtirā ḳıldum 

 

4 Yine bālīn-i miḥnetde yaturdum bī-ser ü sāmān 

 Leb-i maʿcūn-ı yāri zaḥm-ı cāna bir devā ḳıldum 

 

5 O servüñ ḳāmeti sevdāsı ile eyledüm ḫidmet 

 Elif-ḳaddüm anuñ ḫāk-i derinde ben dü-tā ḳıldum 

 

6 Anuñ bezminde dil maḫmūr olupdur cām-ı ʿıĢḳ ile 

 Ṭoġup burc-ı Ģerefden ṭāliʿüm bir merhabā ḳıldum 

 

7 Görüp çün ʿıydgehüñde dilberüñ enver cemālini 

 Temennā eyledüm yerden göge dek çoḳ recā ḳıldum 

 

8 Süründüm gėcelerle kūy-ı cānānda çoġ aġladum 

 Seg-i kūyın anuñ kendüme yār-i āĢinā ḳıldum 

 

9 Sevindüm aġlar iken gėce gündüz luṭf-ı dilberle 

 Göñül vīrānesini bir maḳām-ı dilgüĢā ḳıldum 
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10 Viṣāl-i Kaʿbesine ėrdüm eyledüm ṭavāf anı 

 Anuñ ḳurbān yerine rāhına cānı fidā ḳıldum 
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11 Derūnum levḥine yazmıĢ idi evvel sivā naḳĢın 

 Anı āb-ı maḥabbet yudı terk-i māsivā ḳıldum 

 

12 Seḥer gülzār-ı vaṣluñda senüñ bülbül gibi cānā 

 Firāḳuñ dāstānın oḳudum ḫayli nevā ḳıldum 

 

13 Ġamuñ iksīri ile niçe demdür zerd-rū ėtdüm  

 Yüzüme ḫāk-i pāyuñ cevherini kīmyā ḳıldum 

 

14 Ḥużūrında anuñ mestāne āh ėtdüm gibi bilmem 

 Ḳatı güstāḫ olup ol meclis içre çoḳ ḫaṭā ḳıldum 

 

15 Bu meydān-ı maḥabbet içre ben bir Rüstem-i Zālem 

 Niçe bī-kesleri Ģāh eyledüm ṣāḥib-livā ḳıldum 

 

16 Bu gün bu kūh-ı istiġnāda sīmurġa Ģebīh oldum 

 Hezār ʿaṣfūr u günciĢküñ yine murġ-ı hümā ḳıldum 

 

17 Ferāġat gūĢesinde ḫūn-ı vaṣl-ı dilberi buldum 

 Bu kez ʿāĢıḳları daʿvet ėdüp anda ṣalā ḳıldum 

 

18 Anuñ zencīr-i zülfi gerdenüme baġladı girhin  

 Ki gördüm yoḳ rehā baña niçesin mübtelā ḳıldum 

 

19 Beni laḫt-ı ġamuñ ezdi çürütdi ḫurd u ḫām ėtdi  

 Ben anuñ bu cefāsın gördüm ammā çoḳ ṣafā ḳıldum 

 

20 Ḳuloġlı raḫt-ı pingāhum geçürdüm pül-i dünyādan 

 Ḳodum bu ʿālem-i süflīyi hem ʿazm-i beḳā ḳıldum 
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Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün 

1 Derūnum maḫzeninde genc-i esrārı nihān ėtdüm  

 Bu eyvān-ı belāda ben aña bir pāsbān ėtdüm 

 

2 Bu ṣaḥrā-yı vücūdumda ṭaġıdup ʿasker-i nefsi 

 ġu ʿaḳluñ pehlevānuñ anda bir ṣāḥib-ḳırān ėtdüm 

 

3 ġu ḳıĢ-ı miḥnet-i tengüñ cefāsından uṣandurdum 

 Ṣafā bāġında dil murġına bir ḫoĢ āĢiyān ėtdüm 

 

4 Feżā-yı Lā-mekān seyrini dil benden ṭaleb ḳıldı 

 Be-nā-geh riḥlet ėdüp tā vedāʿ-ı dü-cihān ėtdüm 

221ᵃ 

5 Cihānı terk ėdüp bu ḳaṣr-ı cāna çıḳmaġa cānā 

 Be-küllī üstüḫˇānum ayaġ ayaḳ nerdübān ėtdüm 

 

6 Bu dil bülbül gibi gülzār-ı vaṣluña ḥarīṣ oldı 

 Seḥerlerde ġarībāne niçe āh u fiġān ėtdüm 

 

7 Ḫayālātuñda bu dil murġı feryād eyledi bilmem 

 Teraḥḥum ḳılmaduñ hiç aña yanuñda ne ḳan ėtdüm 

 

8 ġu deñlü aġladum yandum bu gün kūy-ı cefā içre 

 ġu bāġ-ı servüñe bu gözlerüm yaĢın revān ėtdüm 

 

9 Geyüp bu Ģehr-i ġamda ben yine miḥnet ridāsını 

 Belā-yı ʿıĢḳı baĢumda bir aʿlā ṭalyasān ėtdüm 

 

10 Ḳamu ʿālemlere ḳarĢu bu meydān-ı felāketde 

 Cefālar tīrine bu üstüḫˇānum ḫoĢ niĢān ėtdüm 
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11 Feżā-yı āsümānī gibi çökdi baĢuma fürḳat 

 Hele öldüm dirildüm ben de ʿömr-i cāvidān ėtdüm 

 

12 Çıḳup bu ʿālem-i süflīyi terk ėtdi göñül yine  

 Varup ol ʿālem-i bālāda kendüme mekān ėtdüm 

 

13 Geçürdüm serziniĢler iĢ bu āfāḳ ile enfüsde 

 Yazup aḥvālümi cānāne rengīn dāstān ėtdüm 

 

14 Vücūdum zevraḳına rākib oldum baḥr-ı ḥayretde  

 Göñül esbābınuñ ālātın aña bādbān ėtdüm 

 

15 Taḥayyürde ḳodum bu cümle efhām ile evhāmı 

 Anuñ dergāh-ı aʿlāsına ḳaṣd-ı pāy-ı cān ėtdüm 

 

16 Murādum ḳıṣṣa-i esrārumı cānāna serḥ ėtmek 

 ĠĢit bu bezm-i ʿālemde niçe ḫˇānendegān ėtdüm 

 

17 Seni ḳoḳmaġiçün cānā bu gün bāġ-ı viṣālüñde 

 Bu cānum ĢīĢesini ṭopṭoluca żaymarān ėtdüm 

 

18 Metāʿ-ı vaṣl-ı dildārı bu gün bāzār-ı ʿıĢḳ içre 

 Göñül saña alıvėrdüm seni bir kāmrān ėtdüm 

 

19 Götür baĢuñdan iy dil sen de bu ārzū-yı dildārı 

 Ki ben hiĢ aṣṣı bulmadum bu iĢi çoḳ zamān ėtdüm 

 

20 Der iseñ sen baña vuṣlat iline var mıdur çāre 

 Ḳuloġlı bu reh-i miḥnetde dāmen-der-meyān ėtdüm 
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21 Yaturken ḫˇābgehde sırr-ı dilber girdi seyrüme 

 Anı cānum gibi ṣaḳladum ėllerden nihān ėtdüm 
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332 

Mefʿūlü Mefāʿīlü Mefāʿīlü Feʿūlün 

1 Ben murġ-ı dili nüzhet-i gülzāra getürdüm 

 Cān Yūsufını ṣatmaġa bāzāra getürdüm 

 

2 Bir ḫasta idi dil ki bu vīrān-ı belāda 

 Dildāra anuñ zaḥmını tīmāra getürdüm 

 

3 Pervāne gibi iĢ bu göñül yanmaġa ister 

 Bu bezm-i fenā içre anı nāra getürdüm 

 

4 ġol vaʿde-i vaṣlını dönüp eyledi inkār 

 Güçyile ben ol dilberi iḳrāra getürdüm 

 

5 Dil Yūsufını çāh-ı belā içre ḳomıĢlar 

 Ben anı ḫalāṣ ėtmege seyyāre getürdüm 

 

6 Baġdād-ı melāmetde bu gün dėmiĢ Ene‘l-Ḥaḳ  

 Manṣūr-ı dili zülfüñe berdāra getürdüm 

 

7 Maḳdūr olanı görü beĢer dėrler efendi 

 Her gizlü olan iĢümi iẓhāra getürdüm 

 

8 Dil zülf-i girihgīrüñe çün cān dėdi ḳıymet 

 Bir ḫˇāce bulup nāfe-i tātāra getürdüm 

 

9 ʿĀĢıḳlara çün ḫāk-i derüñ kuḥl-i cilādur 

 Bir ẕerre bulup dīde-i ḫūnbāra getürdüm 

 

10 Kālā-yı ser ü cānı alup destüme pinhān 

 Bir tuḥfe ṣanup dergeh-i dildāra getürdüm 
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11 Bu gözlerimüñ yaĢını ben eyledüm ırmaḳ 

 Bāġuñda anı sīb ile gülnāra getürdüm 

 

12 ġerḥ ėtmek içün ben de saña pes anı bir bir 

 Bu ḥāl-i dili gücile güftāra getürdüm 

 

13 Ṣaḥrāda idi Ģöyle o Mecnūn gibi tenhā 

 Göñlümi henüz Ģehrüñe āvāre getürdüm 

 

14 Çoḳ yıllar olup muntaẓır o dār-ı Ģifāda 

 Cān Ģerbetini bu dil-i bīmāra getürdüm 
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15 Bir ḫāl-i siyeh gibi nihān ėtdi bu Ģiʿrüm 

 Cehd ėdüp anı ol meh-i ruḫsāra getürdüm 

 

16 Dil ĢīĢesini ṣıdı bu gün senüñ firāḳuñ 

 Yapmaġa anı vaṣluña seni çāre getürdüm 

 

17 Bu naḥl-i göñül Ģöyle nezār oldı ġamuñdan 

 Ben anı dirülsün diyüp ezhāra getürdüm 

 

18 ʿAṭĢān olalı vaṣluña bu nāḳa-i ḥasret 

 Sīr-āb içün uĢ ben anı enhāra getürdüm 

 

19 ṬaġılmıĢ idi zülf ü ḫaṭuñ berg-i gül-āsā 

 Biñ cehd ile ben dāmen ü destāra getürdüm 

 

20 Ḳuloġlı ḳamu sözlerüñi levḥ-i ezelde 

 Bir bir düriĢüp nuṭḳ-ı güherbāra getürdüm 
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333 

Mefʿūlü Mefāʿīlün Mefʿūlü Mefāʿīlün 

1 Deryā-yı ḫayālüñle ġarḳ ėt beni sulṭānum 

 Sevdā-yı visālüñle aḳsun yoluña ḳanum 

 

2 Ṭañ mıdur ėriĢürse Ģol menzil-i ġufrāna 

 Kim Kaʿbe-i kūyuñda ḳurbān idi bu cānum 

 

3 Raḥuñda senüñ miḥnet baña gül-i ter oldı 

 Bālīn-i ṣafā üzre her ḫār-ı muġaylānum 

 

4 Varmaġa o gülzāra ḳaṣd eyledügümce ben 

 Pes ḫār-ı cefā ṭutdı berg-i gül-i dāmānum 

 

5 Ben derde giriftāram geldüm saña luṭf eyle 

 Elüñden olur yine bu derdüme dermānum 

 

6 Āh ḫāke düĢüp Ģimdi yollarda yuvalandum  

 Bir vaḳt ki benüm cānā göñüller idi seyrānum 

 

7 Cānāne benüm hergiz biñ derd ü belā ile 

 Aḥvālümi Ģerḥ eyler bu çāk-i girībānum 

 

8 ġol dāne-i ḫālüñ kim Ḥindūya müĢābihdür 

 Pes aña fidā olsun ġām ile Ḫorāsānum 

 

9 ġeyyād oluben geldüm ḳapuña deyüp li‘llâh  

 Dervāze-i ʿıĢḳuñda oldı yine devrānum 

222ᵇ 

10 Bülbül gibi feryādum ėrse n‘ola āfāḳa   

 Göstermedi ruḫsāruñ ol ġonce-i ḫandānum 
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11 Eyyām-ı Ģitā ėrdi uçurdu ḥużūrumdan 

 Pej-mürde olup ṣoldı evrāḳ-ı gülistānum 

 

12 Dāvud nebī-āsā elḥān-ı Zebūrumla 

 Ṭutdı kuh u ṣaḥrāyı bu āh ile efġānum  

 

13 Aldanma cihān ėtse iḳbāl ile idbārı 

 Yėller getürüp gitdi Ģol taḫt-ı Süleymānum 

 

14 Bu Ģehr-i felāketde ol deñlü çü bī-baḫtem 

 Hiç devr-i zamān içre bulunmadı aḳrānum 

 

15 Efsürde-dil olanuñ ḫırmenini çoḳ yaḳdı 

 Bir cüz‘-i Ģerer ile bu āteĢ-i sūzānum 

 

16 Ben aġlamayayın mı derd ile dögüp sīnem 

 Dil ḫānesini ḳoyup göç eyledi mihmānum 

 

17 ġol tekye-i miḥnetde bu zāl dehri her gāh 

 Bozmaġa hücūm ėtdi āyīn ile erkānum 

 

18 Hiç rāh-ı maḥabbetde ser-menzile ėrer mi 

 Güm-rāh oluben ḳaldı bu bī-ser ü sāmānum 

 

19 Bu fülk-i göñül düĢdi girdāb-ı beliyyāta 

 Ġarḳ ėtmege ḳaṣd ėtdi beni dil-i ʿummānum 

 

20 Ḳuloġlını sen ṣaḳla her vechile yā Rabbi  

 Pes anı celālüñden ḥıfẓ ėdüp iy Sübḥānum 
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334 

Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün 

1 Kim beni ʿıĢḳuñla sensin yine maḫmūr eyleyen 

 Gösterüp nūr-ı cemālüñ gėrü mestūr eyleyen 

 

2 Vaḥdetüñ girdābına düĢdi vücūdum zevraḳı 

 Menzil-i vaṣluñdan anı dūr u mehcūr eyleyen 

 

3 Āsiyāb-ı çarḫı dönderür gözümüñ yaĢları 

 Beni ol seyl-āb idi illerde meĢhūr eyleyen 

 

4 ʿĀĢıḳān-ı vuṣlatuñ bāb-ı serā-perdeñdedür 

 Ḥażretüñ eyvānına girmege destūr eyleyen
950
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21 Ġy göñül Mevlā degil midür murādātuñ vėrüp 

 Ḳalbüñi dāyim tecellī ile manẓūr eyleyen
951
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Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün 

1 Oldurur bir ḳabża ḫāki kāmil insān eyleyen 

 Ḳara ṭaĢı cevher-i laʿl-i BedaḫĢān eyleyen 

 

2 Derd ile gelüp ḳapusında bu gün yüz sürenüñ 

 ĖĢigine düĢenüñ derdine dermān eyleyen 

 

3 Cāhil iken niçesini ʿālim ü dānā ḳılan 

 Ḳaṭre iken baḥr-ı bī-pāyān u ʿummān eyleyen 

 

4 ḲurumıĢ berg-i giyāhı sebze-i bāġāt ėden 

 Ḳudretüñdür ḫār u ḫāĢāki gülistān eyleyen 

                                                           
950

 Şiirin devamı 223ᵇ‟dedir. 
951

 Bu beyit, 334. şiirin son beytidir. 
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5 Sebze-pūĢ ėdüp dıraḫtāna çü ḫilʿat geydüren 

 Ġonçe-i maḳṣūdı sensin verd-i ḫandān eyleyen 

 

6 Umar iken hiç meĢām-ı dilde bir būy-ı vefā 

 Bende-i bī-çāreyi dünyāya sulṭān eyleyen 

 

7 Ḳorḳusından mıdurur tīġ-i celāl-i heybetüñ 

 Āyet-i ḥüsnüñ midür kāfir müselmān eyleyen  

 

8 Ḫāl ü ḫaṭṭuñ mıdurur cānumda ḳomayan mecāl 

 Yā ser-i zülfüñ midür ʿaḳlum perīĢān eyleyen 

 

9 Buldı ol eyvān-ı vaḥdāniyyetüñde ḳurb-ı rāh 

 On sekiz biñ ʿālemi ʿıĢḳuñla seyrān eyleyen 

 

10 Āh-ı serdüm devr olup bu ʿālemi ẓulmāt ėden 

 Ḥasretüñdür gözlerümden seyl ü ṭūfān eyleyen 

 

11 Fürḳatüñdür araduḳça Ģol ḫayāl-i ṭalʿatüñ 

 Bu Ģerār-ı āhumı bir berḳ-ı sūzān eyleyen 

 

12 Sīne tennūrında piĢürdüm hezārān ĢiĢ kebāb 

 Nār-ı hicrüñdür beni ġāyet fürūzān eyleyen 

 

13 Ḫānḳāh-ı ḥayret içre tā ezel iy pīr-i ʿıĢḳ 

 Cürʿadānuñdur ki ben dervīĢi ḥayrān eyleyen 

 

14 GelmiĢem Ģeyyād olup bāb-ı viṣālüñden baña 

 Dest-i luṭfuñdur ezelden baña iḥsān eyleyen
952

 

 

                                                           
952

 Şiirin devamı 224ᵃ‟dadır. 
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223ᵇ 

5 Sāyebān-ı fikretüñdür çün senüñ ẓıll-ı Ġlâh 

 Niçe Mūsāya tecellī ile min-Ṭūr eyleyen
953

 

 

6 Engübīn-i vaṣluñı ʿarż eyleyüp ṭāliblere 

 Cān u dil kendüsini pür-renc-i zenbūr eyleyen  

 

7 ʿĀĢıḳuñ göñlin ele alup vėren maḳṣūdını 

 Bu dil-i vīrānesin luṭf ile maʿmūr eyleyen 

 

8 ĀteĢ-i tāb-ı cemālüñle cihānı yanduran 

 Yaḳa yaḳa cānumı Ģol Ģeb-i deycūr eyleyen 

 

9 Gösterüp ʿāĢıḳlara ol ġamze-i fettānuñı 

 Ġki ʿālem ḫalḳını siḥr ile mesḥūr eyleyen 

 

10 Kimseye baĢ egmez iken ėriĢüp emr-i muṭāʿ 

 Bu dil-i efsürdeyi cezb ile mecbūr eyleyen 

 

11 Dāne-i ḫālüñ senüñ örtmiĢ bu dām-ı zülfüñi 

 Kim dil-i ʿuĢĢākı aña murġ-ı ʿaṣfūr eyleyen 

 

12 Rīsmān-ı zülfüñ olmıĢdur senüñ bu ortada 

 ġol Ene‘l-ḥaḳ dārına çoḳları Manṣūr eyleyen 

 

13 Tā ezel levḥinde Ģol ḳassām-ı kilk-i ḳudretüñ 

 Cümle erzāḳ-ı ʿibādı bunda maḳdūr eyleyen 

 

14 Fürḳat-i nār-ı celālüñden düzüp heft dūzaḫı 

 Hem cemālüñden muʿayyen cennet-i ḥūr eyleyen 

                                                           
953

 334. şiirin devamıdır. 
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15 Oldurur vėren cemīʿ ḫalḳa eyvān u serāy 

 ʿĀḳıbet her birisinüñ yėrini gūr eyleyen 

 

16 Kimine vėrüp beliyyāt-ı cefā-yı hicr ü nār 

 Kimisinüñ yėrin oldur ʿAdn ile nūr eyleyen 

 

17 Kimine bāġ-ı behiĢti Ģöyle erzānī ḳılup 

 Ol degil mi kimisini kendüden dūr eyleyen 

 

18 Niçeye vėrüp ʿaẕāb ile ʿıḳābın ʿāḳıbet 

 Ġy niçe elṭāf u aʿṭāf ile meʾcūr eyleyen  

 

19 Kimlere keĢf-i kerāmāt ile Ģöhret baġladan 

 Kimleri mechūl ėdüp ʿālemde mestūr eyleyen 

 

20 Ġy Ḳuloġlı vaṣl-ı Ḥaḳḳuñ Kaʿbesin eyle ṭavāf 

 Oldurur ʿāĢıḳlaruñ ḥaccını mebrūr eyleyen 

224ᵃ 

15 Kaʿbe-i kūy-ı viṣālüñde senüñ iy dilberā 

 Bulmaya mı ḥacc-ı mebrūr cānı ḳurbān eyleyen
954

 

 

16 ʿĀlem içre bāb-ı dergāhuñda iy cānā senüñ 

 Buldı ẕātuñ kendüni ḫāk ile yeksān eyleyen 

 

17 ĀĢiyān-ı ḳurbetüñde ṭutısar āḫir maḳām 

 Gül-ʿıẕār-ı ḥasretüñde āh u efġān eyleyen 

 

18 Baḥr-ı ʿıĢḳuñ içre sensin kim benüm Ģām u seḥer 

 Gözlerüm yaĢın ġamuñdan dürr ü mercān eyleyen 

 

                                                           
954

 335. şiirin devamıdır. 
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19 Benligiñden geçmeyince ėremez ser-menzile 

 Dünyeyi terk ėtmek ister ʿazm-i cānān eyleyen 

 

20 Bu Ḳuloġlı bendeñi cānā cihāndan ʿāḳıbet 

 Ḥasretüñdür rūz u Ģeb illerde destān eyleyen 

   

336 

Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün 

 ايٖ ٛالٍ اتطٝ ًٚ زض ٓاٗ٘س هٞؼيٖ ًعيٖ 1

إٓ ؼيٚ ًيؽٞ ظاكحازإ ضا حثَ أُحيٖ 
955

 

 

 إٓ چطاؽ ٗٞض چفْ اٗثياٟ اٝ ٛٔٚ 2

جا ٓوآؿ ٓ٘حٜا اظ ػطؾ كطزٝغ تطيٖ 
956

 

  

 ذٞاشۀ ػاُْ جٞ ـس اٟ ضٛ٘ٔاٟ ػاـوإ 3

تط آيس زضزٓ٘ساٗؿ جٞي٠ اٟ ٗاظٗيٖ 
957

 

 

يَئٝح٠ حن ضا تطجٞ اٗعاُؿ تسؼث شثطا 4  

ٓسحث ٝلق شٔيِث ٛط چٚ هطإٓ ٓثيٖ 
958

 

 

 ضاٙ جٞ ت٘ٔاٟ تا ٖٓ اٟ ًٚ ؼِطإ شٜإ 5

اٗحظاضٗس تط ـٔا شِٔٚ ًطٝٙ ؼاٌُيٖ 
959

 

 

 ٛط ًٚ زضًاٛث تطٝيؿ ٝهث چاضٝت٠ ً٘س 6

ًفث زضايٖ ذاٗواٙ ػفن إٓ ضا ًآثيٖ 
960

 

                                                           
955

 “Bu hilal kaşlar yüce Kavseyn makamı gibidir. O siyah saç, düşmüşler için sağlam bir iptir.” 
956

 “Bir kandil olan o peygamber, diğer bütün peygamberlerin gözünün nurudur. Onun makamı yüce 

Firdevs cennetinden de ötededir,  Sidretü‟l-Müntehâ‟dır.” 
957

 “Ey âşıkların yol göstericisi! Âlemin, mürşidi sen oldun. Ey latif peygamber! Dertlilerin ümidi de 

sensin. “ 
958

 “Cenab-ı Hak vahyini Cebrail (a.s.) eliyle sana indirdi. Senin güzel vasıflarının övgüsü her ne ise, 

Kur‟an-ı Kerim‟de zikredilir.” 
959

 “Ey cihanın sultanı! Bana senin yolunu göster. Bütün sâlikler senin yolunu gözlemektedir.” 
960

 “Her kim senin yüce kapına süpürge gibi yüzünü sürerse, bu aşk dergâhında o, muradına eren kişi 

olur.” 
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 إٓ ًٚ ضٟٝ ٜٓٞـث زيسٕ تصاٟ ذٞاتٌٚ 7

پازـاٙ ػاُْ ٓؼ٘ايؿ اٝ الحاب ئيٖ 
961

 

 

 هآث ؼطٝ ـٔا زيسٗس يٞتا ضـي ًطز 8

هس اٝضا ذْ ً٘س ٓرَ ت٘لفٚ ياؼٔيٖ 
962

 

 

 ٛط ًطا تي٘س ظٗٞض چٜطۀ زيساض ًلث 9

ٍٕ كازذِٞٛا ذاُسيٖ   ٛعٙ ش٘ات ػس
963
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 ٖٓ ًٚ زض ظٗثٞض ؿٞؿاٟ شٜإ اكحازٙ ايْ 10

تط آيس ُطق ضذؽاض للاٟ اٌٗثيٖ 
964

 

 

 ٟٝ ؼپٜؽالض ًطٝت٠ ٗظط ًٖ چاًطت 11

زؼحٌيط ـٞ جا ٓطا زضٓاٗسٙ ايْ ظاض حعيٖ 
965

 

 

 ٛط تٞهث ٠ٓ ذٞاٗسٙ اظ آيات ضذؽاض ـٔا 12

يَ آيٖئًفث زض حيطإ اكحإ آٌٗٚ شثطا 
966

 

 

 ٛط ًٚ اَٛ شطّ ضا پفث پ٘اٙ كىَ ذٞز 13

زض ؼياؼحٌاٙ ٓحفط ٗيؽث ٛچ ؿيط حميٖ 
967

 

 

 

 

 

                                                           
961

 “Gece rüyasında senin ay gibi parlayan yüzünü gören, mana âleminde cennetliklerin önderi olur.” 
962

 “Tuba ağacı senin servi gibi boyunu görünce kıskandı da bu durum, menekşe ve yasemin çiçekleri 

gibi onun boyunu iki büklüm etti.” 
963

 “Her kim onun güzel yüzünün nurunu görürse işte Adn cenneti budur, oraya ebediyen kalmak 

üzere girin, der.”  
964

 “Ben, senin saf bal gibi olan yanağından lütuflanmak ümidiyle, dünya kavgasının ta içine düşmüş 

bir arıyım.” 
965

 “Ey mukaddes kumandan! Kulunun haline bir bak. Hazin hazin ağlamakta olan ben biçarenin 

elinden tut.” 
966

 “Devamlı senin güzel yanağının ayetlerinden okuyan Cebrail (a.s.), bunun tesiriyle şaşırıp yere 

düştü.” 
967

 “Her kim günahkâr olup da senin lütuf ve fazlını sığınak edinirse, mahşer günü kurulan ceza 

meydanında, onun sığınacak başka bir yere ihtiyacı yoktur.” 



960 
 

 ًط تسضياٟ ًٔاٍ شٞزضا شع ًْ ٗفس 14

هططٙ ترفس چٕٞ تاحؽإ جٞ اٟ زاٗاٟ زيٖ 
968

 

 

 زضًٚ ًِعاض ٝلِث ًط ٓطا تٌفاٟ جٞ 15

يا ًطيْ اُٞشٚ اًطّ اٗث ذيط اُلاجحيٖ 
969

 

 

 زض ؼط ًٞيث ؿطية ٝ ٗاجٞإ ٖٓ آٓسّ 16

تط آيس ٝ اُحلات چٜطٙ ًِثطًْ ٛٔيٖ 
970

 

 

 جف٘ٚ يْ زض ظِٔث ظُق ؼياٛث زٙ ًٚ ٛؽث 17

اٟ ؼِئإ ظٓإ زضزؼث ـس ُؼَ ٌٗيٖ 
971

 

 

 ٖٓ پطيفاْٗ ظـثطٗي ٝ شؼس ٓفٌي٘ث 18

ذايط ٓصٔٞع ٓا ٛطًع ٗطكث ضٟٝ ظٓيٖ 
972

 

 

 ذسٓحث كطٓاٗثط اظ ذيَ ؼطٝـإ اُٚ 19

ذازّ ٌٛ٘اّ ٓؼطاشث پػ إٓ ؼسضٙ ٌٓيٖ 
973

 

 

 تط هٍٞ اٝؿ٠ِ ضاـلاػث ًٖ ايا كرط شٜإ 20

اـي چفْٔ ـس تطاٙ حؽطجث زض ذٔيٖ 
974

 

 

 

 

                                                           
968

 “Senin cömertliğinin denizinde, bir tek azlık mefhumu yoktur. Ey dinin önderi! İhsanından bir 

katre bağışla.” 
969

 “Vuslatının bahçe kapısını eğer bana açarsan ne hoş. Ey kerem sahibi! Sen açanların en 

hayırlısısın.” 
970

 “Senin bulunduğun semte garip ve âciz bir halde geldim. Senden iltifat görmek ümidiyle, gül 

yaprağı gibi olan yüzümü böyle soldurdum.” 
971

 “Senin siyah zülfünün karanlığında susamış kalmışım, bana bir ihsanda bulun. Ey zamanın 

Süleyman‟ı! Mühür şimdi senin elindedir.” 
972

 “Ben, senin misk kokulu siyah saçların yüzünden perişanım. Gönül bütünlüğümüz hep yukarılarda, 

hiç aşağılara inmiyor.” 
973

 “Allah‟ın meleklerinden bir topluluk, senin hizmetine memurdur. Miraç gecesinde ise senin 

hizmetkârın, mekânı Sidre olan Cebrail (a.s.) idi.” 
974

 “Ey cihanın övüncü olan peygamber! Kuloğlu‟na şefaat eyle. Gözyaşlarım senin hasretinden 

kıymetli incilere döndü.” 
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Müstefʿilün Müstefʿilün Müstefʿilün Müstefʿilün 

1 ʿIĢḳdurur tā ezelī ʿālemi bī-ḳarār ėden 

 Ādemi dāma düĢürüp dānede Ģermsār ėden 

 

2 Cümle cihān emīn iken araya fitne bıraġan 

 Rāz-ı göñül nihān iken ʿāleme āĢikār ėden 

 

3 Bunca zemīn ü āsümān çevrilür anuñ ile  

 ġitā-yı zühdi ṭaġıdup dil ʿālemin bahār ėden 

 

4 ʿIĢḳdurur nebīleri dürlü belāya düĢüren 

 ʿIĢḳdurur ḫalīline āteĢi gül-ʿıẕār ėden 

225ᵃ 

5 ʿIĢḳdurur resūle hem zehri müʾeŝŝir ėtmeyen 

 ʿIĢḳdurur ṣaḥābeyi yolına dil-figār ėden 

 

6 ʿIĢḳdurur belā ile Ādemi mübtelā ḳılan 

 ʿIĢḳdurur cefā ile niçeyi ḫōr u zār ėden 

 

7 ʿIĢḳdurur Ģu ġonçenüñ perde-i ʿiṣmetin açan 

 BeĢ gün içün Ģu bülbüli bir yıla intiẓār ėden 

 

8 ʿIĢḳ iledür bu gün yüzi ʿālemi rūĢen eyleyüp 

 ʿIĢḳ ile ḫˇāce-i ḥazān yerlere zer niŝār ėden 

 

9 ʿIĢḳdurur ay ile güni burcları ṭolanduran 

 ʿIĢḳdurur deñizleri ḳaṭre iken buḥār ėden 

 

10 ʿIĢḳdurur cigerleri āteĢ ile kebāb ėdüp 

 ʿIĢḳdurur göñüllerin yėrini sūz-ı nār ėden 
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11 Beriyye-i taḥassürüñ içre bu sārbān-ı ʿıĢḳ 

 Nāḳa-i dilleri yine dėvĢürüben ḳaṭār ėden 

 

12 ʿIĢḳdurur ʿāḳıbet beni mest-i müdām ėden yine  

 ʿAḳlumı baĢda ḳomayup her yerde tārumār ėden 

 

13 ʿIĢḳdurur ki Zühreyi kevkeb-i Nāhīd eyleyen 

 ʿIĢḳdur ol iki meleke Bābili cāy-ı ġār ėden 

 

14 ʿIĢḳ ile ʿizzete ėrer bāb-ı viṣālüñi gören 

 ʿIĢḳ ile devlete ėrer cemālüñe naẓār ėden 

 

15 ʿIĢḳ ile salṭanat sürer ḥarīmüñe ḳadem baṣan 

 ʿIĢḳ ile ḳadre ėriĢür dost seni kenār ėden 

 

16 Vaṣl-ı bahāruñ güline Ģol kiĢi dest-res bula 

 ʿIĢḳ ile buldı rifʿati ḥarīmüñi ḥiṣār ėden 

 

17 ʿIĢḳuñ ile düĢer senüñ dürlü belāya her kiĢi 

 ʿIĢḳuñ ile ḳılur yine bu derdine tīmār ėden 

 

18 ʿIĢḳ ile bildi ḥażreti ʿıĢḳ ile ṭutdı ḳuvveti 

 ʿIĢḳ ile buldı Ģöhreti ʿāleme iĢtihār ėden 

 

19 ʿIĢḳ ile fākr u fākanuñ ḳadrini bildi Muṣṭafā 

 ʿIĢḳ iledür bunda gėrü yoḳluġa iftiḫār ėden 

 

20 ʿIĢḳdurur dü-ʿālemüñ ḥāṣılı cümle külliyen  

 ʿIĢḳdurur Ḳuloġlını ḥażretüñe çü yār ėden 
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225ᵇ 

21 ʿIĢḳa bu levḥ-i ʿālemüñ oldı rüsūmı mübtelā 

 ʿIĢḳdurur göñüllerüñ noḳṭasını medār ėden 

 

338 

Müstefʿilün Müstefʿilün Müstefʿilün Müstefʿilün 

1 Dost senüñ bu boynuma ʿıĢḳuñı eyledüm resen 

 ġāl-ı firāḳuñı diküp ėdindüm anı bir kefen 

 

2 Bād-ı ṣabā-yı ṭalʿatüñ raḳṣ ėdüp esdi ʿāleme 

 Bāġ-ı ḫayālüñde bu gün ṣaldı baĢın serv ü semen 

 

3 Bāġa gelür deyü seni gözleri ḳaldı nergisüñ 

 Çıḳdı dīvāra dırmanup baḳmaġa saña yāsemen 

 

4 Ürd-i behiĢte beñzedi bezm-i bahāruñ evveli 

 Aḳıtdı ḫūn-ı cīgerin meclise lāle-i çemen 

 

5 Bülbül-i gül-ʿıẕārı gör urdı cihāna velvele 

 Gül aña ṭutdı gūĢını ġonçe daḫı açdı dehen 

 

6 Bir ḳara ṭaĢı eyledi yümn-i naẓar ile ʿaḳīḳ 

 Her ki meĢāmına anuñ ėrse eger bād-ı Yemen 

 

7 ġol ki Ḥaḳuñ ḥaḳīḳatin bildi vü çekdi elini 

 Oldı iĢāreti beni Ģu ḥażret-i Veyse‘l-Ḳaran 

 

9 Baḥr-ı felāketüñ ʿaceb gördi göñül serziniĢin 

 Kim bizi çignedem deyü fülk-i felek ṭutdı dümen 

 

 



964 
 

9 Ġmdi göñül ḳılma ṣaḳın kimseyi bunda rencīde  

 Nüsḫa-i ʿaḳla baḳuben oḳutıgör ḫulḳ-ı ḥasen 

 

10 Mekteb-i ʿıĢḳuñ içine sen de ḳadem baṣar isen  

 ʿĠlm ü maʿārife baḳup ögrenügör ki niçe fen 

 

11 Dürr-i maʿārifi Ģu kim ḳulzüm-i dilde bulsadı 

 Ḳıymeti olmaya anuñ ḫarc ėder ise çoḳ ŝemen 

 

12 Görse kiĢi Ģu ḥikmetüñ kimde ise cevherini 

 Aḫẕ ėde bulduġı gibi yitügini o dem hemen 

 

13 Tīr-i belāya iy göñül sen de hedef olup yüri 

 Ġki cihānda olmaġa diler iseñ ṣaġ u esen 

 

14 Anda ḥużūr ėdübeni bil ki ḳatı gülmeyesin  

 Bunda eger aġlamayup çekmez iseñ niçe miḥen 

226ᵃ 

15 Vaḥdet-i Lā-yezāle gel dünyeden intiḳāle gel 

 GülĢen-i ittiṣāle gel dāmenüñ olmaya diken 

 

16 Bu ẓāhire nuḳūĢı ḳo sen daḫı ḫōd-fürūĢı ḳo 

 ʿIĢḳa uy ʿaḳl u hūĢı ḳo kimseye dėme sen ü ben 

 

17 Kimesnenüñ ḫāṭırına adma ṣaḳın sen iy göñül 

 Bunı dėmiĢ durur Ḥakīm dil esen olsa baĢ esen  

 

18 Ṣavmaʿa-i cihānda sen Ḥaḳḳa sülūk ėder iseñ  

 ʿÖmri riyāżet ile sür olmayugör perver-i ten 
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19 Eyleme imdi iy göñül sen de bu ḫāle iʿtibār 

 Söyleme rabṭ u yābisi söyle ḳamu dürr-i ʿAden 

 

20 Ḳuloġlı ʿuzleti gözet dünyede ḫalveti gözet 

 ʿĀlem-i vaḥdeti gözet vėren alur yine rehen  
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Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün 

1 Ḫaberdār ol gel iy ʿāĢıḳ bu gün ʿıĢḳuñ hevāsından 

 Ḫaber bilmez mi ʿāĢıḳlar cihānuñ māverāsından 

 

2 Eger bulmaḳ murāduñsa Ene‘l-Ḥaḳ sırrını cānā 

 Suʾāl ėt dilberüñ kūyın maḳāmın āĢināsından 

 

3 Pes anuñ Kaʿbe kūyında derūnī sen ṭavāf ile 

 Ėregör Merve-i yāre bulup saʿy-ı ṣafāsından 

 

4 Ve ger dervīĢ iseñ cānā bu dehrüñ ḫānḳāhında  

 Ṭutup dāmānını pīrüñ ṣaḳın çıḳma rıżāsından 

 

5 Göñül bülbül gibi feryād ėdegör bāġ-ı ʿıĢḳ içre 

 Eger evrāḳ-ı gülzāruñ oḳuduñsa nevāsından 

 

6 Maḥabbet maḥfili üzre beyān ėt anı Ģerḥ eyle 

 Ki bu esrār-ı tevḥīdi bilürseñ mācerāsından  

 

7 Eger bīnā olup görmek dilerseñ vech-i dilberi 

 Gözüñe ḫāḳ-i pāyınuñ cilā vėr tūtiyāsından 

 

8 Bu bezm-i ʿāĢıḳāna gel tedāḫül eyle sen iy dil 

 Bulasın dīde-i yārüñ be-nāgeh merḥabāsından  
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9 Eger Ḳālū-belā cāmın bu sen nūĢ eyledüñ ise 

 Geçersin iĢbu dünyānuñ be-küllī māsivāsından 

226ᵇ 

10 Gözüñ yum sen de iy ʿārif cihānuñ bu nuḳūĢundan 

 Ki tā kim ḳurtulam dėrseñ ġamından hem reḥāsından  

 

11 Velī ġeh-nāme-i dilden ḳılursañ cām-ı Cem naḳlin 

 Anı gūĢ ėtmez ʿāĢıḳlar meger mihr ü vefāsından 

 

12 Ḫaber vėrme baña iy sen cihānuñ kārbārından  

 K‘anı söyle ne vechile ola bunuñ fenāsından  

 

13 Ṭutalum Ģöhret ile sen cihānı cümle żabṭ ėtdüñ  

 Hebādur ʿāḳıbet ṣoñı n‘ėdersin kīmyāsından  

 

14 Gel iy ferdā-yı cānāna bu gün ṣabr eyleyen ʿāĢıḳ 

 Ḫaberdār eyleyem bir bir seni anuñ liḳāsından 

 

15 Selāmet olmaḳ isterseñ bu rāh-ı menzil-i ʿıĢḳda 

 Taḥammül eyle derdine umarsañ ger devāsından 

 

16 Fenā-fi‘llâha cehd eyle bulasın ol beḳā milkin 

 Rıżāsını ṭaleb eyle yine Ģehr-i beḳāsından 

 

17 Anuñ zülf-i girihgīrin meĢām-ı cāna ḳūt eyle 

 Alup būy-ı dil-āvīzin seḥer bād-ı ṣabāsından 

 

18 ĖriĢe farḳuñ eflāke bulasın menzil-i ʿālī 

 Ėrerse üstüñe sāye eger devlet hümāsından 

 

19 UlaĢup menzil-i vaṣla bulasın milket-i bāḳī 

 Bu gün bu perr-i himmetle uçup keŝret feżāsından 
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20 Temennāsı budur anuñ ḳılur dergāha ḥācātı 

 Ḳuloġlın Ḥaḳ ayırmasun ṭarīḳ-i Murteżāsından   

 

340 

Müstefʿilün Müstefʿilün Müstefʿilün Müstefʿilün 

1 Ġy ʿāĢıḳān iy ṣādıḳān olmañ Ḫudādan ġāfilūn 

 Buyurdı kim ol kün fekān 
975küllü ledeynā ḥāżirūn 

976
  

 

2 Ḳoma bu günüñ yarına ḳılġıl taḥammül bārına  

 DüĢmeñ Ḥaḳuñ inkārına oluñ belāya ṣābirūn 

 

3 ġükr eyleyüp naʿmāsına ṣabr eyleyüp belvāsına 

 ġol Cennetü‘l-meʾvāsına yarın olasız dāḫilūn 

 

4 Ḳılmañ tekāsül ṣubḥ u Ģām nāẓırdurur Ḥaḳ Lā-yenām  

 Ėrse meṣāʾib dėñ müdām innā-ileyhi rāciʿūn 
977

  

227ᵃ 

5 Genc-i hüviyyet bile siz fevz-i saʿādet bulasız 

 Āḫir nefesde olasız ṣāliḥlerine lāḥıḳūñ  

 

6 DüĢmeñ ġam u teĢvīĢlere himmet ṭutuñ her iĢlere 

 Bencileyin düĢmiĢlere oluñ hemīĢe nāṣırūñ 

 

7 Ḥaḳḳı sevenler cān ile hem-rāz olur cānān ile 

 Der dü cihān iḥsān ile olurlar anlar fāʾizūn 

 

8 Ġarḳ oluben raḥmetlere hem giresin cennetlere 

 Her vėrdügi niʿmetlere olalar anda ḫāmidūn 

                                                           
975

 Bakara, 2/117; Nahl, 16/40; Âl-i İmrân, 3/47, 59; En‟âm, 6/73; Meryem, 19/35; Yâsîn, 36/82; 

Mü‟min, 40/68. 
976

 Yasin, 36/32, 53. 
977

 Bakara, 2/156. 
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9 Ḥaḳḳuñ yüzi envārına ḥayrān olup güftārına 

 ʿĠlm-i ledün esrārına olmaḳ dilerler rāsiḫūn 

 

10 ʿĀlemlerüñ miʿmārına der dü-cihān Cebbāruna 

 Niʿmetleri āŝārına anuñ hemīĢe Ģākirūn 

 

11 Ḥamd u ŝenā ḳılduk senüñ genc-i bekā bulduḳ senüñ  

 Yā Rabbenā olduḳ senüñ biz ḫidmetüñde ḳāṣırūn 

 

12 Bu dünyede Ģākirlerin dergāhına nāẓırların  

 Ol ḥażretüñ ẕākirlerin niçe melekler ḥāfıẓūn 

 

13 Dāyim beḳāyı fikr ėdüñ naʿmāya daḫı Ģükr ėdüñ 

 Tevḥīd-i Ḥaḳḳı ẕikr ėdüñ ʿadl ile olup ḳāsitūn  

 

14 Hem ḳalb-i pāk ėtmek içün benligi ḫāk ėtmek içün 

 Nefsi helāk ėtmek içün oluñ bu yolda cāhidūn 

 

15 Dünyāyı eylemeñ ṭaleb çekmeñ fenā içün taʿab  

 Oluñ hemīĢe rūz u Ģeb Ḥaḳuñ yolında nāṣıḥūn 

 

16 Girüñ fenā çöllerine gidüñ fenā yollarına 

 Hergiz beḳā illerine zāhib olasız dāyimūn 

 

17 Ėdüñ fenādan riḥleti çekmeñ cihānda Ģiddeti 

 Durup menāṣ-ı ġafleti olmañ siz anda nāʾimūn 

 

18 Devr eyledükce nüh felek hergiz bile dönmek gerek  

 Aḥvālüñe bir ḳaç melek olur dem-ā-dem nāẓırūn 

 

19 Añlar iseñ keyfiyyeti ėtme cihāna raġbeti 

 Dünyāda gören miḥneti ʿuḳbāda ola sālimūn 
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20 Ḳuloġlı bundan göçegör cām-ı ṣafāyı içegör 

 Bāb-ı rıżāyı açagör nāmuñ yazalar fātiḥūn 

227ᵇ 

21 ʿAzm ėt ḥaḳīḳat rāhına ḳıl tevbeyi dergāhına 

 Ėr pādiĢahlar Ģāhına saña diyeler tāʾibūñ 

 

341 

Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün 

1 Beni vaṣluñdan ḫaberdār ėt dil-efgār ėtmeden 

 Āh-ı āteĢ-bārum ile ʿālemi nār ėtmeden 

 

2 Derdmendem baña sen eyle viṣālüñle devā 

 Derd ü ġam bālīn-i ḥasret üzre bīmār ėtmeden 

 

3 Ġy ṭabīb-i cān beni bu derdden eylegil ḫalāṣ  

 Tīr-i fürḳat her yañadan cānuma kār ėtmeden 

 

4 Ṣaḳla iy dil rāz u pinhānuñ kimesne ṭuymasun 

 Gözlerüm yaĢı anı dünyāya iẓhār ėtmeden 

 

5 Ġy ṣabā ėrgür beni rūy-ı murāda bir seḥer 

 Ḫār-ı mevt ėrüp cihānı baĢuma ṭar ėtmeden 

 

6 Dānyālā vuṣlatuñdan baña eyle bir ʿilāc 

 Zaḥmet-i fürḳat dem-ā-dem çār u nā-çār ėtmeden 

 

7 Rūy u ruḫsāruñ dilārā luṭf ėdüp göster baña 

 EĢk-i ālüm dīdemi ḳanıla ḫūnbār ėtmeden 

 

8 Genc-i esrāruñ ḳapusın baña fetḥ eyle nihān 

 Bu dil-i vīrānemüñ küncin ṭolu mār ėtmeden 
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9 Gel metāʿ-ı vaṣl-ı dildāra ḫırīdār ol göñül 

 Anı mismārān-ı kiĢver gizlü bāzār ėtmeden 

 

10 Vaʿde-i vaṣl-ı dilārādan göñül tīz al ḫaber 

 Kim raḳīb-i nā-sezāya varup iḳrār ėtmeden 

 

11 Baġ içinde ḫufte iken güllerin dėr dilberüñ 

 Nāzükāne anı bir luʿb ile bīdār ėtmeden 

 

12 Nehr-i aʿlāsında ol ḥūrī anuñ cennet-miŝāl  

 Ėr viṣāline gözüñ yaĢını enhār ėtmeden 

 

13 LeĢker-i milk-i maḥabbet ṣal bu gün yaġmāya sen 

 ʿAḳl ile zerḳ u riyāyı anda serdār ėtmeden 

 

14 Gel cihānuñ bārını arḳañdan atup yėre ur 

 Cübbe-i cismüñ ecel üstüñe bir bār ėtmeden  

228ᵃ 

15 Gel berü ṣaḥrā-yı ʿuzlet içre laḥdüñ ḳazagör 

 Cism-i pārūyı ecel ḫāk ile hem-vār ėtmeden 

 

16 Bunda ḳoma rızḳuñı yüklet beḳā ḥammālına 

 Ḫˇāce-i mevt māluñı aġyāra īŝār ėtmeden 

 

17 Ḳāḍıye‘l-ḥācāt öñinde bulmaġa cehd ėt rehā 

 Nefs ḥarāmīsi seni kendüye anbār ėtmeden 

 

18 Ḥaḳḳa yarar bir ʿamel ḳıl bunda iy sālik hemān 

 Defter-i ʿömrüñ ecel cürm ile ṭūmār ėtmeden 
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19 Rāh-ı ʿuḳbāya teveccüh eyle ḳıl cānı ḫalāṣ 

 Rehzen-i dünyā seni dāma giriftār eṭmeden 

 

20 Ġy Ḳuloġlı gel fenā menziline ḳıl riḥleti 

 Taḫte-i tābūt içinde keĢf-i esrār ėtmeden 
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Müstefʿilün Müstefʿilün Müstefʿilün Müstefʿilün 

 

1 ʿIĢḳa giriftār ol göñül gel derd ile tīmāra sen 

 Ġy derdlere dermān ėden raḥm ėt dil-i bīmāra sen 

 

2 Gel yürüme ikrāh ile her güdügüñ güm-rāh ile 

 Bülbül fiġān āh ile varmaḳ dile gül-ʿıẕāra sen  

 

3 Zülfinde berdār ol yine bābında cerrār ol yine 

 Ġmdi ḫırīdār ol yine bu ıṣṣılu bāzāra sen 

 

4 Rāh-ı dil-efgāra ėrüp dergāh-ı dildāra ėrüp 

 ġol muʿciz-i zülfin görüp düĢme ṣaḳın inkāra sen 

 

5 Her dem ruḫ-ı yāri gözet hem bāġ-ı ruḫsārı gözet 

 Kim zülf-i tātārı gözet vėr göñlüñi gülnāra sen 

 

6 Gir bezm-i cānāna bu gün nūĢ eyle ʿıĢḳuñ cāmını 

 Gel Ģevḳıla düĢ iy göñül pervāne gibi nāra sen 

 

7 Biñ derd ile dermāna gel Ģol vuṣlat-ı cānāna gel 

 Derd ile yana yana gel ʿāĢıḳ olup dīdāra sen 

 

8 Deyr-i cihāna girüben baĢ egme sen her cāhile 

 Terk ėt sivānuñ naḳĢını düĢme ḳatı evzāra sen 
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9 Ḥaḳḳa ulaĢdur özüñi yumġıl cihāndan gözüñi 

 Mevlāya dönder yüzüñi gel hergiz istiġfāra sen 

228ᵇ 

10 Bunda nedür bu bildügüñ yėtmez aña yañılduġuñ 

 Ḳālū-belāda
978

 ḳılduġuñ ṭurmaz mısın iḳrāra sen 

 

11 ʿĀlem-nümā ister iseñ sen daḫı Ġskender gibi 

 Eyle naẓar mest oluben imdi gül-i ruḫsāra sen 

 

12 ʿÖmrüñ mürūr eyler ḳatı gökde bulutlar gibi tīz 

 Aldanma cānā çün hemān bu günbet-i devvāra sen 

 

13 Gel ʿömre maġrūr olmaġıl bu dünye içre rūz u Ģeb  

 Bir gün seni ṣayd ėde mevt ḫavf eyle iy bī-çāre sen 

 

14 Zühd ü riyānuñ dāmenin elden bıraḳ kim ṣūfiyā 

 Gel ḫānḳāh-ı ʿıĢḳa gir vāḳıf olup esrāra sen 

 

15 Aldanma ad u san ile gir bu yola iẕʿān ile 

 Gel ʿāĢıḳ olup cān ile Ģu çehre-i envāra sen 

 

16 Dil nāmesin cānān oḳur kim lāʿl ile mercān oḳur 

 Bülbül nice destān oḳur ṭut gūĢı bu güftāra sen 

 

17 Dostuñ ṣaçınuñ ḳılına Mıṣruñ ḫarācı az olur 

 Yāre tehī varma göñül ḳoy baĢuñı destāra sen 

 

18 BaĢ ile cānuñ yoḳ dėme rāz u niḥānuñ yoḳ dėme 

 Vėr ḫānumānı yoḳ dėme bu yolda iy dil yāre sen 
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 A‟râf, 7/172. 
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19 Çünkim yoluña ṭutdı rāh ḳapuñdurur dāyim penāh 

 Ḳıl Ḫüsrevā bir kez nigāh Ḳuloġlı ḫidmetkāra sen 
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Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün 

1 Ġy dil-i bīmār-ı men gel derd ile dermāna sen 

 Bekle dāyim bu ḳapuda ėresin iḥsāna sen 

 

2 Kūy-ı yāri vėrme dünyā vü vemā-fīhāya 
979

 çün 

 Kaʿbeyi ḳoyup da gitme rāh-ı Hindistāna sen 

 

3 Daʿvet ėder kendünüñ kāĢānesine seni yār 

 Emrine olma muḫālif tābiʿ ol fermāna sen 

 

4 Yėme pervā āteĢ-i ruḫsār-ı yāre düĢmeden 

 Yan anuñ nār-ı ḫayāli ile iy pervāne sen 

 

5 YapıĢ anuñ zülfine ḥablü‘l-metīn-āsā bu gün 

 Ṣıdḳ ile īmān getür Ģol ḥażret-i Ḳurāna sen 

229ᵃ 

6 PādiĢāhlar bende olmıĢ zülfinüñ zencīrine 

 Niçü ṣaḥrālarda baĢḳa gezdüñ iy dīvāne sen 

 

7 Ġster iseñ vaṣlını yolına cān vėr dilberüñ 

 Rüstem-i Zāl gibi gel gir imdi bu meydāna sen 

 

8 Cām-ı Cemden ʿibret al sen de eger dānā iseñ 

 Key ḳatı aldanma Ģāhā sāġar-ı devrāna sen 
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 Zuhruf, 43/71. 
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9 Yiyledüñse ger ḥaḳīḳat bāġınuñ sünbüllerin 

 Dünyede ḳılma tenezzül lāle-i nuʿmāna sen  

 

10 Gencine aldanma zinhār vardurur mārı ṣaḳın 

 Ẕerre deñlü olma māyil günbet-i vīrāna sen 

 

11 Niçe Āṣafla Süleymānı vėrür bāda bu çarḫ 

 Ġmrenüp reĢk eylemegil Ḫüsrev-i Ḥāḳāna sen 

 

12 ġimdi ḳadrin bilmez iseñ vaḳt ola lāzım gele 

 Yaz benüm bu sözlerimi defter ü dīvāna sen 

 

13 Ḫāne-i cismüñde cānuñ ḳonuḳ olmıĢdur senüñ 

 Ḳıl riʿāyet iy ḫalīlüm imdi bu mihmāna sen 

 

14 Gül-ʿıẕār olsun dėr iseñ nār-ı Nemrūdı saña  

 Gir anuñ ḥubbına bu gün āteĢ-i sūzāna sen 

 

15 Ḳıl teġannīler bu gün feryād u zārı eyleyüp 

 ʿAndelībāne seḥerde ol gül-i ḫandāna sen 

 

16 Ḫānḳāh-ı ʿıĢḳa olduñsa muḥibbāne mürīd 

 Cān u dilden ḫidmet eyle ṣoḥbet-i erkāna sen 

 

17 Ġster iseñ dü-cihān içre kemāle ėrmege 

 Dest-i ṣıdḳ ile yapıĢ gel dāmen-i rindāna sen 

 

18 Zülf ü ḫālinden ḫaberdār olduñ ise zāhidā 

 Bencileyin düĢegör zencīr ile zindāna sen 

 

19 Bulmaḳ isterseñ Ģehā sırr-ı Ene‘l-Ḥaḳdan ḫaber 

 Ṣādıḳāne ḳullıḳ eyle meclis-i ʿirfāna sen 
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20 ġāhid-i ḳudsī cemālin görmek isterseñ eger  

 Gel beḳā-yı Lā-yezāl illerini seyrāna sen 

 

21 Vāḳıf olmaḳ diler iseñ dü-cihān esrārına 

 Ġy Ḳuloġlı gel sülūk ėt menhac-ı cānāna sen 
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22 NaḳĢ-ı dildārı göñülden hiç çıḳarma zāhidā 

 Dāḫil olmaḳ ister iseñ cennet-i Rıḍvāna sen 
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Feʿilātün Feʿilātün Feʿilātün Feʿilün 

 

1 Dehenüñ Ģevḳı ile laʿl-i BedaḫĢān içeyin  

 Ben de meydān-ı maḥabbetde bu gün ḳan içeyin 

 

2 Bezm-i ʿıĢḳuñda bize her ne ṣunarsañ sāḳī 

 Ruḫlaruñ yādına Ģol bāde-i rummān içeyin 

 

3 Fürḳat-i Ģemʿ-i ḫayālüñle senüñ her dāyim 

 Zehr ṣunarsa daḫı kāse-i devrān içeyin 

 

4 Zülfüñüñ sāye-i ẓulmātına ben teĢne gelüp 

 Baña iy Ḥıżr alıvėr sen āb-ı ḥayvān içeyin 

 

5 Beni sen çegnedüp ayaḳlamaġıl mūr gibi 

 Cām-ı laʿlüñ baña vėr sen iy Süleymān içeyin 

 

6 Bizi ḳandurmadı çün āb-ı ḫayālüñle Furāt 

 Nīl-i vaṣluñ ṣunıvėr Ģeh-i Kenʿān içeyin 

 

7 Dü-cihān āb-ı serāb oldı gözüm ḳarĢusına 

 Leb-i laʿlüñ ṣunıvėr bāri firāvān içeyin 
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8 Ġy ṭabībā cigerüm ḳanı gözümden dökilür 

 Vėr elüñ ile baña Ģerbet-i Loḳmān içeyin 

 

9 Yār eger bezmimüze yañılup ayaḳ baṣa ger 

 ġevḳına gül gibi ben çāk-i girībān içeyin 

 

10 Baña ol nergis-i mestāne eger ḳılsa nigāh 

 Ben anuñ ʿıĢḳı ile ḥurrem ü ḫandān içeyin 

 

11 Āb-ı güftāruñı ṣun teĢneyem iy nāṣıḥ-ı pāk 

 Meclisüñde ben anı Ģöyle perīĢān içeyin 

 

12 Bezm-i gülzār-ı ġamuñda meger iy ġonce seḥer 

 Lebüñüñ yādına ben lāle-i nuʿmān içeyin 

 

13 Ben bu kālā-yı cihānı nice bāzār ėderin 

 Kāse-i mevt olup ṣoñra peĢīmān içeyin 

 

14 Dünyenüñ bārını arḳamdan ıraġ itmek içün  

 Bezm-i ġamda bu gėce sāġar-ı rindān içeyin 
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15 Nīm-i Ģeb içre niyāzuñ ser-i peymānesini 

 Döküben göz yaĢını derd ile nālān içeyin 

 

16 Meclis-i bāde-feraḥ-baḫĢda bu gün ben ṣūfī 

 Ruḫ-ı gülgūn ile hem sīb ü zenaḫdān içeyin 

 

17 Bezmgāh-ı Elest içre mey-i ʿaĢḳ ile ṭolu
980

 

 Bize ṣunmıĢdı ḳadeḥ ol mey-i cānān içeyin 
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 “Elest” kelimesi “eles” şeklinde okunarak vezindeki aksaklık giderilebilir. 
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18 Ḫāne-i dilde hemān luṭf ile nāzüklik ile 

 Cāmını ṣundı baña yine o mihmān içeyin 

 

19 Meclis-i çarḫa ḳadem baṣan içer āḫir kār  

 Kāse-i mevti çü Ḥaḳ eyledi fermān içeyin 

 

20 Cām-ı gerdūn-ı meyi gerdiĢ ile pür ḳılmıĢ  

 Çünkim emr ėtdi Ḳuloġlı baña sulṭān içeyin 
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Feʿilātün Feʿilātün Feʿilātün Feʿilün 

1 Yoluña vėrmege cān pāye-i aʿlā bilürin 

 Ser-i kūyuñı senüñ Kaʿbe-i ʿulyā bilürin 

 

2 Ruḫ-ı gülgūnuñı bir bāġ-ı behiĢt-āsā ben 

 Vechüñi ḳadüñ ile cennet-i ṭūbā bilürin 

 

3 EĢk-i çeĢmümi senüñ fürḳatüñ içre her gāh 

 Aḳa aḳa ben anı bir ulu deryā bilürin 

 

4 Ḥüccet-i ʿıĢḳuma olduñsa güvāhum sen eger 

 Müddeʿīnüñ sözini ʿaksine daʿvā bilürin  

 

5 NīĢ-i zenbūr-ı raḳībi ki maḥallüñde senüñ 

 Gerçek er cānıyiçün ben anı ḫelvā bilürin 

 

6 Pā-bürehne baĢ açuḳ gezdügümi ṣanma tehī 

 Ser-i zülfüñ baĢuma bir ulu sevdā bilürin 

 

7 Ġy ṭabībüm ben o bīmār-ı firāḳuñ olalı 

 Leblerüñ Ģerbetini cāna müdāvā bilürin 
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8 Sen Süleymān-ı zamān ėĢigine baĢ ḳoyalı 

 Āṣaf-ı emrüñe kendümi ḳarınca bilürin 

 

9 Geçeli devri Ģu Mecnūn ile ol Ferhāduñ 

 Beni ṣaḥrā-yı ġamuñda ḳatı Ģeydā bilürin 
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10 Olalı ḫāk-i ḳudūmüñde bu dil zīr ü zeber 

 Anı iksīr-i ṣafāda ḳatı kimyā bilürin 

 

11 Gözlerüm yaĢını pāyuñda senüñ āb-ı revān 

 Sāye-i ḳaddüñi Ģol sidre vü meʾvā bilürin 

 

12 Kaʿbe kūyuñı senüñ cennet-i Firdevs-i berīn 

 Nerdübān-ı ḥaremüñ ʿarĢ-ı muʿallā bilürin 

 

13 Tā ki yerden gögeden aġlayayım yüriyeyim  

 EĢkimüñ dürr-i yetīmini Ŝüreyyā bilürin   

 

14 Beni öldürdi firāḳuñ yetiĢ iy ʿĪsā-dem 

 Zülfüñüñ rāyiḥasın būy-ı Mesīḥā bilürin 

 

15 Vaṣf-ı ḥüsnüñde dilüm lāl oluben ḳaldı dėdüm 

 Dėdi cānā seni bir bülbül-i gūyā bilürin 

 

16 Zülfüñüñ bendine ḳul olanı sulṭān-ı cihān 

 ĖĢigüñ ḫidmetini devlet-i ʿuẓmā bilürin 

 

17 Ṣūretüñ naḳĢını menĢūr-ı hümāyūn ėdeli 

 ḲaĢlaruñ yāyını çekmiĢ aña ṭuġrā bilürin 

 

18 Gerçi Ḥaḳdur bu cihān içre ḥekīmān-ı cihān 

 Seni ben cümlesinüñ üstüne dānā bilürin  
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19 Künc-i ḫalvetde seḥer Ģām-ı ḫayālüñi senüñ 

 Merdüm-i çeĢmüme bir özge temāĢā bilürin 

 

20 Ġy Ḳuloġlı reh-i ʿıĢḳ içre senüñ āḫir-kār 

 Ḳamu maḳṣūdını ol ḥażret-i Mevlā bilürin 
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Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün 

1 Ėrmedi Ḥaḳḳu‘l-yaḳīne ʿazm-i cānān ėtmeyen 

 Bulmadı ʿıyd-ı viṣāli cānı ḳurbān ėtmeyen 

 

2 Girüben ʿıĢḳuñ beriyyesinde ac u hem ṣusız  

 Kaʿbeyi görmez yerin ḫār-ı muġaylān ėtmeyen 

 

3 Cevher-i maḳṣūdına ėrmez kiĢi ʿālemde hiç 

 Gėce gündüz gözleri yaĢını ʿummān ėtmeyen 

 

4 Ḫāmdur Ģol ʿāĢıḳ-ı nā-baḫta bunda Ģād olup 

 Cigerin tennūr-ı ḥasret içre biryān ėtmeyen 
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5 Bilmedi sevdā-yı zülfin dilberüñ her rūz u Ģeb 

 Yaḳasın çāḳ eyleyüp ʿaḳlın perīĢān ėtmeyen 

 

6 Bulmadı ol verd-i ruḫsāruñ ḳoḳusından niĢān 

 Her seḥer bülbül gibi feryād u efġān ėtmeyen 

 

7 Rūz-ı āḫirde ėriĢmedin o bezm-i dilbere 

 Rūz-ı evvelde anuñla ʿahd ü peymān ėtmeyen 

 

8 Būy-ı devlet ėrmedi hergiz meĢām-ı cānına 

 Mūr-veĢ ʿazm-i güẕergāh-ı Süleymān ėtmeyen 
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9 Ḫāṣılı ol ḫırmen-i ʿömrin vėrüpdür yėllere 

 Āh-ı āteĢbārını bir berḳ-ı sūzān ėtmeyen 

 

10 KeĢti-i dil bulmadı baḥr-ı felāketden necāt  

 Bilmez aḥvāl-i süfün ʿömrünce ṭūfān ėtmeyen 

 

11 ʿĀḳıbet ḥasret firāĢında yaturken vėrdi cān 

 Maʿni-i dārü‘Ģ-Ģifāda derde dermān ėtmeyen  

 

12 Ẕerre deñlü bulmadı sırr-ı Ene‘l-Ḥaḳdan ḫaber 

 Yėrini Manṣūr-veĢ zencīr-i zindān ėtmeyen 

 

13 Görmedi hiç ʿıyĢ u ʿiĢretden niĢānı ẕerrece 

 ġāhid-i ġaybı derūnı içre mihmān ėtmeyen 

 

14 Bulmadı kim ḫānḳāh-ı ʿizzetüñ esrārını 

 Kendüzini tekye-i ʿıĢḳ içre ḥayrān ėtmeyen 

 

15 Ḳılmasa yārüñ yolına varını bunda niŝār 

 Bulmadı iḥsān-ı Ḥaḳḳı ġayra iḥsān ėtmeyen 

 

16 Sāye-i ẓıllında ḳılmadı ḥużūrı hiç kes 

 Bāġ-ı ʿömrinde ki bir serv-i ḫırāmān ėtmeyen 

 

17 Gülmedi rūz-ı cezāda ol kiĢi bulup ṣafā 

 Kendü gibi bir ḥazīni Ģād u ḥurrem ėtmeyen  

 

18 Ḫırmen-i ʿuḳbāda buldı dāne-i ecr ü ŝevāb  

 Kim bu dünyā ḥāṣılında berg-i ʿiṣyān ėtmeyen  
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19 Mīve-i bāġ-ı behiĢti bāri ḳanda göriser  

 Cūybār-ı āb-ı çeĢmin bunda bostān ėtmeyen 

 

20 Ġy Ḳuloġlı bulmadı hergiz Refīḳ aʿlāyı pes 

 Ṣoñ nefesde rehberin īmān u Ḳurʾān ėtmeyen 
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21 Ėrmedi beyt-i nübüvvet ḫānedānına hemān 

 YoldaĢı bu rāh içinde Ģāh-ı merdān ėtmeyen 
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Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün 

1 Göñül menzil-i maḳṣūda seḥergeh ʿazm ėdüp pinhān 

 Bu gün rāh-ı hüviyyetde bulasın vuṣlat-ı imkān 

 

2 Bu künc-i ḫānḳāh-ı cism içinden çıḳ gel iy dervīĢ 

 Ėdesin milk-i ʿuḳbāda ḥaḳāyıḳ ilini seyrān 

 

3 Niçe bir murġ-ı ḳuds iken bu cānuñ ḥabs ola tenden 

 Ḳılagör imdi iy ṭālib hüviyyet bāġına cevlān 

 

4 Ṣafā-yı ẕevḳ-ı dünyāya niçün maġrūr olursın sen 

 Beḳā-yı Lā-yezāl iste bu ʿālem çün degil bir ān  

 

5 Ḫayālātında dünyānuñ baḳup ḳalma gel iy ʿārif 

 NuḳūĢına bunuñ aldanmaz ʿāḳiller meger ṣıbyān  

 

6 Ġki ḳapulı bir ḫāna müĢābih düĢdi bu ʿālem 

 Mürūr ėder hiç eglenmez bunuñ içinde bir mihmān 

 

7 Göñül bu bārgehden ġaflet uyḳusına aldanma 

 Çalındı kūs-ı riḥlet yükini yüklendi çün kervān 
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8 MüĢaʿbid gibidür dünyā saña çoḳ gösterür ṣūret  

 Tecāhül ėdüp aldanup bulara ol ġarīb insān  

 

9 Ėrer bād-ı ecel bir gün ne berg ü ne giyāhuñ ḳor 

 Ḳamu tālān olur hep ṭaġılup bu bāġ ile bostān 

 

10 Bu bezmüñ ṣoñı ġāyetde perīĢān olmaḳ ister çün 

 Ṣunar zehr-i helāhülle saña bu kāsesin devrān 

 

11 Unudulup gider nām u niĢānuñ bir zamān olur 

 Senüñ bu yapduġuñ ḫāne türāb ile olur yeksān  

 

12 Serāy-ı dil-güĢāda Ģimdi yatup bī-ḫabersin sen 

 Zemīnüñ ḳara ṭopraġın ėdeler üstüñe yorġan 

 

13 Niçe yıllar mürūr ėdüp vücūduñ inʿidām ola 

 ġu ḳanuñdan mezāruñda bitiser lāle-i nuʿmān 

 

14 Añılmaya senüñ ismüñle resmüñ hiç cihān içre 

 Berāber ola ṭopraġa binā eyledügüñ eyvān 
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15 Niçeler iĢbu dünyāya gelüben salṭanat sürdi 

 Bıraḳdı gitdi fi‘l-cümle ḳanı ol Ḫüsrev ü Ḫāḳān  

 

16 Ḳanı bunca selāṭīn hep vücūdı ḫāk-i ḫūrd oldı 

 Ḳanı ġeddād u Keyḳāvus ḳanı Rüstem ḳodı meydān 

 

17 NiĢānuñ bī-niĢān olur vücūduñ ḫōd nihān olur 

 Dökilür bir zamān olur gözüñden laʿl ile mercān 

 

18 Niçün ʿahde vefā ėtmeyüben naḳṣ eyledüñ anı 

 Ḳanı ol rūz-ı evvelde olan mīŝāḳ ile peymān 
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19 Arasṭō-yı zamānuñ sür ḳapusına yüzüñ dāyim  

 Eger sen rūz-ı vuṣlatda dilerseñ derdüñe dermān 

 

20 Ḳuloġlı sözlerüñ yoḳdur bu gün ḥadd ile imkānı 

 Yazarsañ intihā bulmaz niçe defter ile dīvān 

 

348 

Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün 

1 Ġy göñül eyvān-ı ʿıĢḳda pāsbān ol pāsbān  

 Bārgāh-ı miḥnet içre olasın ṣāḥib-ḳırān 

 

2 Sen daḫı eyle tedārük menzil-i maḳṣūduña 

 Ġaflet ėtme gir yola riḥlet ḳılupdur kārbān  

 

3 Dest-gīr ol sen baña bu yolda çün iy Ḥażretī 

 Gitdi yoldaĢlar süvār olup yayan ben nā-tüvān 

 

4 ġāh-ı iḳlīm-i fenāyam taḫt u tācumdur elem 

 Derd ü ġamdur leĢkerüm miḥnet baña bir sāyebān 

 

5 Ḫākdān-ı ʿarṣada ḥasret nihālin dikmiĢem 

 Eyledüm bu gözlerüm yaĢı ile bir bōstān  

 

6 Rāh-ı fürḳat içre ben iy nūr-ı çeĢm-i ʿāĢıḳān 

 Vuṣlat-ı dīdāruña ḳıldum tevāḳḳuf çoḳ zamān 

 

7 Kaʿbe kūyuña eger ėrmek müyesser ola ger  

 BaĢ u cān olsun saña ḳurbān yerine armaġān  

 

8 Āsitānuñ bendesidür ḫalḳ-ı ʿālem çün senüñ 

 ĖĢigüñde çāker olmıĢdur hezārān Ḫüsrevān 
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9 Murġ-ı cānum rūz u Ģeb uçmaḳ diler pervāne-veĢ 

 ĀteĢ-i Ģemʿ-i cemālüñden çü gördi Ģemʿe-dān  
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10 ʿĠzzetüñ eyvānına Ḳayṣ çü būm oldı senüñ 

 Ṭalʿatüñde buldı nekbet devlet-i NūĢü‘r-revān  

 

11 Devr-i ruḫsāruñda bütler tārumār oldı ḳamu 

 Hep yıḳıldı iy ʿazīzüm ḫānḳāh-ı Kisriyān  

 

12 Emrüñe oldı musaḥḥar çün sürūĢ-ı milk-i ġayb 

 Ḥācet olmadı saña ḫātem-i Süleymān hemān 

 

13 Merḥabā iy āsitānuñ ravża-i ḫuld-ı berīn  

 Ayaġuñ ṭopraġıdur her çehre-i Kerrūbiyān  

 

14 Ben senüñ ednā ḳuluñuñ ḳulı olmaḳ isterin 

 Nāme-i āzāde vėrseñ istemen derd-i cihān 

 

15 Derdüñe düĢen senüñ her derde bulur çāreyi 

 Ḳurtılur zencīr-i ʿıĢḳuñda senüñ baġlu olan 

 

16 ġāh-ı iḳlīm-i beḳāsın kim nedīmüñ Cebreʾīl 

 Dāmen-i pāküñe yüzler sürdiler ḥūr-ı cinān 

 

17 Āyet-i ruḫsāruñı levḥ üzre Ģu kilk-i ezel 

 NaḳĢ ėdüp taḥrīrini ḳıldı hüveydā kün fekān981
  

 

18 Gėce gündüz ḥasretüñ yāyın çeker cānum senüñ 

 Ḳābe ḳavseynüñe
982

 ṣaḥrā-yı dil olmıĢdur niĢān 

 

                                                           
981

 Bakara, 2/117; Nahl, 16/40; Âl-i İmrân, 3/47, 59; En‟âm, 6/73; Meryem, 19/35; Yâsîn, 36/82; 

Mü‟min, 40/68. 
982

 Necm, 53/9. 
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19 Ḳıl Ģefāʿat ben günehkār ümmetüñe yā Resūl 

 Baḥr-ı ʿiṣyān içre ḳaldum el-amān el-amān 

 

20 Bir varaḳ Ģol gül cemālinden beyān ėtmeyesin 

 Ġy Ḳuloġlı yazar iseñ ṣad hezārān dāstān  

 

349 

Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün 

 اٟ حثية ًثطيا اٟ احٔس ٓرحاض جٞ 1

ذاظٕ ً٘س ٛٞيث ًاـق اؼطاض جٞ 
983

 

 

ٗاتئًلث حن ُٞالى اًط ٗيؽث ايٖ ٝشٞز ًا 2  

ٓثسأ ًٕٞ ٝ ٌٓإ ً٘ثس زٝاض جٞ 
984

 

 

 تِثالٕ ػاـواٗث آٙ ٝ اكـإ ٠ٓ ً٘س 3

ؿ٘صۀ تاؽ ٗثٞت چٜطۀ ًِعاض جٞ 
985

 

 

 إٓ لثا آٝضز اظ تٟٞ ٓفاّ شإ ٓا 4

شؼس ٓفٌيٖ ٝ ظجاب ٗاكۀ جاجاض جٞ 
986
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 چاض ياض تٞتٌط كاضٝم ٝ شٝ اُ٘ٞضيٖ ـس 5

ْٛ ػ٠ِ إٓ ـيط يعزإ حيسض ًطاض جٞ 
987

 

 

 

 

                                                           
983

 “Ey Allah‟ın Habibi, ey seçilmiş Ahmed (s.a.v.)! Cenab-ı Hakk‟ın varlık hazinesinin hazinedarı ve 

sırların kâşifi sensin.” 
984

 “Cenab-ı Hak, eğer sen olmasaydın bu kâinatın varlığı olmazdı diye buyurdu. Bütün bu âlemlerin 

ve kâinatın ilk yaratılanı sensin.” 
985

 “Sana âşık bülbüller feryat ve figan edip ağlıyorlar. Senin gül yüzün, nübüvvet bahçesinin 

goncasıdır.” 
986

 “Saba rüzgârı, senin misk kokulu saçlarından, bizim ruhumuzun derinliklerine işleyen pek hoş 

kokular getirdi.” 
987

 “Senin dört arkadaşın Hazret-i Ebubekir, Faruk lakaplı Hazret-i Ömer, iki nur sahibi Hazret-i 

Osman ve Allah‟ın arslanı Haydar-ı Kerrâr lakaplı Hazret-i Ali‟dir (r.anhüm).” 
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 ذطٖٓ زٗيا ٝ ػوثا زاٗۀ ً٘سّ ٝ شٞ 6

شِٔٚ ٗؼٔحٜاٟ ايعز زض پط اظاٗثاض جٞ 
988

 

 

 ٟٝ ـٜ٘فاٙ تِ٘س اذحط تسضًاٙ ـٔا 7

ذؽطٝ ٗرٞت كطٝـإ شِٔٚ ذسٓحٌاض جٞ 
989

 

 

 اٟ شٔاٍ آكحاب چٜطۀ تسض ٓ٘يط 8

چ٘س يٞؼق ضا كطٝـاٗس يِؼث زيساض جٞ 
990

 

 

 ٝازئ ائٖ ترٞاٛس زض ـة جيطؼث ـس 9

آٌٗٚ تي٘س اتٖ ػٔطإ آجؿ ضذؽاض جٞ 
991

 

 

 إٓ پطٟ يِؼث ًٚ ضذؽاضؾ شٜإ اكحازٙ ئ٠ 10

ٝايٖ هٔط ٛئيث ًٚ زايْ ػاـن زيساض جٞ 
992

 

 

 ٠ً ؼؼازت ضا ظإ ًٚ اظكسا ًطزٗس شإ 11

شع تط اٝ ضا شٟ ذؽاضت اظ ضٙ ا ٌٗاض جٞ 
993

 

 

 هاف ػ٘واٟ ٓطٝت پط ٝ تاٍ ٛٔث 12

تط ًٌٜ٘اضإ ضحٔث ٠ٓ چٌس ٓ٘واض جٞ 
994

 

 

 

 

                                                           
988

 “Dünya ve ahiret harmanındaki buğday ve arpa taneleri ve Allah‟ın bütün nimetleriyle, senin 

ambarın dopdoludur.” 
989

 “Ey yüce talihli Padişah (Peygamber)! Kibirlenip böbürlenen hükümdarların tamamı, senin kapının 

hizmetkârıdır.” 
990

 “Ey cemali güneş gibi parlak, çehresi ay gibi nurlu olan Peygamber! Senin yüzünün güzelliği 

karşısında birkaç tane Yusuf sönük kalır.” 
991

 “Eymen Vadisi, karanlık gecede İmran oğlu Musa‟nın (a.s.), senin yanağının ateşini görmesini 

ister.” 
992

 “O peri gibi güzel ve ay gibi parlak sevgilinin yanağına bütün dünya tutulmuşsa da o, senin güzel 

yüzüne âşık olmuştur.” 
993

 “O vakit, senin yolunda can feda edenlere ne mutlu. Seni inkâr yoluna gidip de hüsrana 

uğrayanlara ne yazık.” 
994

 “Sen insaniyet Kaf‟ının ankasısın, himmet de senin kolun kanadın. Senin gagan, günahkârlara 

rahmet damlatır.” 
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 زض ؼياؼحٌاٙ ٓحفط يي ٗظط ًٖ ػاليإ 13

اظ ٛٔٚ پٞـيسٙ ـٞ إٓ زآٖ زؼحاض جٞ 
995

 

 

 زٙ ظٗوس ٓطحٔث زؼث زٍ ًٞجاٙ ٖٓ 14

ذؽطٝا ايٖ زضًٜث ٛطًع ْٓ٘ شطاض جٞ 
996

 

 

 زض زٍ ٝيطاٗۀ ٖٓ ٛط ًطا ضذف٘سٙ ـس 15

ـٔػ ػأٌُيط زايْ پطجٞ اٗٞاض جٞ 
997

 

 

 يايط هسؼ٠ ٛٔيٖ تٞؼس تسضًاٛس چٞٗإ 16

ضٝوۀ ذِس تطيٖ ـس اٟ حثية اظ زاض جٞ 
998

 

 

 ٖٓ ٌٗلحْ ت٠ ظتاْٗ اٟ ـٚ ػأُپ٘اٙ 17

ًفث اظ ؼسضٙ ٗفي٘إ ت٘سۀ ٗاچاض جٞ 
999

 

 

 ًط زٝجا هسّ زضذث آؼا ظتاؽ ٓؼميث 18

٠ٓ ًفْ تطًطزْٗ ٛطًع جٔ٘ا تاض جٞ 
1000

 

 

 اظ هسّٝ ذاى پايث ضاٙ تطٖٓ تٌصضت 19

شٞٛط ُؼَ ؼطـٌْ ًطزٙ اّ ايراض جٞ 
1001

 

 

 

 

 

                                                           
995

 “Mahşer gününün ceza meydanındaki asi kulların haline bir bak. Sarığının eteğiyle, onların 

hepsinin günahlarını örtüver.” 
996

 “Ey padişah! Benim nasipsiz elime, merhamet nakdinden ver ki senin bu dergâhının dilencisi, 

ancak benim.” 
997

 “Benim virane gönlümde de parladığı gibi âlemi tutan güneş, daima senin nurlarının ışığıdır.” 
998

 “Cebrail (a.s.), senin kapı eşiğini böyle öper. Ey Allah‟ın habibi! Ebedî cennet bahçesi senin evin 

oldu.” 
999

 “Ben konuşamam, dilsizim ey âlemin kendisine sığındığı padişah. Sidretü‟l-Münteha sakinleri, 

senin biçare kulların oldular.” 
1000

 “Günahlardan dolayı boyum ağaç gibi iki büklüm olsa da huzuruna çıkarken, daima boynumu 

eğerek temenna çekerim.” 
1001

 “Ayağının toprağına yüz sürmeye gelirken nice yollar aştım. Kanlı gözyaşı cevherlerimi sana feda 

etmişimdir.” 
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 آيث ظُلث ترٞاْٗ ُيِة االؼطا ًٚ ٖٓ 20

ًفق ًٖ تطايٖ هٍٞ اٝؿ٠ِ ضا ٛٔٚ اؼطاض جٞ 
1002
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 تٌصضت شطّ ٝ ذطاٟ ٖٓ ًٚ چٕٞ ٓؼصٝض زاض 21

ٗاجٞاْٗ اظ ٗٔيٌطزّ ظپيؿ ًاض جٞ 
1003

 

 

350 

Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün 

1 Dāmen-i ʿıĢḳı göñül ṭut kim reh-i cānāndur o 

 Derdine düĢ dilrübānuñ derdlere dermāndur o 

 

2 ġemme-i nūrı żiyāsından münevver āsümān 

 ʿĀlem-i dilde ṭulūʿ ėder meh-i tābāndur o 

 

3 TeĢnedür cām-ı zülāl ḳaṭresine cān u dil 

 Sāḳi-i ḳudret yedinde çeĢme-i ḥayvāndur o 

 

4 ʿAndelīb ol sen anuñ dīdārına Ģām u seḥer 

 Maʿrifet bāġında biter bir gül-i ḫandāndur o 

 

5 Ḫüsrev-i ʿıĢḳuñ ıraġ olma ḳapusında göñül 

 KiĢver-i dilde muḳarrer bir ulu sulṭāndur o 

 

6 Ṭut ḫayāl-i dilberi ġāyet muʿazzez dilde sen 

 Degme bir eve tenezzül eylemez mihmāndur o 

 

7 Vech-i pākin görüben īmāna gel iy müddeʿī 

 Muṣḥaf-ı evrāḳ-ı gülde āyet-i Raḥmāndur o 

                                                           
1002

 “Miraç Gecesinde zülfünün ayetini okuyayım. Ta ki sen bu Kuloğlu benden için bütün esrarını 

keşfediver.”  
1003

 “Hata ve günahlarımdan sen geç, beni mazur tut. Zayıfım, senin huzurunda bir iş 

beceremiyorum.” 
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8 Zülf-i dildārı temāĢā eyle iy ʿārif-nihād 

 Leyletü‘l-isrāda inmiĢ sūre-i ḳurbāndur o 

 

9 Dil ẕübāb oldı anuñ ḳand-i nebāt-ı ḥüsnine 

 Nice olmasun bütün dünyāda nūĢ-ı cāndur o  

 

10 Ḳıl naẓar rindāne iy ṣarrāf-ı Ģehrim sen buña 

 Gözlerimüñ yaĢına kim laʿl ile mercāndur o 

 

11 Āhuma baḳma ḥaḳīr añlamaġıl sen anı hiç 

 Çoḳ gemiler ṭaĢa çalmıĢdur ki ne ṭūfāndur o 

 

12 Zāhidā ṣanma ki sen abdāl-ı ʿıĢḳı bir tehī 

 Ḫānḳāh-ı miḥnet içre baĢ açuḳ ḥayrāndur o 

 

13 Ger süvār-ı himmet iseñ ṣor muḥabbet menzilin 

 Varamaz aña niçeler ḫaylice meydāndur o 

 

14 Dāmenin elden bıraḳma hiç ḫarābāt ehlinüñ 

 Żāyiʿ olmaz ḫidmet ėtseñ meclis-i ʿirfāndur o 

234ᵃ 

15 Hiç ḥekīme ṣorma sen elvāḥ-ı çarḫı yañılup 

 Bulmaġıl dehre bahāne ṣanʿat-ı Sübḥāndur o 

 

16 Ġamze-i cādū-yı dildāra göñül mesḥūr iseñ 

 Ġayrıya ḳılma müĢābih nergis-i mestāndur o 

 

17 Kaʿbe kūyımda mücāvirsin nem olduñ dėme gel 

 Zāyir-i beytü‘l-ḥarīmüñ ʿıydına ḳurbāndur o 
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18 Nüzhet-i bāġ-ı ḫayālini o yarüñ ṣorsalar 

 Cennet-i Firdevs-i aʿlādan bu gün seyrāndur o 

 

19 Ṣordum ol dildāra ben laʿl-i dehānı aṣlını 

 Dėdi kimse sırrını bilmez bir ulu kāndur o 

 

20 Ġy Ḳuloġlı saña ḫıĢm ile nigāh eylerse dost 

 Ḳadrini bil iltifāt ile ḳatı iḥsāndur o 

 

351 

Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün 

1 Gözüm yaĢı nedür dėrseñ aḳar āb-ı revāndur bu 

 Ki ʿömren kimseye hiç pāyidār olmaz cihāndur bu 

 

2 Nedür Ģol nāle-i fürḳat dėr iseñ bāġ-ı ḳalbüñde 

 Senüñ murġ-ı ḫayālüñçün yapılmıĢ āĢiyāndur bu 

 

3 Ṣaçuñ zencīr ile zülf-i ḫayālüñ ṣordılar dėdüm 

 Niçe Ḫüsrevleri çāker ėder bir kāmrāndur bu 

 

4 Görüben eĢk-i çeĢmüm ṣordı bir dānā aña dėdüm 

 Bu gün dūlābını çarḫuñ çeviren nāvdāndur bu 

 

5 Ṣaḳın ārāyiĢine dünyenüñ aldanma iy ʿāḳil 

 Niçe sulṭānları yoḳ yėre ḫarc ėtmiĢ yalandur bu 

 

6 Gül-i ḫandānuñı pejmürde ėder añsuẓın nā-gāh 

 Niçe gülzāruñ evrāḳın ṭaġıtmıĢ bir ḫazāndur bu 

 

7 Bu ḫalḳa nāẓır olan ʿāḳil-i rindāneler dėr kim 

 Çekilüp ʿālem-i ġayba gider bir kārbāndur bu 
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8 Siyeh ḫaṭṭuña Ģol kerrāne-i mevt aḳ biti yazdı 

 ʿAdem iskelesine çıḳmaġa kemük niĢāndur bu  

 

9 Anuñ sen mīvesine gel bahārın görüp aldanma 

 Bozıluben ḫarāb olur beḳāsız bōstāndur bu 
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10 Penāh ėt ėĢigi ṭaĢını anuñ iy dil-i ġamgīn 

 Yine tīr-i ḥavādiŝden saña dārü‘l-emāndur bu 

 

11 Derūnuñ ḳalʿasına ʿıĢḳını anuñ ḥavāle eyle
1004

 

 Göñüller kiĢverini ḥıfẓ içün bir pāsbāndur bu 

 

12 Ṣaḳın esrār-ı ʿıĢḳı dėme sen aġyār-ı hem-kāre  

 Dilüñden gelmesün hiç aġzuña rāz u nihāndur bu 

 

13 Ki ben maẓlūmuñ āhından ḥaẕer ḳıl iy seven cānın 

 Güẕār ėder ki çarḫuñ ḳalḳanından bir sināndur bu 

 

14 ġol āhum tīrini perrān ėdersem ben seḥer vaḳtin 

 Ṭutamaz kimse hiç aña siper-ber-cānsitāndur bu 

 

15 Görürseñ pīr-i miḥnet ėĢigini yüz çevirme sen 

 Gel iy abdāl-ı ʿıĢḳ öp yüzüni sür āsitāndur bu 

 

16 Gül-i raʿnā içün ḫār-ı cefādan dāmenüñ çekme 

 Saña dehrüñ bāġında ʿandelībā imtihāndur bu  

 

17 ġeb-i ḳadr ister iseñ ḳıymetin bil vaṣl-ı dildāruñ 

 Anuñ bir sāʿati cānā bir ʿömr-i cāvidāndur bu 

 

 

                                                           
1004

 “ʿIşḳını” kelimesi “ʿışḳın” şeklinde okunarak vezindeki aksaklık giderilebilir. 
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18 Ḳoyup iḫlāṣı elden ṭutma zāhid sen riyā semtin 

 Yoluñı Kaʿbe añlama reh-i Hindūsitāndur bu 

 

19 Metāʿ-ı sūduña sen ġarra olma bunda iy tācir  

 Bahā-yı ʿömrüñi yoḳ naḳdine ṣatmıĢ dükāndur bu 

 

20 Niçe sencileyinler geldi gitdi ʿarṣa-i dehre 

 Ḳuloġlı saña da ḳalmaz bilürsin kim zamāndur bu 
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Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün 

1 Bize vėrmez mi ḫaber dostdan ṣabā Ģimdengėrü 

 Olmaya mı bizüm ile āĢinā Ģimdengėrü 

 

2 Bezm-i hicrüñde niçe müddetdür olduḳ muntaẓır 

 Dest-i vuṣlatla ḳıla mı merḥabā Ģimdengėrü 

 

3 Āsitān-ı ḥasretüñde ac u muḥtācum senüñ 

 Eyle eyvān-ı viṣālüñe ṣalā Ģimdengėrü 

 

4 ġerbet-i vaṣluñ ümīd ile ṭabībā iĢ bu ben 

 Olayum bālīn-i ʿıĢḳa mübtelā Ģimdengėrü 
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5 Pāye-i vaṣluñdan iy Ģeh beni maʿzūl eyledüñ 

 Ayaġ altına alur her bir gedā Ģimdengėrü 

 

6 Dīde-i cāna bu gün kuḥl-ı cilā ḳılmaḳ içün 

 Ḫāk-i pāyuñ baña olsun tūtiyā Ģimdengėrü 

 

7 Zāyir-i beytü‘l-ḥarīmüñ olayım cānā senüñ 

 ʿIĢḳuñ ile ėdeyim saʿy-ı Ṣafā Ģimdengėrü 
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8 Nār-ı hücrüñle yanup oldı göñül Ģehri ḫarāb 

 Hele bunda kimse olmaz kedḫüdā Ģimdengėrü 

 

9 Varlıġumdan hiç eŝer ḳalmadı illā ki üstüḫˇān
1005

 

 Umaram dėmeyeler çūn u çerā Ģimdengėrü 

 

10 KiĢver-i dil naʿl-i esbüñle çün oldı pāy-māl  

 Ġayra ḳılmazam Ģikāyetle kilā Ģimdengėrü 

 

11 Aġla iy dil bülbüli kim iĢbu eĢʿāruñ senüñ 

 Kim olur her meclis içre bir nevā Ģimdengėrü 

 

12 Ḫüsrevā tīġ-i ḥavādiŝden penāhum ḳalmadı 

 Cānuma kār eyledi tīr-i cefā Ģimdengėrü 

 

13 Kaʿbe kūyuñla yüzüñdür baña miḥrāb-ı niyāz  

 Ḥācet içün açayım dest-i duʿā Ģimdengėrü 

 

14 Ben ġamuñ bīmārıyam iy cān ṭabībi tīz ėriĢ 

 Baña olur mı ʿaceb hergiz devā Ģimdengėrü 

 

15 ĠĢimüz Allâha ḳaldı kim anuñ yanındayuz 

 Çün bizüm müĢkilimüz göre Ḫudā Ģimdengėrü 

 

16 Ġayrı ḳapudan ne ḥāṣıl iy göñül her dāyimā  

 Kim anuñ dergāhınadur ilticā Ģimdengėrü 

 

17 GelmiĢüz dārü‘Ģifā-yı raḥmetüñe ḫastegān  

 Ėre cānum zaḥmına senden Ģifā Ģimdengėrü 
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 “ki üstüḫˇān” yerine, “k‟üstüḫˇān” şeklinde ulanarak okunursa vezindeki aksaklık giderilebilir. 
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18 Fürḳatüñ kār ėtdi cāna kim senüñ iy nāzenīn 

 Bula mı ʿāĢıḳlaruñ hergiz liḳā Ģimdengėrü 

 

19 Menzil-i maḳṣūda varmaġa ḳaṣāvet ḳılmaya 

 Baña tevfīḳüñ olursa reh-mümā Ģimdengėrü 

 

20 Ġy Ḳuloġlı rūz-ı maḥĢerden ḥaẕernāk olmaġıl 

 Saña eylerse Ģefāʿat Muṣṭafā Ģimdengėrü 

235ᵇ 

21 Ol Ģeb-i ḥasret ḳarañusından ėtme iḥtirāz 

 Ṭutdı āfāḳı tecellādan żiyā Ģimdengėrü 

 

353 

Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün 

1 ʿĀlemi ṭutdı żiyā-yı ṭalʿatüñ iy māh-rū  

 Bezm-i ʿuĢĢāḳa ṣafādur ṣoḥbetüñ iy māh-rū 

 

2 Ehl-i edyānuñ ḳamu tezvīre çıḳdı daʿvisi  

 Sen ki ibrāz eyleyelden ḥüccetüñ iy māh-rū 

 

3 Ḫānedān-ı Kisrinüñ eyvānına vėrdi zevāl   

 Pes ṭoġaldan āfitāb-ı devletüñ iy māh-rū 

 

4 Menzilüñe varamaz yanunca Ģol sidre-niĢīn 

 Kimdür idrāk eyleyen keyfiyyetüñ iy māh-rū 

 

5 Çün senüñ Ḫallāk-ı ekber ola meddāḥuñ bu gün 

 Ġy ʿaceb kimdür kim ėde midḥatüñ iy māh-rū 
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6 Sūre-i innā-feteḥnādan
1006

 açıldı fetḥ-i bāb  

 ġol sürūĢ-ı ġayb ėderler nuṣretüñ iy māh-rū 

 

7 Kim saña taʿẓīm içün indi melekler leĢkeri 

 Ehl-i ʿālem hep bilürler ʿizzetüñ iy māh-rū 

 

8 Fesḫ olup edyānı aḫir dīnüñ eyledi ẓuhūr 

 Yayılup ṭoldı cihāna Ģevketüñ iy māh-rū 

 

9 Zīver-i eĢyāyı nuṭḳuñ cümle ibṭāl eyledi 

 Ol yed-i ḳudret düzelden zīnetüñ iy māh-rū 

 

10 Yüz sürerler ḳapuña anca niçe kerrūbiyān  

 ʿArĢ-ı aʿlādan muʿazzez süddetüñ iy māh-rū 

 

11 Ḳābe ḳavseyni ev-ednāya
1007

 ėriĢdi menzilüñ 

 Leyle-i miʿrāc içinde ḥażretüñ iy māh-rū 

 

12 Kimseler bilmez ki süknā-yı vücūduñ ḳandadur 

 Ḥūrilerden izdiḥāmdur ḫalvetüñ iy māh-rū 

 

13 Devlet anuñ kim saña dünyāda ḫidmetkār ola 

 Eyleye cān u ser ile ḫidmetüñ iy māh-rū 

 

14 Bir iĢāret eyleseñ gökde ay olur iki çāk 

 Muʿcizāt-ı dāyim oldı ṣanʿatuñ iy māh-rū 

236ᵃ 

15 Ben bu gün ter-dāmenem cürm ü ḫaṭā ile çi ġam 

 Ḫalḳ-ı ʿālem hep bilürler ʿiṣmetüñ iy māh-rū 
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 Fetih, 48/1. 
1007

 Necm, 53/9. 
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16 Oldı kūy-ı miḥnetüñde ʿāḳıbet ḳaddüm dü-tā 

 Çekmeden her bārı bār-ı ḥasretüñ iy māh-rū 

 

17 Oldı her ʿĪsā vü Meryem yüzüñi gördi ḳadīr  

 LeĢker-i eṣnāmı bozdı Ģöhretüñ iy māh-rū 

 

18 Lā-mekān ṣaḥrāsına ʿazm ėtdügüñ vaḳtin ḳaçan 

 Refrefi ṭurġurdı pāy-ı sürʿatüñ iy māh-rū 

 

19 Sāye-i devlet düĢer ehl-i cihānuñ üstüne 

 Bāl ü per açsa hümā-yı himmetüñ iy māh-rū 

 

20 Enbiyā tā ölmeyince ḳılmadı cānı ḥużūr 

 Bu Ḳuloġlı olmıĢ ednā ümmetüñ iy māh-rū 

 

354 

Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün 

1 Beni ḫˇāb almıĢ bu yolda gitdi kervān ilerü 

 Ḳaldum ayaḳda çün oldılar refīḳān ilerü 

 

2 Gözlerümüz baḳaḳaldı gitdi eĢkim gibi dost 

 Aḳdı geçdi ṣanasın bir mā-i ceryān ilerü  

 

3 Bāġ-ı ʿömrüm ḳurudı ḳaldı gözüm yaĢı gibi 

 Bāda uyup gitdi ol serv-i ḫırāmān ilerü 

 

4 Bī-ser ü pā nereye varsam gerek yuvalanup 

 Ḳandayam ḳandadurur milk-i Süleymān ilerü 

 

5 Dürr-i yek-tādur ġam-ı ʿıĢḳuñ derūnum Ģehrine 

 Ḳan yutdı leblerüñ içün BedaḫĢān ilerü  
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 6 Kaʿbe kūyuñ çoḳ ṭavāf ėtdüm bulımadum seni 

 ʿIyd-ı vaṣluñ çün iletdüm bunca ḳurbān ilerü 

 

7 Ten gibi düĢdüm hemān ḳaldum bu rāh-ı ġamda ben 

 Menzil-i pinhāna vardı çün kim ol cān ilerü 

 

8 Reh-güẕārın beklerem aḥvālümi arż ėtmege 

 Ne ṭurursın dėdi bir pīr gitdi sulṭān ilerü 

 

9 ʿArṣa-i miḥnetde ḳaldum Ģöyle ben ḫōr u ẕelīl 

 ġol serīr-i ʿizzet üzre geçdi cānān ilerü 

236ᵇ 

10 Ẓulmet-i zülfinde Ġskender gibi teĢne gezen 

 Ruḫlarından ol ḫaberdār āb-ı ḥayvān ilerü 

 

11 ʿĀlem-i süflīde ḳalma iy göñül murġı sen uç 

 ġol hevā-yı Lā-mekāna bāġ-ı Rıḍvān ilerü 

 

12 Küfr-i zülfüñden cihānı āteĢe yaḳduñ bu gün 

 Nār-ı cevrüñle yanupdur ehl-i īmān ilerü 

 

13 Āh-ı āteĢbārumı bir kez gören dėdi hemān 

 Niçe kerre olmıĢ idi böyle ṭūfān ilerü 

 

14 Himmet atına süvār olup cihānı terk ėden 

 Menzil-i maḳṣūda ėrüp aldı meydān ilerü 

 

15 Milk-i ʿibretdür bu dünyā ʿārifāne ḳıl naẓar 

 Kim ne yapdı n‘eyledi Firʿavn u Hāmān ilerü 

 

16 Beyt-i aḥzān içre aġla sen de Ġsrāʾīl gibi  

 Gitdi Ģol ḳardaĢlar ile Ģāh-ı Kenʿān ilerü 
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17 ġol emānātından iʿrāż ėtdi Ḥaḳḳuñ yėr ü gök 

 Cāhilāne pes götürdi anı insān ilerü 

 

18 Bezmgāh içre yanarsañ ʿiĢve-i dildārdan 

 Sen de iy pervāne gel Ģemʿ-i Ģebistān ilerü 

 

19 Sen de Mūsā gibi ṭutarsañ bu Ṭūruñ dāmenin 

 Vādi-i Eymendeki nār-ı fürūzān ilerü  

 

20 Ġy Ḳuloġlı ḥikmet-i Loḳmāna ḳılma raġbeti 

 Ḥaḳ icāzet vėrmez ise derde dermān ilerü 

 

355 

Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün 

1 Göñül aldanma dünyāya vefāsız dilrübādur bu 

 Derūnuñ ṣalma sevdāya dem-ā-dem pür-cefādur bu 

 

2 Anuñ bezmine sen zinhār yaḳın oturma iy miskīn 

 Seni maḫmūr ėder āḫir ki bir cām-ı belādur bu 

 

3 K‘anuñ sen verd-i ḫandānuñ görüben ʿandelīb olma 

 DolaĢur dāmenüñ ḫāre ṣaḳın tīr-i ḳażādur bu 

 

4 Bunuñ gencine el ṣunma helāk ėder seni zehri 

 Firīb olma ki ṭıfl-āsā münaḳḳaĢ ejdehādur bu 

237ᵃ 

5 Cihān vīrānesin būmı olursın ṣoñra mesmūmı 

 Aḳıdur ḫūn-ı maẓlūmı feżā-yı Kerbelādur bu 

 

6 Ṣaḳın düĢvār olur anuñ görinen her bir āsānı 

 Bu rāha sālik olma sen nihāyetsiz feżādur bu 
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7 Ḳamu zehr-i helāhüldür ṣunarsa sāġarı saña 

 Anı nūĢ eyleme zinhār ki bir renc ü ʿanādur bu 

 

8 Görüben dānesin anuñ dolaĢma dāmına nā-çār 

 Ḳoyup pes anı ḥāline dükenmez mācerādur bu 

 

9 Ġgen de istinād ėtme dilā sen fānī dünyāya 

 Bozılur ṣanmaġıl anı maḳām-ı dilgüĢādur bu 

 

10 Ḳamu maḥṣūluñı āḫir vėrür sīl-i fenāya hep 

 Ṭaġıdur ḫırmen-i ʿömrüñ ki bir bād-ı ṣabādur bu 

 

11 Dem-ā-dem ʿāĢıḳını ol ṣalar āĢūb-ı ġavġāya 

 Yüzini dönderür senden görürsin bī-vefādur bu 

   

12 Maḳāmuñ sidre vü ṭūbā iken bu dāmgeh içre 

 Neden düĢdi ki ḳalmıĢsın çü hergiz nā-sezādur bu 

 

13 Sen anuñ derdmendāne  ḳapusında ḥarīṣ olma 

 Dem-ā-dem oturur derdüñ ṣanur mısın Ģifādur bu 

 

14 FirāĢ-ı ḫāk-i ḫūn içre yaturur ol seni āḫir 

 Ġçüben Ģerbet-i dehri dėme hergiz devādur bu 

 

15 Seni mihmān ėder evvel yėdürür içürür ṣoñra 

 Helāk ėdüp ḳılur żāyiʿ kimüñle āĢinādur bu 

 

16 Yüzüñe gülüben ẓāhir velī gizlü hücūm eyler 

 Yanar rūĢen çerāġuñdur velīkin bī-żiyādur bu 

 

17 Hezār ümmīd ile anuñ ḳapusını ne beklersin  

 Tehī-dest gönderür āḫir seni bir bī-ʿaṭādur bu 
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18 Fürūzān ėtme her Ģeb Ģemʿdānuñ iy cihān-gīrüm 

 Urur nā-geh sevündürür anı bād-ı ṣabādur bu 

 

19 Ḥaḳīḳat milkine ʿazm eyle Ḥaḳdan ġayrıyı ḳoġıl 

 Ki ġarra olma eĢyāya temāmet māsivādur bu 

 

20 Ḳuloġlı muʿciz-i ʿālem yolına vėr ser ü cānı 

 Bulasın belki maḳṣūduñ ṭarīḳ-i evliyādur bu 

237ᵇ 

21 Risālet Ģehrinüñ sür hāk-i rāhın yüzüñe cānā 

 Cihānda dīde-i cāna ne nāzük tūtiyādur bu 

 

356 

Müstefʿilün Müstefʿilün Müstefʿilün Müstefʿilün 

1 Eyle ferāġat iy göñül Ģimdengėrü ġavġāyı ḳo 

 ʿAzm eyle ʿuḳbā iline iĢ bu fenā dünyāyı ḳo 

 

2 Eyle seḥergehden sen āh olmadın aḥvālüñ tebāh 

 Ger var ise getür güvāh yoḳ yerlere daʿvāyı ḳo 

 

3 Gel leyletü‘l-isrāyı gör elindeki ṭuġrāyı gör 

 Zülfine baġlanmayı gör uzun uzaḳ sevdāyı ḳo 

 

4 Eglenceñ āh u zār olup Ģol ʿāĢıḳ-ı gülzār olup 

 Gel vāḳıf-ı esrār olup zāhid Ģu hāyhūyı ḳo 

 

5 Yalvar ḳatı Maʿbūduña her dem-be-dem Mescūduña 

 ĖriĢ bu gün maḳṣūduña imrūzı gör ferdāyı ḳo 

 

6 Ḥaḳ yolına vėr varı hep dünyā içün çekme taʿab 

 Dīdār-ı Ḥaḳḳı ḳıl ṭaleb Ģol Cennetü‘l-meʾvāyı ḳo 
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7 Ḳılma emeklerüñ tebāh ol kiĢver-i dil içre Ģāh  

 Bul gevher-i maḳṣūda rāh ey baḥrī bu deryāyı ḳo 

 

8 Ḳılma cihāna iʿtibār eyleyigör varuñ niŝār   

 Gel ėt fenāyı iḫtiyār ol Ģöhret-i Dārāyı ḳo  

 

9 Ġster iseñ nehc-i emīn elden ḳoma ḥablü‘l-metīn 

 Ṭut dāmen-i ehl-i yaḳīn bī-menfaʿat maʿnāyı ḳo 

 

10 Dīdār-ı pür-envārı gör ol pertev-i ruḫsārı gör 

 Her bār ḳadd-i yāri gör Firdevs ile ṭūbāyı ḳo 

 

11 Gel enfüs-i āfāḳa baḳ Mevlāsına müĢtāḳa baḳ 

 Ol ḳaṣr-ı ʿālī-ṭāḳa baḳ sen daḫı her bir cāyı ḳo 

 

12 Hergiz gül-i gülzārı sev ʿāĢıḳ olup dīdārı sev 

 ġol ḳāmet-i hemvārı sev gel zīr ile bālāyı ḳo 

 

13 Kendin gören güm-rāh olur kimler aña hem-rāh olur 

 Ġncitme Beytu‘llâh olur hergiz dil-i Ģeydāyı ḳo 

 

14 Bād-ı maḥabbet kim eser göñlüñi ġayrıdan keser 

 Ṭop ėtme çevgānına ser ol zülf-i ʿamber-sāyı ḳo  

238ᵃ 

15 Ḥālüñ ḥaḳīḳat yā mecāz bil vėrdügin çoḳ dėme az 

 Hiç kimseye keĢf ėtme rāz bu sırruñı ifĢāyı ḳo 

 

16 Rāżī olup taḳdīre sen uġrama dār-ı kibre sen 

 Vėrme göñül tezvīre sen bu ḥüccete imżāyı ḳo 
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17 Yoluñ muʿallā rāha ṭut hem yüzüñi dergāha ṭut 

 GūĢuñ Kelāmu‘llâha ṭut āvāz-ı def ü nāyı ḳo 

 

18 Eyle Ḥaḳa Ḥaḳdan sefer bulġıl ledünnīden eŝer 

 Alġıl müsemmādan ḫaber dilde ḳuru esmāyı ḳo 

 

19 Görmez gözüñi açagör nefs-i ʿadūdan ḳaçagör 

 Elde olanın ṣaçagör tātār-veĢ yaġmāyı ḳo 

 

20 Eyleme żāyiʿ furṣatı eyle derūnī ḫidmeti 

 Bulmaḳ dilerseñ cenneti Ḳuloġlı bu dünyāyı ḳo 

 

357 

Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün 

1 Ġayrıdan ḳaldur göñül Ģol Īzid-i Cebbārı sev 

 Hem Ģefāʿat Ģāhını ol Aḥmed-i Muḫtārı sev 

 

2 ʿĀrif iseñ eyleme dünyāya aṣlā raġbeti 

 Ehl-i ʿıĢḳuñ dāmenin ṭut gel ulu‘l-ebṣārı sev 

 

3 GūĢe-i dilde bir ėt ruḫsārı ʿālem-tābına 

 ʿĀĢıḳ ol tā Ẕü‘l-celāle pertev-i envārı sev 

 

4 Nehy-i tenzīh olan efʿāle rıżā vėrme ṣaḳın 

 Mecmaʿ-ı ḳālū-belāda ḳılduġuñ iḳrārı sev 

 

5 ʿAndelīb ol bāġ-ı vaṣl-ı dilber-i raʿnāya sen 

 ʿĀlem-i maʿnīde hergiz açılan gülzārı sev 

 

6 Naḳd u varuñ vėregör alup metāʿ-ı vaṣlını 

 Gel berü iy tācir-i ʿıĢḳ sen de bu bāzārı sev 
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7 Derdmendāne gezüp yürime kūyında anuñ 

 Ol ṭabībüñ pāyına düĢ derdüñe tīmārı sev  

 

8 Ġy ṭabībüm ehl-i derdüñ ḳıl naẓar aḥvāline 

 Ḥāẕıḳ-ı Ģehr olduñ ise bu dil-i bīmārı sev 

 

9 ġol zekāt-ı vaṣluñuñ oldum bu gün āĢüftesi 

 Eksik olmasun ḳapuñdan gel begüm cerrārı sev 

238ᵇ 

10 ĀteĢ-i ʿıĢḳa düĢüp yanmaġı rifʿat añlaġıl 

 Sen de iy dil her gėce pervāne gibi nārı sev 

 

11 Dīde-i bī-nāki aç defʿ ėt vücūduñ perdesin 

 Çehre-i mehtāba baḳ ol ay u gün ruḫsārı sev 

 

12 Pīr-i ʿıĢḳuñ āsitānında göñül sen ol mürīd 

 Ḫānḳāh-ı maʿrifetde gördügüñ esrārı sev 

 

13 Yıḳ cihānuñ gel esāsın eyle maʿmūrın ḫarāb 

 Cān u dilden beyt-i cismüñ eyleyen miʿmārı sev 

 

14 Baḳma ẓāhir naḳĢına hergiz cihānuñ iy göñül 

 Kārbān-ı ġayb arasında gezen tüccārı sev 

 

15 Pāymāl olma ṣaḳın Ģol ʿasker-i nefse bu gün 

 Kūfe-i dilde hüveydādur Ģeh-i Kerrārı sev 

 

16 Sāḳi-i Kevŝer yedinden bāde nūĢ ėt bāde nūĢ 

 Meclis-i faḫr-ı cihāna dāḫil ol dört yāri sev 

 

17 Būy-ı zülf-i Muṣṭafāya var ise ger iĢtiyāḳ 

 Çehre-i gül-bergini gör nāfe-i tātārı sev 
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18 GūĢ-ı cānı ḫāli ḳıl ṣavt u ṣadā-yı ġayrıdan 

 Leblerine ʿāĢıḳ iseñ sen de ol güftārı sev 

 

19 Gel günāh iĢlemeden Ģimdengėrü sen çek elüñ 

 Ḳıl teveccüh ḥażretine dāyim istiġfārı sev 

 

20 Sen Ḫudāvende ḳapuñdan redd ėdüp dūr eyleme 

 Raḥmetüñe lāyıḳ ėt Ḳuloġlı ḫidmetkārı sev 

 

358 

Müstefʿilün Müstefʿilün Müstefʿilün Müstefʿilün 

1 Gir evliyānuñ yolına Mevlā deyü Mevlā deyü 

 Tā kim murāduñ bulına Mevlā deyü Mevlā deyü 

 

2 Gel cāhil olma ʿāḳil ol hergiz iĢiñde kāmil ol 

 Cennāt-ı ʿAdne dāḫil ol Mevlā deyü Mevlā deyü 

 

3 Ehl-i ṣafā kim geldiler çoġ aġlayup az güldiler 

 Ḥaḳḳuñ viṣālin buldılar Mevlā deyü Mevlā deyü 

 

4 ʿĀĢıḳlaruñ gör zārını isteyü Ḥaḳ dīdārını 

 Deryāya ṣalar varını Mevlā deyü Mevlā deyü 
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5 Rāh-ı saʿādet ṭutdılar Ģehr-i rıżāya yėtdiler 

 Dergāh-ı Ḥaḳḳa gitdiler Mevlā deyü Mevlā deyü 

 

6 Gelüñ Ḫudāyı bulalum vech-i beḳāyı bilelüm 

 Mecnūn-ı Ģeydā olalum Mevlā deyü Mevlā deyü 

 

7 Maẓhar düĢüp iḥsānına ėr derdüñüñ dermānına 

 ʿĀlemlerüñ sulṭānına Mevlā deyü Mevlā deyü 
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8 Ol ḥażreti yād ėdelüm göñüller irĢād ėdelüm 

 Āh ile feryād ėdelüm Mevlā deyü Mevlā deyü 

 

9 ʿĀĢıḳlar ʿıĢḳın fāĢ ėder dilde hezārān yaĢ ėder 

 Dost vaṣlını yoldaĢ ėder Mevlā deyü Mevlā deyü 

 

10 Cān u göñül mestān olur dildāra hem-destān olur 

 ʿUĢĢāḳa çoḳ iḥsān olur Mevlā deyü Mevlā deyü 

 

11 Ġy dil beḳāya rehber ol milk-i fenāya server ol 

 Ḥaḳ sözine fermānber ol Mevlā deyü Mevlā deyü 

 

12 Sen derd ile dermāna gel ʿıĢḳ odına pervāne gel 

 Ol dergeh-i sulṭāna gel Mevlā deyü Mevlā deyü 

 

13 Gel āteĢ-i sūzāna düĢ kim ʿıĢḳ odına yana düĢ 

 Gir ravża-i Rıḍvāna düĢ Mevlā deyü Mevlā deyü 

 

14 Geldüñ cihāna ya neye ol müĢterī dür-dāneye  

 Vėr cānuñı cānānına Mevlā deyü Mevlā deyü 

 

15 Ne ḥālüñe maġrūr olup ʿālemlere meĢhūr olup 

 Gel ʿıĢḳıla maḫmūr olup Mevlā deyü Mevlā deyü 

 

16 ġol cām-ı ḥamrāyı gözet ol meclis-ārāyı gözet 

 Firdevs-i aʿlāyı gözet Mevlā deyü Mevlā deyü 

 

17 Yoḳ yerlere daʿvāyı ḳo olmaz uzaḳ sevdāyı ḳo 

 Her zīr ile bālāyı ḳo Mevlā deyü Mevlā deyü 

 

18 Kim ol meh-i tābāna ėr yā maʿni-i Ḳurʾāna ėr 

 ġol menzil-i cānāna ėr Mevlā deyü Mevlā deyü 
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19 Devlet saña sevdā yėter ʿıĢḳuñla hūy u hā yėter 

 Dilde hemān esmā yėter Mevlā deyü Mevlā deyü 

 

20 Sırr ile seyrān iste gel bu derde dermān iste gel 

 Ḳuloġlı cānān iste gel Mevlā deyü Mevlā deyü 
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21 Gel pāye-i ʿizzet gözet her yerde bir ḥürmet gözet 

 Yā ḥażrete vuṣlat gözet Mevlā deyü Mevlā deyü 

 

359 

Müstefʿilün Müstefʿilün Müstefʿilün Müstefʿilün 

1 Ġy bülbül-i dil ḳıl fiġān fetḥ ola tā gülzār-ı Hū 

 Bulġıl viṣāl-i Lā-mekān keĢf ola çün esrār-ı Hū 

 

2 KeĢf ėt reh-i bostānı sen seyr eyle Hindistānı sen 

 Terk eyle Ģehristānı sen kim ḳılasın bāzār-ı Hū 

 

3 Dönder Ḫudāya yüzüñi Ḥaḳḳa ulaĢdur özüñi 

 Bu dünyeden yum gözüñi pes göresin envār-ı Hū 

 

4 Varın bu yola vėrene kim ol maḳāma ėrene 

 ʿĀlem-nümādur görene āyīne-i ruḫsār-ı Hū 

 

5 Eylerseñ ol ile sefer ḳıl buña rindāne naẓar 

 Milk-i hüviyyetden ḫaber ėriĢdürür āŝār-ı Hū 

 

6 Meydāna gir göster hüner olmaḳ dilerseñ Ģīr-i ner 

 Vėr yolına cān ile ser kim göresin dīdār-ı Hū 

 

7 Yol bulayın dėrseñ aña ṣaç varuñı gel her yaña 

 ʿĠlm-i ledünnīden saña feyż eyleye enhār-ı Hū 
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8 Luṭfına ėder bī-ʿaded ėrer aña Ḥaḳdan meded 

 Bulur necātı tā ebed bir kez ėden iḳrār-ı Hū 

  

9 Sevdāyı ėrgürür baĢa dėmez ṣabāḥ u yā ʿiĢā  

 Ṣunar Ģarāb-ı dilgüĢā derde ḳılur tīmārı Hū 

 

10 Saʿy eylemez iḥyāsına bezm-i cihānārāsına 

 Yaḳar göñül ṣaḥrāsına bir Ģemʿa gibi nār-ı Hū 

 

11 Her ḳanda iseñ ol görür ʿuĢĢāḳa maḳṣūdın vėrür 

 Dāyim dolandurup durur bu günbet-i devvārı Hū 

 

12 Peyġām-ı dost gelüp gider ġayrıyı bu göñlüm n‘ėder 

 ʿUĢĢāḳa her dem ʿarż ėder ol zülf-i ʿamber-bārı Hū 

 

13 Oḳı ḥaḳāyıḳ defterin bulmaḳ dile dost rehberin 

 Ṭutdı ḳamu dil kiĢverin ṭoldı heme iẓhār-ı Hū 

 

14 ʿĀĢıḳları mesrūr ėdüp yėrin Naʿīm ü ḥūr ėdüp 

 ṢınmıĢ göñül maʿmūr ėdüp yapar gėrü miʿmār-ı Hū 
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15 Ḳıl Ḥaḳḳı sen dāyim ṭaleb çekme cihān içün taʿab 

 Dilde yaraĢur rūz u Ģeb her dem-be-dem eẕkār-ı Hū 

 

16 Ṭutalı ʿıĢḳuñ silkini ġarḳ eyledi dil fülkini 

 Aldı derūnum milkini yaġmā ėdüp efkār-ı Hū 

 

17 Gün yüzüñe çākerdür ay anuñdurur ḥükm ile reʿy 

 Yapdı göñül içre serāy oturmaġa dildār-ı Hū 

 

18 Ger Ḥaḳdan olsa fetḥ-i bāb refʿ olaydı her ḥicāb  

 Ṣuçlarum olurdı ŝevāb ʿafv iline Cebbār-ı Hū 
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19 Umaram āḫir demde ben luṭf eyleyüp ol pādiĢāh 

 Örte temāmet cürmümi setr eyleyüp Settār-ı Hū 

 

20 Yād eylegil Sübḥānuñı ḳurtar ṭamudan cānuñı 

 Ḳuloġlı ger ʿiṣyānuñı baġıĢlasa Ġaffār-ı Hū 

 

360 

Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün 

1 Gel āĢūb-ı cihāndan geç ḳo ṭursun bir fenādur Ģu 

 Ḥaḳı sev cism ü cāndan geç ṣoñucı hep hebādur Ģu 

 

2 Eger anuñ nuḳūĢına bu gün meyl ėdecek olsañ 

 Selāmet bulmaya cānuñ bilürseñ pek ḫaṭādur Ģu 

 

3 Baḳup endāmına anuñ uzanma cāmına anuñ 

 Ṭutulmaḳ dāmına anuñ ne müĢkil mācerādur Ģu 

 

4 Bu ālāyiĢ-i dünyāya bu gün meyl ėtme iy dānā 

 Ṭoḳınur baĢuña nā-geh ṣaḳın tīr-i ḳażādur Ģu 

 

5 K‘anuñ maġrūr olup niʿmetlerini bāḳi ṣanmaġıl  

 Ṣunar bir sāġarı zehr ile saña pür-ʿanādur Ģu 

 

6 Seni bir iki gün Ģād eyleyüp āḫir melūl eyler 

 Ḳoya aldanmaya bu dehre bir ṣāḥib-cefādur Ģu 

 

7 Ṣafāsını cefāya tebdil ėtdi bunuñ ʿāĢıḳlar  

 Muḳayyed olmadılar zīra bildiler hevādur Ģu 

 

8 Müsellem ṭutma bu çarḫuñ saña ḳılınduġın aṣlā 

 Seni āḫir helāk eyler bir ulu ejdehādur Ģu 
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9 Ḥayāt-ı cāvidān añlamaġıl bu bir nefes ʿömri 

 Eser bir rūzgār yā aḳar bir cāri mādur bu  
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10 Cihānuñ çekme ḳayġusın maḥabbet cürʿasın nūĢ ėt 

 Erenler meclisinde hele bir cām-ı ṣafādur Ģu 

 

11 Elüñe ḫāk-i rāh-ı yār eger girerse iy ʿāĢıḳ 

 Sen anı dīde-i cāna çekegör tūtiyādur Ģu 

 

12 Feżā-yı Lā-mekāna pāy-ı cān ile ėriĢürseñ 

 Aña sen müstemiʿ ol hātif-i ġayb-ı ṣadādur Ģu 

 

13 Bıraḳma ẕikr-i tevḥīdi dilüñden sen de iy ʿārif 

 Meded hengām-ı riḥlet içre rūḥuña ġıdādur Ģu 

 

14 Ḳad-i serv-i ḫırām-ı yāri gördüm sāye-veĢ düĢdüm 

 Bu geldi dilüme ancaḳ dėdüm ol dilrübādur Ģu 

 

15 Suʾāl ėtdüm ṭabībe sāḳi ile cāmı gösterdi 

 Dėdi kim derdüñe iy ḫaste-dil cümle devādur Ģu 

 

16 Ki bir nān pāre içün ėtme aṣlā kimseye minnet 

 Cihānuñ bārını boynuñdan at kim ne belādur Ģu 

 

17 Eger rāh-ı maḥabbet içre sen ger rehrev olursañ 

 Ḳoma hiç dāmen-i ʿıĢḳı ki zīrā reh-nümādur Ģu 

 

18 Bu dām-ı bend-i dünyādan rehā bulmaḳ murāduñsa 

 Ḥabīb-i Lā-yezālüñ iŝrin izle pīĢ-vādur Ģu 
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19 Fenā miʿmārı olma gel beḳā milkinde bir ev yap 

 Beḳā-yı Bī-zevāl özle ki ġāyet dilgüĢādur Ģu 

 

20 Ḳuloġlı māsivā-yı dü-cihānı geçmek isterseñ 

 Ṭarīḳat yolına ʿazm eyle rāh-ı Murteżādur Ģu 

 

361 

Feʿilātün Feʿilātün Feʿilātün Feʿilün 

1 Ḳo cihān milkini elden ne ḳaṣāvetdür bu 

 PādiĢehler yeyici efser ü ḫilʿatdür bu 

 

2 Bunuñ aldanma zer ü zīnetine āḫir-i kār  

 Sencileyin niçe kimseye yėter letdür bu  

 

3 Sen anuñ faḫr ėdüp aldanma ki zer-beftine hiç  

 Arta ḳalmıĢ niçeden bī-ser ü devletdür bu 

 

4 Geçer eyyām mürūr ėder olursa biñ ay 

 Saña bir laḥẓaca gelmez ḳatı sürʿatdür bu 
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5 Bunun eyyāmı mürūr eylemededür her bār 

 Yüzüñe güldügine baḳma ne āfetdür bu 

 

6 Seni envāʿ-ı firīb ile düĢürür dāmına  

 Ādeme dāne vėren rehzen-i cennetdür bu  

 

7 Sen anı saña saʿādet bilüp añlama Ģeref 

 ʿĀrif olanuñ öñinde ḳatı töhmetdür bu 

 

8 Ḳatı Ģād olma göñül sen yüzüñe güldügine 

 ʿĀĢıḳ olup sevene ehl-i ḫuṣūmetdür bu 
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9 ʿĠzzet-i devletine dünyānuñ olma memkūr 

 Ki seni yėre urur esb-i felāketdür bu 

 

10 Çoḳ selāṭīni o taḫtından ėdüpdür maʿzūl 

 Ḫāk-i rāha düĢürür ḫāne-i ẕilletdür bu  

 

11 Niçenüñ ḳıldı o kāĢānesini Ģöyle ḫarāb 

 Mār ile ṭopṭolu ėtdi ġam-ı miḥnetdür bu 

 

12 Dil-i nā-Ģādını ʿāĢıḳlaruñ ėder ġamgīn 

 Ḥürmet ėtmez kiĢiye kār-ı nedāmetdür bu 

 

13 Pāy-māl ėtdi Ģol eṣḥāb-ı mürādātı bu gün 

 Kimseye vėrmedi maḳṣūd reh-i ḥasretdür bu 

 

14 Ḫāk ü ḫūn ėde seni bir gün ölüm cellādı 

 ĠĢbu bāzār-ı fenā içre ne naḫvetdür bu 

 

15 ġükr ėdüp vėrdügine ṣabr-ı belā ėt zinhār 

 Yed-i ḳudret seriñe yazduġı ḳısmetdür bu 

 

16 Ġy göñül sen buña rāżı niçün degilsin ʿaceb 

 Ḥākim-i ḳudretüñ ėtdügi ḥükūmetdür bu 

 

17 Ḳılma dünyānuñ az u çoġuna aṣlā naẓarı 

 ʿĀḳil olan buña baḳmaz ḳuru Ģöhretdür bu 

 

18 Āsiyāb-ı felegi gör ögüdür her birini 

 Dāne gibi düĢe cismüñ saña nevbetdür bu 

 

19 Kimse menzīl-i murādāta ėriĢmez āḫir 

 Seni de yolda bıraġur reh-i ḥayretdür bu 
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20 Ġy Ḳuloġlı bilür iseñ sen anuñ ḥażretini 

 Yüzüñi hāke sür aġlama ne saʿādetdür bu 
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21 Yėter envāʿ-ı murādātı ḳatı yalvaranuñ 

 Sen daḫı yalvarıgör dergeh-i ʿizzetdür bu 

 

362 

Müstefʿilün Müstefʿilün Müstefʿilün Müstefʿilün 

1 Feryād ėder dil bülbüli ayrıldı gülzārından o 

 Diñle ḥikāyetler ḳılur hergiz saña ḫārından o 

 

2 Bir dāne-i ḫālin görüp anuñ ṭamaʿ ḳılmıĢ göñül 

 Ādem gibi düĢmiĢ cüdā Firdevs-i ruḫsārından o 

 

3 Yārüñ metāʿ-ı vaṣlına vėrseñ vücūdın naḳdini 

 DönmiĢ gibi hiç istemez bi‘llâhi bāzārından o 

 

4 Bezm-i elestüñ cāmını ḳālū-belāda
1008

 nūĢ ėden 

 Tā ḥaĢre dek eylemedi mest oldı hüĢyārından o 

 

5 Ġḥrāḳ oluben niçe Ṭūr ḫākister olaydı hemān 

 Bir kez tecellī eylese luṭf ile dīdārından o 

 

6 ʿĀlimler ʿāḳiller ḳamu abdāl u ḥayrān oladı  

 Bu ḫānḳāh-ı ʿarṣada keĢf ėtse esrārından o 

 

7 Tezyīn ėdüben ʿālemi olmazdı kimse iḥtiyāc 

 Ṣaçsa cihāna ser-te-ser laʿl-i güherbārından o 
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8 Vaʿde ḳılupdur vaṣlını ʿāĢıḳlarına anda Ḥaḳ 

 Kesme ümīdüñ iy göñül döner mi iḳrārından o 

 

9 ʿIĢḳuñla Mecnūn olanuñ ecri nedür dėdüm dėdi 

 Vuṣlat degil mi dėdügi her bārı dildārından o 

 

10 Bezm-i muḥabbetüñ iĢit Ģol muṭrıb-ı dem-sāzını 

 Cānlar dimāġın ṭoldurur leẕẕāt-ı güftārından o 

 

11 Bir ṭūṭi-i gūyā gibi söyler lisān-ı ġaybı hep    

 Ṣan aḳıdur āb-ı ḥayāt yā kilk-i minḳārından o 

 

12 Ḳıl gūĢvāre her birin gözler anı görmiĢ degil  

 Ṣaçar cevāhir ʿāleme nuṭḳ-ı dürer-bārından o 

 

13 Yandum ḫayālüñ nārınuñ ben sūz-ı ʿālem-tābına 

 Vėrmez dil-ārāmum benüm ārāmı hiç nārından o  

 

14 Ṣan ebr-i zülfi bürimiĢ anuñ cemāl-i nūrını 

 Açmaz pey-i ruḫsārını dāmān u destārından o 
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15 Aḳṣā-yı iẓhārından uĢ bu Ģebde ḳılur vechini 

 Ṣaḳlar ṣaḳınur kendüni ġāyetde aġyārından o 

 

16 Hergiz anuñ esrārına vāḳıf olaydı her kiĢi 

 Bāġ-ı ledünden herkese ʿarẓ ėtse eŝmārından o 

 

17 DüĢ cān ile ėĢigine yalvar ṭabībe iy göñül 

 Derdine çāre ḳılmaġa ḳaçar mı bīmārından o 
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18 Ẕātın muʿayyen bil anuñ cümle maẓāhirden ḳamu 

 Ḳıldı ḫafī kendüzini ġāyetde iẓhārından o 

 

19 Bād-ı nesīminden eger hergiz tecellī ḳılmasa 

 Açmaz meh-i ruḫsārını hiç zülf-i tātārından o 

 

20 Ḳuloġlına ṣor ḳıĢ u yaz keĢf ėde tā kim gizlü rāz 

 Ḳılur ziyāde iḥtirāz dergāh-ı Cebbārından o 

 

363 

Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün 

1 Ġy göñül gel mekteb-i ʿıĢḳ içre sen ʿirfān oḳu 

 Yaḳ vücūduñ nüsḫasına nāme-i Sübḥān oḳu 

 

2 Āsümān-ı ḳalb içinde Cebreʾīl-āsā bu gün 

 Levḥ-i maḥfūẓ-ı göñülde sūre-i Raḥmān oḳu 

 

3 Bilmek isterseñ nedür esrār-ı ġaybuñ maʿnisin 

 Tā kitāb-ı dilde dāyim bāb-ı sırr-ı cān oḳu 

 

4 Cürm-i ʿiṣyānuñ yazılmıĢdur ṭutalum deftere 

 Sen anuñ her ḥarfine bir āyet-i Ġufrān oḳu 

 

5 Diler iseñ kiĢver-i dil ṭola envār-ı cemāl 

 Gel süṭūr-ı ʿālem içre bir meh-i tābān oḳu 

 

6 ġol kitāb-ı Dānyāla sen daḫı rindāne baḳ 

 Derdmendāne naẓar ḳıl derdüñe dermān oḳu 

 

7 Cāhilāne gezme ṣaḥrālarda Ġskender-miŝāl 

 Ḥıżr-veĢ ẓulmāt içinde çeĢme-i ḥayvān oḳu 
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8 Ger cihānuñ bilmek isterseñ nedür māhiyyetin 

 Ḳıṣṣa-i NūĢi‘r-revānı Ḫüsrev ü Ḫāḳān oḳu  

 

9 Cām-ı Cemden vėr ḫaber āḫir ne ḳıldı rūzgār  

 Külli Ģeyʾin hālikünda
1009

  men ʿaleyhā fān1010
 oḳu  
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10 Yıḳmaḳ isterseñ cihānı yaḳ göñül tennūrını 

 Nūḥ-veĢ sende sefīne içre bir ṭūfān oḳu 

 

11 Dök gözüñden ḳanlu yaĢı ėresin maḳṣūduña 

 Bāġ-ı ḥasret içre cānā lāle-i nuʿmān oḳu 

 

12 Gel bahāristān-ı ʿālemden ḫaberdār ol yine 

 Dem-be-dem evrāḳ-ı gülde çehre-i cānān oḳu 

 

13 ʿĀḳil iseñ gel ferāmūĢ ėt cihānuñ ġuṣṣasın 

 ʿAndelīb-āsā seḥerde gül gibi destān oḳu 

 

14 Bezmgāh-ı dilde sen rindāne her Ģām ile bām  

 ġol kitāb-ı cām içinde bāde-i rummān oḳu 

 

15 Dilberā āḫir dem midür vėrürem ʿıĢḳuñla cān 

 Gel dehān-ı muʿcizüñle üstüme Ḳurʾān oḳu 

 

16 Zülf-i ʿamber-sāyuñ ile ḳıl tesellī ḫāṭırum 

 Baña yoldaĢ olsun āḫir nüsḫa-i īmān oḳu 

 

17 Ġy göñül murġı çü pervāz eyle fānī dünyeden 

 ʿĀlem-i ʿulvīde varup ravża-i Rıḍvān oḳu 
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18 Seni daʿvet ḳılmıĢ ol devletlü kim Peyk-i ecel 

 Geldi uĢ ṭutar elinde ḥüccet-i sulṭān oḳu 

 

19 Ḥükmine rāżī olup cānānenüñ döndermeyüz 

 Ṭalʿat-i menĢūrına baḳ emr ile fermān oḳu 

 

20 LeĢker-i derd-i firāḳ ile diyār-ı ḥasrete 

 Ġy Ḳuloġlı Ģāh-ı ʿıĢḳ ol sen de bir dīvān oḳu 

 

364 

Müstefʿilün Müstefʿilün Müstefʿilün Müstefʿilün 

1 Gördüm fiġān eyler göñül gülzāra vardum bir gėce 

 Ḥālüm ḥikāyet ėtmege ol yāre vardum bir gėce 

 

2 Ben bir ʿinād ėtdüm yine varum mezād ėtdüm yine 

 Zülfini yād ėtdüm yine ʿaṭṭāra vardum bir gėce 

 

3 Boynumda iḥrām u kefen ʿıĢḳuñ baña olmıĢ resen  

 ġol vādi-i Eymende ben ol nāra vardum bir gėce 

 

4 Ḥālüm ḥikāyet eyledüm vāfir Ģikāyet eyledüm 

 Tebdīl-i ṣūret eyledüm dildāra vardum bir gėce 
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5 Hergiz murādum bulmaġa ārzū-yı cānı ḳılmaġa 

 Dildār ile ṣulḥ olmaġa aġyāra vardum bir gėce 

 

6 El bir olup ḳavıĢmaġa anuñ ile barıĢmaġa 

 Gözüm yaĢın yarıĢmaġa enhāra vardum bir gėce 

 

7 Varum vėrüben almaġa vaṣl-ı metāʿın bulmaġa 

 Anı temāĢā ḳılmaġa bāzāra vardum bir gėce 
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8 Aḥvāl-i sırra yėtmege maʿĢūk iline gitmege 

 Gülden Ģikāyet ėtmege ol ḫāra vardum bir gėce 

 

9 Derde müdāvā eyledüm zaḥmına eczā eyledüm 

 Ḥālin tesellī eyledüm bīmāra vardum bir gėce 

 

10 Ebrūlarınuñ yāyına atdı beni ferdā yine 

 Ben o tabībüñ pāyına tīmāra vardum bir gėce 

 

11 Āḫir ser-encām ėtmege hem fürḳat encām ėtmege 

 Aḥvālüm iʿlām ėtmege Ḫūnkāra vardum bir gėce 

 

12 Feryād u efġān eyleyüp teskīn-i sūz-ı dil içün 

 Aġlatmaġa bu dīde-i ḫūnbāra vardum bir gėce 

 

13 Ebrū-yı ʿālī-ṭāḳ içün kim nāme-i eĢvāḳ içün 

 ġol vaʿde-i mīŝāḳ içün iḳrāra vardum bir gėce 

 

14 Ol dilbere peygām içün hem laʿl-i sükker-fām içün 

 ġol bāde-rengīn cām içün esrāra vardum bir gėce 

 

15 Kim vaṣl-ı cānān ėtmege bezm içre devrān ėtmege 

 Seyr-i gülistān ėtmege ezhāra vardum bir gėce 

 

16 Aḥvāl-i ġaybı görmege maḳṣūm u rızḳım dėrmege 

 Levḥ-i cebīnüm ṣormaġa efkāra vardum bir gėce 

 

17 Zülf ile zünnārın görüp vechinüñ āŝārın görüp 

 Ol Ģemʿ-i ruḫsārın görüp envāra vardum bir gėce 

 

18 ʿIĢḳ erlerinde muʿteber Manṣūrı görmege meger 

 Ḥālinden almaġa ḫaber ben dāra vardum bir gėce 
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19 Vaḥdet ilen gezmek içün dür-dāneler dizmek içün 

 Vīrānumı düzmek içün miʿmāra vardum bir gėce  

 

20 Ḳuloġlı seyrān ėtmege lāhūtı cevlān ėtmege 

 ʿArĢ üzre ṭayrān ėtmege Cebbāra vardum bir gėce 
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21 Bu cānı ḳurbān ėtmege her derde dermān ėtmege 

 Āh ile efġān ėtmege gülzāra vardum bir gėce 

 

365 

Mefāʿīlün Mefāʿīlün Feʿūlün 

1 Seḥer āhum çıḳar ʿarĢ-ı berīne 

 Bu ḥālüm ʿarż olur sidre-niĢīne 

 

2 Eger bitsün dėr iseñ her murāduñ 

 Niyāzuñ ʿarża ḳıl ol nāzenīne 

 

3 Gözümüñ ḳanlu yaĢı ḥasretüñden 

 Aḳar ırmaġ olup rūy-ı zemīne 

 

4 Gören dėr kākül-i ruḫsārın anuñ 

 ḲarıĢmıĢ sünbül ile yāsemīne 

 

5 Ḳamu esrārı her maʿĢūḳ u ʿāĢıḳ 

 YazılmıĢ naḳĢ olup laʿl-i nigīne 

 

6 Yėter bir ḫāli ol Hindūsitāna 

 Ḫaber gönderdi zülfi milk-i Çīne 

 

7 Bize māniʿ olup zenbūr-ı ḥasret 

 Ġltemez tā ki vaṣl-ı engübīne 
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8 Cemālüñ muṣḥafı geldi muvāfıḳ 

 Ṣanasın naṣṣ-ı Ḳurʾān-ı mübīne 

 

9 Gözümüñ yaĢları deryā-yı ʿıĢḳuñ 

 Ġçinde beñzerdi dürr-i ŝemīne  

 

10 Cemālüñ naḳĢını münzel buyurmıĢ 

 Suʾāl ėtdükde Cebrāʿīl-emīne  

 

11 BaġıĢla ṣuçlarumuz iy Ġlâhī 

 Bizüm sen raḥmeten li‘l-ʿālemīne
1011

 

 

12 Ḳamu aḥvālüñi tefvīż ėdegör 

 Sen iy dil rāḥimīnüñ erḥamīne  

 

13 Ġlâhī ḳıl revā maḳṣūdını sen 

 Ḳapuñda zārı ḳılur bu kemīne  

 

14 Dem-ā-dem feyż-i luṭfuñ ḳıl ʿaṭā-baḫĢ 

 Teraḥḥum eyleyüp zār-ı ḥazīne 
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15 Gel iy dil sen mürīd ol pīr-i ʿıĢḳa 

 ṬanıĢ bilmedügüñ ol ḫurde-bīne 

 

16 NuḳūĢ-ı dehri gel eyle ferāmūĢ 

 Nesine fāni dünyānuñ nesine  

 

17 Ṣaḳın bu çarḫa baḳup ḳalma zinhār 

 Ḥicāb olur bu dil āyīnesine 
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 Enbiyâ, 21/107. 
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18 Ne var vīrān ise ẓāhir vücūdum 

 Ṭoludur dür göñül gencīnesine 

 

19 Senüñ baḳmaz bu ẓāhir ṣūretüñe 

 Naẓar ḳılur Ḫudā āh u enīne 

 

20 Ḳuloġlı iste gel anuñ rıżāsın 

 Dilerseñ ėresin Ḥaḳḳu‘l-yaḳīne 

 

366 

Mefʿūlü Mefāʿīlü Mefāʿīlü Feʿūlün 

1 Gelmeye senüñ dīde-i ġarrāña müĢābih 

 Olmaya daḫı zülf-i muṭarrāña müĢābih 

 

2 Olmaya bütün dünyede bencileyin ednā 

 Hem daḫı senüñ ṭāḳ-ı muʿallāña müĢābih 

 

3 Öykünür imiĢ ol ḳad-i bālāña ṣanavber 

 Olmadı anuñ servi Ģu ṭūbāña müĢābih 

 

4 Ser-māyesini ėtdi telef bu dil-i Ģeydā 

 Bulmadı senüñ cevher-i deryāña müĢābih 

 

5 Āyīne ṭutup baḳdı yine māh ile ḫurĢīd 

 Görmedi olar rūy-ı mücellāña müĢābih 

 

6 Gezdüm ki bu Ģehr içre bu gün der-be-der iy Ģāh 

 Hiç bulımadum dergeh-i aʿlāña müĢābih 

 

7 MenĢūruña hep yazdı cihān ehlini çāker 

 Olmaz güzelüm defter ü ṭuġrāña müĢābih 
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8 Ḥüccetini ṣanur söyledüġi söz o vāʿiẓ 

 Bir ḥarf diyemez lafẓ-ı muʿammāña müĢābih 

 

9 Mestāne ṣanur kendüzini Ģaḥne-i ḳāḍī  

 Ḳandan göreler bāde-i ḥamrāña müĢābih 

244ᵇ 

10 Ṭūfān-ı belā ġarḳa vėrür idi cihānı 

 Olmasa senüñ gizlü temennāña müĢābih 

 

11 Pes rind-i cihān Ģehr-i fenā içre çoġ ammā 

 Yoḳdur iy göñül hiç dil-i Ģeydāña müĢābih 

 

12 Cennetde olan iy melek ol ravżā-i Rıḍvān 

 Olmadı senüñ dünyāda süknāña müĢābih 

 

13 Gelmez diyelüm belki senüñ küngüre-i ʿarĢ 

 DūĢuñda olan zīver-i raʿnāña müĢābih 

 

14 Ne Kaʿbe daḫı gelmeye ol Mescid-i Aḳṣā 

 Ḳavseynüñ ile sırr-ı ev-ednāña
1012

 müĢābih  

 

15 Yazmadı daḫı taḥt-ı ḳażāsında Ḫudāvend 

 Bu ḥüccet ile ol senüñ imżāña müĢābih 

 

16 Aṣḥāb-ı ʿulūm vėremedi aṣlā cevābı 

 ġol medrese-i ʿıĢḳdaki fetvāña müĢābih 

 

17 Görmez bu senüñ gördügüñi sidrede Cibrīl 

 Gözler mi olur dīde-i bīnāña müĢābih 

 

                                                           
1012

 Necm, 53/9. 
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18 Cāna ėriĢe ger seḥer ol bād-ı nesīmüñ 

 ʿAmber mi olur zülf-i semen-sāña müĢābih 

 

19 Bu cümle cihān oldı senüñ ʿıĢḳuña bende 

 ġāhlar ola mı ḳuvvet-i Dārāña müĢābih 

 

20 Ḳuloġlı senüñ görmedi görmeyiser āḫir  

 Dünyāda bu gün ṭalʿat-i zībāña müĢābih 

 

367 

Feʿilātün Feʿilātün Feʿilātün Feʿilün 

1 Dehenüñ oldı senüñ laʿl-i BedaḫĢāna Ģebīh 

 Leb-i dendānuñ olur dürr ile mercāna Ģebīh 

 

2 Dāne-i ḫālüñ ile oldı cihān ʿAdn-i berīn 

 Yüzüñi görse melekler diye Rıḍvāna Ģebīh 

 

3 Ẓulmet-i zülfüñ ėder teĢneleri ṣuya ḥarīṣ 

 Oldı Ģīrīn dehenüñ çeĢme-i ḥayvāna Ģebīh 

 

4 Dergehüñ ṣandı gören ṭāḳ-ı muʿallā ceberūt  

 Dėdi eyvānuña bu südde-i sulṭāna Ģebīh 
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5 Gözlerüm ṭoldı benüm ḥasretüñ ile acı yaĢ 

 Oldı her ḳaṭresi bir lücce-i ʿummāna Ģebīh 

 

6 Yüzüñi görmege geldi żuʿafā-yı ʿuĢĢāḳ 

 Ġayret ėtdi oları maḥż-ı Nerīmāna Ģebīh  

 

7 Kākilüñ oldı senüñ zülf-i perīĢān ne ʿaceb 

 Eyledi bād-ı muḫālif dil-i vīrāna Ģebih 
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8 Dūd-ı āhum benüm olmıĢ bu cihāna ẓulümāt  

 Ḥasretüñ vėrdi teraḳḳī ola ṭūfāna Ģebīh 

 

9 Bāġ-ı hicrüñde senüñ gözlerimüñ ḳanlu yaĢı 

 Vech-i ʿarż üzre olur lāle-i nuʿmāna Ģebīh 

 

10 Būy-ı zülfüñ çü kesāda vėreli reyḥānı 

 ʿĀrıżuñ oldı Ģāhā bāġ-ı Süleymāna Ģebīh 

 

11 Nā-tüvān oldı felek ḳaddi dü-tā ḳıldı yine 

 Māh-tāb olmayalı ʿārıẓ-ı cānāna Ģebīh 

 

12 Zülf ü ruḫsārını gör baḥŝe düĢermiĢ dāyim  

 Kendüni kāfir ėdermiĢ o müselmāna Ģebīh 

 

13 Görse bīnā olan ol çehre-i pür-envārı 

 Nice ṭutar kiĢi anı meh-i tābāna Ģebīh 

 

14 Gözlerüm yaĢı aḳar dāmenüm üzre ṣaf  ṣāf  

 Oldı ḳarĢuñda ḳamu leĢker-i dīvāna Ģebīh 

 

15 Bu göñül Ģevḳuña çevrildi Ģu pervāne gibi 

 Nār-ı hicrüñ olalı āteĢ-i sūzāna Ģebīh 

 

16 DüĢeli ḫaste göñül derd-i belā-yı ʿıĢḳa 

 Leb-i laʿlüñ dür ü maʿcūn ile dermāna Ģebīh 

 

17 Kaʿbe kūyuña senüñ varmaġa cānlar vėrürüz 

 Rehzen-i fürḳatüñ ol ḫār-ı muġaylāna Ģebīh 

 

18 ʿIyd-ı vaṣluñda saña ol ḳadar olmıĢ minnet 

 Olmadı ʿāĢıḳuñuñ biri de ḳurbāna Ģebīh 
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19 Ḳılmadı bāġ-ı cihān içre Ģu bülbül āḫir 

 Bu benüm aġladuġum gibi ḫoĢ-elḥāna Ģebīh 

 

20 Ġy Ḳuloġlı dür-i naẓmuñ vėrür ʿuĢĢāḳa bahā  

 Olalı her birisi laʿl-i BedaḫĢāna Ģebīh   

245ᵇ 

21 Ki bu bāzār-ı cihān içre senüñ her bārı 

 Olmadı sözlerüñe gevher-i yek-dāne Ģebīh 
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Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün 

1 Ġy ten-i mürde gele cāyiz ki cānuñ kim bile 

 Āb-ı ḥayvān aḳa Ģāyed aç dehānuñ kim bile 

 

2 Ṭāliʿ-i bostānuña girsek temāĢā eylesek 

 Burc-ı saʿda vara belkim aḫterānuñ kim bile 

 

3 Gel mürīd-i ḫānḳāh-ı dehr iseñ nūĢ ėdegör 

 Pīr-i ʿıĢḳ elüñe ṣuna cürʿadānuñ kim bile 

 

4 Kesme ümīdüñ Ḫudādan ser-nüviĢtüñ var ise 

 Olasın bir ādemī sen de zamānuñ kim bile 

 

5 Bu gün aṣḥāb-ı ḫarābāta ṣaḳın daḫl eyleme 

 DüzmiĢ ise mey-fürūĢ anda mekānuñ kim bile 

 

6 Dāmenüñ der-bend içinde alsa cellād-ı ecel 

 Vaḳt ola kim ṣormayalar anda ḳanuñ kim bile 

 

7 Bunca müddetdür ki Ģehrüñ aradım bulımadum 

 Ġy güzeller pādiĢāhı āsitānuñ kim bile 
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8 Lāne-i bāġ-ı dıraḫtuñ niçe ʿanḳā bulmadı 

 Ḳandadur ey Rūh-ı ḳudsī  āĢiyānuñ kim bile 

 

9 Bām-ı çarḫ eyvānuñuñ yanında bir günbed ḳadar 

 Ġy Ģeh-i ʿālem ḳapuñda pāsbānuñ kim bile 

 

10 Görmedi āyīne-i ʿālem-nümāñı bir kiĢi 

 Kim ḫaber vėre ʿaceb ḳanda niĢānuñ kim bile 

 

11 Perde ardından bu ḫalḳa sen ne iĢler iĢledüñ 

 Çün senüñ iy çarḫ bu gün rāz-ı nihānuñ kim bile 

 

12 Ser-güẕeĢtüñden ḫaber vėr baña iy murġ-ı seḥer 

 Pes neler geçdi baĢuñdan dāstānuñ kim bile 

 

13 Ḫaymeñi ėde berāber ḫāke bu bād-ı ecel 

 Gele bir vaḳt iy ḫˇace ad ile ṣanuñ kim bile 

 

14 Gir o bāzār-ı fenā içinde ṣat bu varlıġuñ 

 Ėdesin aṣṣıyı olmaya ziyānuñ kim bile 

246ᵃ 

15 Rūz-ı maḥĢerde ʿaẕāb ėderler ise cānuña 

 Ėre göklere senüñ āh u figānuñ kim bile 

 

16 Ger ʿināyet eyler ise ol Kerīm ü Ẕü‘l-celāl 

 Ẓıll-ı ʿarĢ olursa anda ṣāyebānuñ kim bile 

 

17 Bir zamān ola gele lāzım niçeler rūz u Ģeb 

 Yād ėde eylük ile rūḥ-ı revānuñ kim bile 
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18 Key ṣaḳın memkūr olanı bunda sen ġayb eyleme 

 Uġrayasın mekrine fitne cihānuñ kim bile 

 

19 Ya budur ġālib gele ḫaṣmuñ seni maġdūr ėde 

 Dāmen ine yapıĢa sen nā-tüvānuñ kim bile 

 

20 DüĢ ṭabībüñ cān u dilden yüz sürüp ayaġına 

 Ġy Ḳuloġlı bula ṣıḥḥat ḫaste cānuñ kim bile 

 

369 

Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün 

1 Özüñi cām-ı ʿıĢḳ ile ėdüp mestāneye teĢbīh 

 Dil-i nā-Ģāduñı eyle ki bir dīvāneye teĢbīh 

 

2 NuḳūĢ-ı ẓāhirine sen firīb olma bu dünyānuñ 

 Be-zinhār ėtme ʿuḳbāyı çü bu vīrāneye teĢbīh 

 

3 Miŝāl-i ḫırmen-i ʿuḳbā Ģuña beñzer ki iy dānā 

 Münāsib midür eylerseñ giyāh u dāneye teĢbīh 

 

4 Bu bāġ-ı ḥasret içre sen de gel iy bülbül-i Ģeydā 

 Gül ile ḫārı eylersin ʿaceb sen yā neye teĢbīh 

 

5 Görüp ruḫsār-ı dildārı taḥayyürde ḳala cānuñ 

 Leb ü dendānın ėdersin anuñ dür-dāneye teĢbīh 

 

6 Anuñ Ģol meclis-i Ģevḳında görüp Ģemʿ-i ruḫsārın 

 Yana sūzında cān murġı olup pervāneye teĢbīh 

 

7 Bu ṣūret-ḫāne-i deyrüñ içinde saḳf-ı miyānda 

 Kim ėder māh-ı tābānı ʿaceb cānāneye teĢbīh 
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8 Baña sen Yūsuf-ı ḥüsnüñ firāḳı içre her gāhī 

 Yėter bu beytü‘l-aḥzānum olup kāĢāneye teĢbīh 

 

9 Göñül ṭıflı senüñ ḥüsnüñ kitābın oḳuyup yazar 

 Ḳıluram mekteb-i ʿıĢḳı muʿallim-ḫāneye teĢbīh 
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10 Bu gün bu meclis-i ʿıĢḳ içre olan rind ü ʿārifler 

 Ėderler vāʿiẓ-ı Ģehrüñ sözin efsāneye teĢbīh 

 

11 EĢit sen iy mühendis ʿārif-i āgāh olan hergiz  

 Ḳılur eyvānını dehrüñ ḳalender-ḫāneye teĢbīh 

 

12 Ki zīrā kimsenüñ milki degildür bu ribāṭ-ı çarḫ 

 Hemān ʿārif ḳılur anı Ģu mihmān-ḫāneye teĢbīh 

 

13 Bu ʿömrüñ bāġına nā-geh eser bād-ı ḥazān āḫir 

 Vücūduñ oldı bil cānā Ģu berg-i nāneye teĢbīh 

 

14 Öligör ölmeden bu nefse ġālib olıgör sen de 

 Olasın ʿarṣa-i ʿālemde bir merdāneye teĢbīh 

 

15 Bilür misin Ģu vaḳtin āĢikāre ola aḥvālüñ 

 Ḳılursın kendü aʿmālüñi sen hālā neye teĢbīh  

 

16 Gezer elden ele hiç kimseye ol pāydār olmaz 

 Cihānuñ devletin ḳıldum ṭolu peymāneye teĢbīh 

 

17 Bu dünyānuñ ḫayālātına bezm-i ʿārifān içre 

 Tenezzül ėtmeyeni eylerem rindāneye teĢbīh 

 

18 Bu meydān-ı maḥabbetde ḳılur bu murġ-ı dil cevlān 

 Ėder ol zülfi maʿĢūḳ-ı mükerrem lāneye teĢbīh 
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19 Ne deñlü gezüp oynarsañ girürsin ḳoynına āḫir 

 Seni maʿṣūma ʿāḳiller zemīni aneye teĢbīh 

 

20 Ḳuloġlı cām-ı ʿıĢḳı nūĢ ėderseñ rūz-ı evvelde 

 Ėdeler rūz-ı āḫirde seni mestāneye teĢbīh 
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Müstefʿilün Müstefʿilün Müstefʿilün Müstefʿilün 

1 Gelmeye bir senüñ gibi kimse bu Ģāruñ içine  

 DüĢmeye māh-ı ṭalʿatüñ leyl ü nehāruñ içine 

 

2 Baḥr-ı leṭāfetüñ senüñ vaṣf-ı beyāna ṣıġmaya 

 Ṣıġa nice mümkin ola iĢ bu kenāruñ içine 

 

3 Dām-ı kemend-i zülfüñe ṣayd olup āhū-yı felek 

 Ol daḫı naḫcīrüñ olup düĢdi Ģikāruñ içine 

 

4 Ṣūret-i peykerüñ senüñ yazmadı ol Mānī-i Çīn 

 DüĢmedi heyʾetüñ gibi naḳĢ-ı nigāruñ içine 
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5 Aḳdı bu gözlerüm yaĢı āb-ı revān oldı yine 

 DüĢdi göñül fülki bu gün ṣanki biḥāruñ içine 

 

6 Āhumla dūd-ı fikretüñ göge direk direk olur 

 Berḳ gibi żiyā vėrür ebr-i bahāruñ içine 

 

7 Gün-be-gün ėtdi izdiyād ḳıldı teraḳḳī dem-be-dem 

 Artdı belā-yı ḥasretüñ bu intiẓāruñ içine 

 

8 Ḫˇāce-i Hindū-dil senün buldı Ģu müĢg-i zülfüñi 

 Cānı gibi ḳılup nihān ṣaḳladı bāruñ içine 
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9 Bār-ı firāḳuña senüñ Ģöyle taḥammül ėdici 

 Gelmeye benüm gibi iĢbu diyāruñ içine
1013

 

 

10 Ṣaydgeh-i taḥassüri kesdi ümīdüm ipini 

 Murġ-ı viṣāli ṣıġmaya dām-ı firāḳuñ içine 

 

11 Teġanni-i sürūd ile bu gözlerüm çoġ aġladı  

 Bülbül-i dil düĢdi yine bu gül-ʿıẕāruñ içine 

 

12 Ḫayālüñ āteĢi bizi yaḳdı kebāb ėtdi henūz 

 ĠĢbu ferāĢ-ı dil bu gün düĢeli nāruñ içine 

 

13 Rāḥile-i göñül bu gün gitdi Ḥicāz-ı miḥnete 

 Çeres gibi fiġān ile girdi ḳaṭāruñ içine 

 

14 Gördi raḳībi yār ile ġayrete geldi ʿār ile 

 DüĢdi bu murġ-ı dil yine gül ile ḫāruñ içine  

 

15 Naṣīḥatiyle vāʿiẓuñ ʿāmil olup ölen kiĢi 

 DüĢdi Ģol yolcı gibidür ḳıĢ güni ḳaruñ içine
1014

 

 

16 Kim senüñ bu yoluña ḳıldı fidā-yı cān u ser  

 Dost-ı dil-āveri göñül geldi neẓāruñ içine  

 

17 Naẓm-ı dür-i kevākibüm ʿıḳd-ı Ŝüreyyāya dönüp 

 Ḳatma sözini ġayrınuñ bu yādigāruñ içine 

 

18 ʿĀĢıḳ-ı dil Ģede gibi zülf-i perīĢānuña çün 

 DolaĢdı çıḳmadı göñül o tārumāruñ içine 

                                                           
1013

 Vezin kusurlu olmakla beraber “Gelmeye bir benüm gibi işbu diyāruñ içine” şeklinde 

düzeltilebilir. 
1014

 "Şol” kelimesi “şu” şeklinde okunarak vezin düzeltilebilir. 
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19 Ḫırmen-i kiĢver-i cihān āhum ile oda yanup 

 Kimse ebed giremedi bu āh u zāruñ içine 

 

20 Ḳuloġlı bār-ı ʿālemi eyle omuzuñdan ıraḳ 

 Giremeye senüñ ile bile mezāruñ içine 

247ᵇ 

21 Anda hem aʿmālüñi sen cümle müĢāhede ėdüp 

 Atalar āteĢe tenüñ ya lālezāruñ içine 

 

371 

Müstefʿilātün Müstefʿilātün 

1 ʿIĢḳuñ yolında sen bizi güm-rāh 

 Eyleme yā Rab vėr baña hem-rāh 

 

2 Benligim oldı kim baña rehzen 

 Estaġfiru‘llâh estaġfiru‘llâh 

 

3 Rāhuñda hergiz dermānde ḳaldum 

 Sen dest-gīr ol kim baña her gāh 

 

4 Bilmezlik ėtdüm ḳıldum kebāyir  

 Ḳapuña geldüm tübtü illa‘llâh 1015
 

 

5 Mücrim ḳulam kim ʿiṣyān içinde 

 Sen bizi eyle maḳbūl-i dergāh 

 

6 ġeyyādam āḫir ḳapuñda hergiz 

 Dāyim dilümde eĢ-Ģeyin-li‘llâh  

 

 

                                                           
1015

 Tahrîm, 66/8. 
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7 Ger tīġ-i hicrüñ baĢum keserse 

 Budur cevābum el-ḥükmi li‘llâh 1016
 

 

8 Taḳvīm-i ḥüsnüñ gördüm de dėdüm 

 Ġy vech-i aḥsen çün bārek-Allâh  

 

9 Bulam viṣālüñ heyhāt heyhāt  

 Bu ben kim olam pes senüñ iy Ģāh 

 

10 Hicrüñle senüñ Ģām u seḥerde 

 ʿArĢa ėrüĢür eyledügüm āh 

 

11 Ḳadüñ dıraḫtı olmıĢ ṣanavber 

 ĖriĢmez aña bu dest-i kūtāh 

 

12 Ḳaldum ġarībem kūyuñda cānā 

 Eyleme benden her bārı ikrāh 

 

13 Bir derdmendem ḳapuña geldüm 

 Yoḳ ġayrı senden ḥālüme āgāh 

 

14 Senden ṭabībüm olmazsa çāre 

 Derdüñ baña çün derd-i ciger-gāh  

248ᵃ 

15 ġol zülf ü ḫālüñ ebr-i siyehdür 

 Vechüñ bu ʿālem içinde bir māh 

 

16 Güm-rāh oluben azdum ṭarīḳüm 

 Ḳapuña göster sen bize bir rāh 
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 En‟âm, 6/57; Yûsuf, 12/40. 
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17 Secde ėdüben ėĢigüñe ben 

 Ḳılam niyāzı saña seḥergāh 

 

18 Kūyuñı bulmaḳ pāye-i rifʿat 

 Ḳapuñda ölmek baña ulu cāh 

 

19 Farḳum ʿalem-veĢ göge ėriĢür 

 Yüzüñi görsem bir kerre nā-gāh 

 

20 Ḳuloġlınuñ sen mirʾāt-ı ḳalbin 

 Eyle Ġlâhī bir kez naẓargāh 

 

372 

Mefʿūlü Mefāʿīlün Mefʿūlü Mefāʿīlün 

1 Umar bu göñül senden vuṣlat ėriĢe nā-gāh 

 ʿAfv eyleyüben āḫir raḥmet ėriĢe nā-gāh 

 

2 Ben rāh-ı meĢaḳḳatde ḳalduġumda yoḳ Ģübhe 

 Meger ki baña senden himmet ėriĢe nā-gāh 

 

3 Sevdā-yı ḫayālüñle zencīre giriftārem 

 Bendden ki rehā bulam furṣat ėriĢe nā-gāh  

 

4 Bu maʿreke-i ʿıĢḳda ḫaṣm oldı baña ġālib 

 Sen Ģāh-ı vilāyetden ḳuvvet ėriĢe nā-gāh 

 

5 Bīmār-ı belā olup geldüm ḳapuña iy Ģeh 

 Sen ḥikmet-i Loḳmāndan ṣıḥḥat ėriĢe nā-gāh 

 

6 Ben fāḳa-i ḥasretle Ģehrüñde ġarīb iken 

 ġol niʿmet-i vaṣluñla devlet ėriĢe nā-gāh 
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7 Esvāḳ-ı meẕelletde ḳaldum yine āvāre 

 Ol pāye-i Ģevḳuñdan rifʿat ėriĢe nā-gāh 

 

8 Bulmaz bu göñül āḫir hiç ġayrı ḳapuya rāh 

 Senden bir iĢāretle daʿvet ėriĢe nā-gāh 

 

9 Ben ac u ṣusız ḳaldum beriyye-i ḥasretde 

 Kim dergeh-i luṭfuñdan niʿmet ėriĢe nā-gāh 
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10 EĢyāda gedālikle yoḳdur baña hiç hem-tā 

 Senden iy Ģeh-i ʿālem ʿizzet ėriĢe nā-gāh 

 

11 Ġy ḳaĢları yāyından ḳorḳum budurur hergiz 

 ġol tīr-i ḫadengüñden zaḥmet ėriĢe nā-gāh 

 

12 Bir teĢneyem āvāre Ģol āb-ı zülālüñden 

 Bir ḳaṭre maḥabbetden leẕẕet ėriĢe nā-gāh 

 

13 Ben zār u nizār oldum ʿıĢḳuñla senüñ her bār 

 Ümīdüm var senden minnet ėriĢe nā-gāh 

 

14 Deryā-yı ḫayālāta düĢdüm yine ben mehcūr 

 Vaṣluña ḫırīdāram beyʿat ėriĢe nā-gāh 

 

15 Maġlūb-ı firāḳam ben ḳaldum yine imdād ėt 

 Senden baña bir yardum nuṣret ėriĢe nā-gāh 

 

16 Bülbül gibi nālānam Ģol bāġ-ı ḫayālüñde 

 Gül-berg-i viṣālüñle ḳısmet ėriĢe nā-gāh 
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17 Mecmūʿ-ı murādātum ḳatuñda olup maḳbūl 

 Dergāh-ı cenābuñdan ḫaṣlet ėriĢe nā-gāh 

 

18 Bu ḫidmet-i ʿıĢḳuñda ḳaddim çü dü-tā oldı 

 Ben bendeye ḳatuñdan ücret ėriĢe nā-gāh 

 

19 Ḳonmadın ecel murġı bu lāne-i cism üzre 

 Südde-i saʿādetden ʿiṣmet ėriĢe nā-gāh 

 

20 Ḳuloġlını Ģād eyle hengām-ı viṣālüñle 

 Ḫavfum bu kim ortaya fürḳat ėriĢe nā-gāh 
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Mütefāʿilün Feʿūlün Mütefāʿilün Feʿūlün 

1 Lebüñ oldı ḥasretüñle mey-i ʿıĢḳuña bahāne 

 Çek elüñde devlet atın kim o gitmesün yabane 

 

2 Ṭolu ḫāne-i dimāġum Ģu benüm āvāze-i çeng 

 Meded imdi sen iy vāʿiẓ oḳuma baña fesāne 

 

3 Ḳodı bu reh-i fenāyı ki görür yoḳ intihāsı 

 Göñül uçup ėtdi ʿazmi Ģu feżā-yı Lā-mekāna 

 

4 Ḳapuña gelüp buñaldum umaram kim senden āḫir 

 Keremüñle bir naẓar ḳıl bu ġarīb ü nā-tüvāna 
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5 Budurur murādum iy dost ki devām-ı devlet ile 

 Ḳonma mı hümā-yı vaṣluñ bu derūn-ı āĢiyāna 

 

6 Gėce gündüzün dem-ā-dem bu feżā-yı miḥnet içre 

 Olur ebr-i ḥasretüñden gözümüñ yaĢı revāne 
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7 Yaḳup odı iĢtiyāḳuñ bu derūnum ėtdi ifnā  

 Ėrer āhımuñ Ģerārı Ģu kemer-i āsümāna  

 

8 Bu Ģitā-yı ḥasretüñde çü senüñ iy gül-ʿıẕārum 

 Seḥerī ʿanādīl eyler ki fiġān-ı ʿāĢıḳāne 

 

9 ġu cefā-yı miḥnetüñle göñül oldı Ģād u ḥurrem 

 Ėder ol ṭapuña minnet aña ʿizzetüñ bahāne 

 

10 Ki bu çarḫ-ı ḫānḳāha mürid olmaḳ ister iseñ 

 Elini ṭut pīr-i ʿıĢḳuñ yüzüñi sür āsitāna 

 

11 Bu felek-i Ģuʿbede-bāz daḫı pes-perdesinden  

 Saña ne iĢler geçiser naẓar eyle ʿārifāne  

 

12 Daḫı bu ḳavs-i felāket Ģu ḳażā-yı fürḳat içre 

 Seni ėdüpdür ol āgāh oḳına bu gün niĢāne 

 

13 Ṣaḳın aldanup cihāna bu gün olma Ģād u ḫandān 

 ġu ḥazān yėli esince naẓar ėt bu bōstāna  

 

14 Yine gül-ʿıẕār açıldı yine mey-i nāb içildi 

 Yine seḥer ėrdi bülbül yine baĢladı fiġāna  

 

15 Yine ʿayĢ u nūĢ meclis ḳamu baĢladı sürūda  

 Rebābın aldı muṭrıb yine eyledi terāne
1017

  

 

16 Pes o dilberüñ yüzinüñ yaḳar āteĢi cihānı 

 Ṣaḳın aña ḳarĢu ṭurma meded iy dil-i dīvāne 

 

                                                           
1017

 “Rebābın” kelimesi, “ırebābın” şeklinde okunarak vezindeki kusur giderilebilir. 
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17 Ġki gözümüñ çerāġı ay u günüñ yüzi aġı 

 Bu Ģeb iy Ģemʿ-i dil-efrūz yüri öñce yane yane 

 

18 Baña çeĢm-i raḥmuñ ile naẓar eyle iy ṭabībüm 

 Ki bu göñül yāresine meded eyle ḫāẕıḳāne 

 

19 Çü senüñ seḥer baġuñda ne terennüm ėtdi bülbül  

 Sen aña iy gül-i bī-ḫār ḳulluḳ eyle nāzükāne 

 

20 Der-i ġamuñda Ḳuloġlı nice senüñ ėtmesün āh 

 Bütün ʿālem ėtdi lābe sen ʿazīz ü ḳamrāna 
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21 Reh-i ʿıĢḳuñ içre ṣādıḳ ger olursa vaṣla lāyıḳ 

 ġu yoluñda senüñ ʿāĢıḳ ḳala mı baĢ ile cāna 

 

374 

Feʿūlün Feʿūlün Feʿūlün Feʿūl 

1 Göñül gel ḳadem baṣ bu rāha yine 

 Ėresin kim ol bārgāha yine 

 

2 Bu pāye-i ʿıĢḳuñ sen ol ṭālibi 

 Bulasın merām ʿāli-cāha yine 

 

3 ġu bezmüñ içinde gel iy muṭribā 

 Elüñ ṣun nevā-yı dü-gāha yine 

 

4 Maḳām-ı ʿıraḳı gözet perdeden 

 Yüri ṭoġrı rāst penç-gāha yine 

 

5 Yeter ḥüccet iki gözümüñ yaĢı 

 Degil ḥācet aṣlā güvāha yine 
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6 Zenaḫdānuñı gördi düĢdi göñül 

 Ḫalāṣ olmayacaḳ o Ģāha yine 

 

7 Gülistānuña murġ-ı dil ėriĢüp 

 DüĢüpdür fiġān ile āha yine 

 

8 Senüñ iḳlim-i ʿıĢḳuña Ģāh olup  

 ĖriĢdüm Ģu tāc u külāha yine 

 

9 Bu gün dām-ı hicrüñle Ģīrāne dil  

 Ṭutuldı bu çarḫ-ı rubāha yine  

 

10 Zekāt-ı lebüñden baña ḳıl ʿaṭā 

 Çü geldüm ki sen ḫayr-ḫˇāha yine 

 

11 Raḳībi görüp yine ḳapuñda ben 

 DüĢerem hezār iĢtibāha yine 

 

12 Senüñ leĢker-i fikretüñ Ģāhıyam 

 Degil ġayrı ḥācet sipāha yine 

 

13 Muvāfıḳ degil burc-ı ʿıĢḳuñda hiç 

 Bu yılduzum ʿömren o māha yine 

 

14 Girüben daḫı ben görüp yüzüñi 

 ĖriĢem mi dergāh-ı Ģāha yine 
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15 Ḥavādiŝ-i eĢyādan iy ẓıll-ı Ḥaḳ 

 Ṣıġındum sen ʿālem-penāha yine 
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16 Umaram ėriĢem Ģu ser-menzile 

 Ki ṣıdḳ ile girdüm bu rāha yine 

 

17 Günāh eylemiĢ gibi yanuñda ben 

 Dün ü gün düĢüp intibāha yine 

 

18 Rücūʿ eyledüm gėrü senden saña 

 Nedāmet getürdüm günāha yine 

 

19 Ṣıġındum Ḥaḳa ṣıġadum elümi 

 Teveccüh ėdüben Ġlâha yine 

 

20 Ḳuloġlı bu ṣaḥrāda ṣor mürĢide  

 Bulasın yolı pādiĢāha yine 
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Feʿūlün Feʿūlün Feʿūlün Feʿūlün Feʿūl 

1 Ġlâhī senüñ ʿıĢḳuña hiç nihāyet m‘ola  

 Senüñ ḥüsnüñe daḫı ḥadd ü ġāyet m‘ola  

 

2 Benem ḳapuñuñ ac u muḥtācı hem yine
1018

 

 Baña bu ḳapudan barī bir żiyāfet m‘ola 

 

3 Ḳatı ṭāḳat ėdem yoluña senüñ ḫidmeti 

 Ya saña yarar bu gün istiḳāmet m‘ola
1019

 

 

4 Umaram bulam bār-ı ʿıĢḳuñda bārī murād 

 Viṣālüñden ol mīvede bir leṭāfet m‘ola  

 

                                                           
1018

 Vezin kusurludur. 
1019

 Vezin kusurludur. 
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5 Senüñ ẕikrüñ ile göñül ṭopṭoludur yine 

 Dimāġumda eyā Ģu leẕẕet ḥalāvet m‘ola  

 

6 Beni ḳıldı āĢüfte Ģol cezbe-i ḥasretüñ 

 Cenābuñdan eyā bize bir iĢāret m‘ola 

 

7 Gül-i ḥasretüñden Ģu bülbül fiġān eyledi 

 Yā ḫār-ı firāḳuñ elinden Ģikāyet m‘ola  

 

8 Göñül terk ėdüpdür diyārın ḳılup hicreti 

 Murādı ʿaceb kūyuñı bir ziyāret m‘ola  

 

9 Kim ola ėriĢe saña hem göre vechüñi 

 ʿAceb varmaġa ḳapuña bir liyāḳat m‘ola  
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10 Tażarruʿ mıdur bu saña ḳılduġum rūz u Ģeb 

 Ki yoḫısa cenābuña arż-ı ḥācet m‘ola 

 

11 Neden muṭṭaliʿdür ḳulūba bu dil dāyimā  

 Çü yāri senüñ nūruñ ile firāset m‘ola  

 

12 Yoluñı kimden ögrendi dil nedür pīĢvā
1020

 

 Ya ḫōd aña bu ḥażretüñden hidāyet m‘ola 

 

13 Bu ʿıĢḳuñ baña kendüden mi ėriĢdi ʿaceb 

 Ya seni sevüp isteyenden sirāyet m‘ola  

 

14 Ya maḥż-ı cenābuñ mıdur her ḳuluñ cezbesi  

 Ya bāʿiŝ ara yerde bir irādet m‘ola  

 

                                                           
1020

 Vezin kusurludur. 
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15 Bu dil ʿıĢḳuñ ile nedür muġtanem olduġı 

 Hemān bir senüñ varlıġuñdan kifāyet m‘ola  

 

16 Vėrür vuṣlatuñdan baña müjdeyi bu ṣabā 

 ʿAceb zülf ü ḫālüñ lebinden icāzet m‘ola 

 

17 Oḳur mekteb-i ʿıĢḳuñ içre göñül çünki bāb 

 Ya budur anuñ fehmine bir dirāset m‘ola 

 

18 Göñül ehl-i ʿıĢḳ içre olmaḳ diler bir gedā 

 Ya budur murādı anuñ bir riyāset m‘ola  

 

19 Ki deryā-yı ʿıĢḳuñ bu dil oldı mellāḥı çün 

 ġu dürr-i ledünden netīce feṣāḥat m‘ola  

 

20 Ḳuloġlı sözüñ hep mecāzī midür bu senüñ 

 Yaḫūd bir muʿammā mıdur istiʿāret m‘ola 

 

376 

Feʿilātün Mefāʿilün Feʿilün  

1 Çün kemāl-i Ḥaḳı ėder taʿrīf  

 Ḳıdem-i lā-ilâhe illa‘llâh  

 

2 Lisān-ı müʾmini ḳılur teĢrīf 

 Ḳadem-i lā-ilâhe illa‘llâh 

 

3 Levḥ-i maḥfūẓa tā ezel yazılan 

 Ḳalem-i lā-ilâhe illa‘llâh 

 

4 Bāb-ı cennetde kim olan menḳūĢ 

 Raḳam-ı lā-ilâhe illa‘llâh 
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5 Ėrgürür müʾmine naʿīm-i ebed  

 Kerem-i lā-ilâhe illa‘llâh 

 

6 Kāfire çün vėrür belā-yı ʿaẓīm 

 Saḳam-ı lā-ilâhe illa‘llâh 

 

7 ġol münāfıḳları cefāya ṣalar 

 Elem-i lā-ilâhe illa‘llâh 

 

8 Pāy-māl ėder ʿasker-i nefsi 

 Sihem-i lā-ilâhe illa‘llâh 

 

9 Dikdi meydān-ı Ģerʿe Ģāh-ı rüsül 

 ʿAlem-i lā-ilâhe illa‘llâh 

 

10 Ṭālibānı murāda vāṣıl ėder 

 Himem-i lā-ilâhe illa‘llâh 

 

11 Genc-i ʿarĢı ki ḥıfẓ ėder dāyim 

 Ḫatem-i lā-ilâhe illa‘llâh 

 

12 Dem vėrür ʿandelīb ü ʿuĢĢāḳa 

 Ġrem-i lā-ilâhe illa‘llâh 

 

13 Daḫilīne vėrür emān u zamān 

 Ḥarem-i lā-ilâhe illa‘llâh 

 

14 ġu metāʿ-ı cinānı ṣatun alur 

 Direm-i lā-ilâhe illa‘llâh 
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15 Āḫiret ḥāṣılını cemʿ eyler 

 Zimem-i lā-ilâhe illa‘llâh 

 

16 ġirk müddeʿāsın eyledi iskāt 

 Ḳasem-i lā-ilâhe illa‘llâh 

 

17 Yėter ʿāĢıḳlara çün ʿıyd-ı viṣāl 

 Naʿīm-i lā-ilâhe illa‘llâh 

 

18 Dem-i āḫirde ʿarż ėder gülzār 

 Naġam-ı lā-ilâhe illa‘llâh 

 

19 ġol münāfıḳlara vėrür bī-ḥad 

 Sitem-i lā-ilâhe illa‘llâh 

 

20 Ḳuloġlı ḳalbüñe Ģifālar ėder 

 Ḥikem-i lā-ilâhe illa‘llâh 
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21 Söylemeyenleri ėde peĢmān 

 Nedem-i lā-ilâhe illa‘llâh 

 

377 

Müfteʿilün Fāʿilün Müfteʿilün Fāʿilün 

1 Baḳma göñül dünyenüñ serv-i gül-endāmına 

 Bir naẓar ėt sen anuñ āḫir ü encāmına 

 

2 ĀteĢ-i ʿıĢḳa beni yaḳmaġa emr eyledi 

 Girdüm aña doymadum dilberüñ ibrāmına  

 

3 Kaʿbe-i kūyuña ben varmaġa ḳaṣd eyledüm 

 Ḳanġı göñül ṣabr ėder hicrüñüñ iḥrāmına 
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4 Rūze-i hicrüñde dil ḫayli felāket çeküp 

 Vuṣlatuñuñ özenür varmaġa bayrāmına 

 

5 Murġ-ı göñül imrenüp dāne-i ḫālüñ görüp 

 Zülfüñüñ ol nā-gehān düĢdi gibi dāmına 

 

6 Bülbül-i dil her seḥer āh u fiġān eyledi 

 Dilber-i raʿnānuñ ol ruḫları gül-fāmına 

 

7 Vaʿde-i vaṣlın o dost kim bize iḳrār ėder 

 Nice ėrer bu göñül ol günüñ aḫĢamına 

 

8 Bezm-i ḥaḳīḳiyyeye dāḫil olursam eger 

 Uzadayım cān elin cürʿa ile cāmına 

 

9 Ṭūṭi-i dil bu ḳafes içre ḳalaldan berü 

 TeĢne durur dilberüñ sükker ü bādāmına  

 

10 Dergehi muḥtācıyam kimseye baĢ egmezem 

 Çün beni ġarḳ eyledi ol güzel inʿāmına 

 

11 Sürmege saʿy eylemiĢ beni kūyuñdan raḳīb 

 Bir naẓar ėt aña ol bu següñ iḳdāmına  

 

12 Hātif-i ġaybum baña müjde vėrür ṭurmayup 

 Ṭutayım aña ḳulaḳ luṭf ile peyġāmına 

 

13 Yār senüñ ḫāneñe gelmege eyler murād 

 Gelür ise yüzümi süreyim aḳdāmına 

 

14 Fürḳatüñüñ āteĢi cānuma kār eyledi 

 Kimler anuñ ṣabr ėder Ģiddet-i ālāmına 
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15 Vuṣlatuñuñ bāġına girmege lāyık mıdur 

 Murġ-ı göñül çün düĢer lāne-i fercāmına 

 

16 Raḥm ėdüben ḳuluna luṭfı Ḫudā vėrmese 

 Degme kiĢi ėre mi cān u göñül kāmına 

 

17 Ḫāl ü ruḫuñ öpmege bāri müyesser m‘ola 

 Tā ḥacerü‘l-esvedüñ ḥācılar Ġslāmına 

 

18 Ḫāṭıra-ı vesvesem oldı kuyuñdan gidem   

 Ola mı ġālib gele hiç Ḥaḳuñ ilhāmına 

 

19 Çıḳdı göñül göz diküp ʿıyd-ı viṣālün içün 

 Meh yüzüñi görmege bu felegüñ bāmına 

 

20 DüĢmenüñ ile ṣavaĢ ėtdi Ḳuloġlı yine 

 Oḳumaġa iĢtiġāl eylegil Enʿāmına 

 

378
1021

 

1 Ġẕn olsa baḳmaġa bize vechüñ berātına 

 Hem ol yėterdi bu göñlümüñ müĢkilātına 

 

2 Bilmez müneccim nedür baĢınuñ ḳara yazusı  

 Cehd ile düĢmiĢ o ḫalḳuñ muġayyebātına 
1022

 

 

3 Fehm ėtmez iken iĢbu ṣufī hiç ṭarīḳatin 

 Baḥŝ ėtmek ister esrar-ı Ḥaḳḳuñ ṣıfātına 

 

                                                           
1021

 Şiirin vezni kusurludur. 
1022

 Beytin vezni kusurludur. 



1045 
 

4 Maġrūr olup gözi görmez kiĢiyi saḳınuñ 

 DüĢmekle ehl-i meclisüñ ol iltifātına 

 

5 Üftādesini çignedüp ayaḳladur henūz  

 Ol Ģūḫ-ı cihān ḳaçan binse kim atına 

 

6 BeĢ gün nihāyet ola anuñ devām-ı vuṣlatı 

 Bülbül neden ġarra olur ki gülüñ ŝebātına 

 

7 Gel Ḥıżr gibi ėriĢ iy leb-i ḥayvān meded 

 Bāʿiŝ olup bu mürde-dilüñ sen de ḥayātına
1023

 

 

8 Görürse seni eger īmān ile gider bu cān 

 Tiz gel yetiĢ ki az ḳaldı anuñ vefātına 

 

9 Dil rūze-i hicrüñle oldı gürisne aç 

 Günler geçe ki ėriĢmeye ümmīd-i ẕevātına
1024
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10 Bildi vilāyet ile göñlümüzüñ ḫaste ėdügin 

 Hezār aferin ol güzelüñ küĢufātına 

 

11 Dėrse ne ola murādımuz bizüm pīr-i ʿıĢḳ  

 Yoḳdur ʿaded bu ḫānḳāh içinde kerāmātına 

 

12 Kimlerdür idrāk ėden ki kemālin anuñ 

 Ėrmez ʿuḳūl u ḫıred aṣlā künh-i ẕātına 

 

13 Üftādeleri cihānda çoḳ būriyā ile 

 ġehr içre yoḳdur ʿaded ḫufāt u urātına 

 

                                                           
1023

 “de” edatı kaldırılarak vezindeki kusur giderilebilir. 
1024

 Beytin vezni kusurludur. 
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14 Çoḳdur benüm gibi daḫı ıraḳdan  

 Kimdür cihānda varabile ʿaceb ḳatına 

 

15 Hiç girye-i çeĢmümi gören baḳar mı Ģol 

 Mıṣruñ Ģu Nīl ile bu Baġdāduñ Furātına 

 

16 Dür-i naẓmumı gūĢ ėden benüm diñlemez 

 Her kej-dehān olanuñ süḫan-ı mühmelātına 

 

17 Ḳurʾān oḳumaġa heves ėder oldum yine 

 Rindāne naẓar ėdeli vechüñ āyātına 

 

18 Zülfüñle yüzüñi gören dünyede senüñ 

 Ārzū ėder mi Ẓulmātuñ āb-ı ḥayātına 

 

19 Sükker dehānuñı bezm içre nūĢ ėden 

 Mıṣruñ taḥassür ėtmez o ḳand-i nebātına 

 

20 Ḳuloġlı zindān-ı zenaḫdānuña düĢmiĢ yatur 

 Bir kerre kefīl olsañ olmaz mı necātına 

 

379 

Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün 

1 ĠĢbu göñlüm derdüñ ile āĢinā oldı yine 

 Ḫaste-diller derdine ṣāḥib-devā oldı yine 

 

2 Niçe müddetdür senüñ görmeyeli gün yüzüñi 

 Ḫāk-i rāhuñ gözlerüme tūtiyā oldı yine 

 

3 ʿAzm ėdelden Kaʿbe kūyuña senüñ iy Ģāh-ı ḥüsn 

 Sāye-bānum hep muġaylān cefā oldı yine 
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4 ĀteĢ-i hicrānuña kimdür taḥammül eyleyen 

 Göklere ḫākisterüm bād-ı ṣabā oldı yine 

253ᵃ 

5 Vėrme dünyāya göñül künc-i kerāmet gūĢesin 

 Bu maḳām ehl-i dile Ḥaḳdan ʿaṭā oldı yine 

 

6 ĠĢtiyāḳ-ı ḥasretüñle bu göñül dem-bestedür 

 Āsitānuñdan baña bir kez ṣalā oldı yine 

 

7 Ėrmek içün ḫaste-dil dārü‘Ģ-Ģifā-yı ḳurbuña 

 ġerbet-i vaṣluñdan aña ḫoĢ Ģifā oldı yine 

 

8 Rūy-ı zerdüm ḫāk-i pāyuñ cevherine süreli 

 Ol naẓar ehli öñinde kīmiyā oldı yine 

 

9 Bend-i zencīrüñ esīri dü-cihān āzādesi 

 Her gedāsı kūyuñuñ mīr-livā oldı yine 

 

10 ʿĀĢıḳ u maʿĢūḳ arasında nihānī iy göñül 

 Niçe yıldur doymaduñ çoḳ mācerā oldı yine 

 

11 ÜĢtür-i dil rāh-ı ʿıĢḳ içre giderken ṭurmayup 

 Üstümüze bār-ı miḥnet bir belā oldı yine 

 

12 Ėrmege günlerde bir gün vuṣlatuñ eyvānına 

 Kārbān-ı ḳalbe ʿıĢḳuñ reh-nümā oldı yine 

 

13 ġāh-ı ʿıĢḳuñ kiĢveri göñlümi yaġmā eyledi 

 LeĢker-i miḥnetle dil milki hebā oldı yine 

 

 



1048 
 

14 Bāde-i gülgūn ile mestāne olup çünki yār 

 Bezm-i ʿıĢḳında bizümle merḥabā oldı yine 

 

15 ĀĢiyān-ı vaḥdetüñe uçmaġa ḳaṣd iyledüm 

 Sāye-i devlet baña perr-i hümā oldı yine 

 

16 Ḳara bulut gibi baĢumdan raḳībi ṣavdum 

 Hem-niĢīnüm dün gėce bir meh-liḳā oldı yine 

 

17 Nāme-i aḥvālümi yāre oḳıdum ḥarf-be-ḥarf 

 Ara yerde vaʿde-i ʿahd ü vefā oldı yine 

 

18 Kaʿbe kūyında anuñ çoḳ çoḳ ṭavāf eylemedin 

 Saʿy ḳıldum Merve-i vaṣla Ṣafā oldı yine 

 

19 ĠĢbu eyvān-ı muʿallādan tecellī ḳılmadın 

 Görmeden yüzüñi cānum mübtelā oldı yine 

 

20 Zülfüñüñ bir tārını zencīr ėdelden boynuna 

 Bu Ḳuloġlı māʾil-i ḳurb-ı rıżā oldı yine 
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21 Heft günbed hiç taḥammül ḳılmaz iken bu göge  

 Bār-ı hicrānuñla bu ḳadüm dü-tā oldı yine 

 

380 

Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün 

1 Ḳaṣd ėder cān murġı yine āĢiyāna ėrmege 

 Nüzhet-i devlet-serāy-ı dilsitāna ėrmege 

 

2 Kārbān-ı cān u dil riḥlet yükin baġladılar 

 Saʿy ėderler Kaʿbe-i kūy-ı nihāna ėrmege 
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3 Murġ-ı cānum geçdi çün ṣaḥrā-yı heft günbedi 

 ʿAzm ėder ṭurma feżā-yı Lā-mekāna ėrmege 

 

4 Çün Ḥicāz-ı ʿıĢḳa bu dil üĢtüri ḳıldı sefer 

 Menzil-i evvelde diler kārbāna ėrmege 

 

5 Bu teẕerv-i dil hemīn pervāz ėdüp cevlān ḳılur 

 Evc-i vaḥdetde ṣafā-yı bōstāna ėrmege 

 

6 Gel mürīd-i pīr-i ʿıĢḳ iseñ ʿazīmet ḳıl göñül 

 Ḫānḳāh-ı vuṣlat içre āsitāna ėrmege 

 

7 Pāydār olmaz cihān milki bu gün bir kimseye 

 Sen de saʿy eyle göñül ol bī-niĢāna ėrmege 

 

8 Kevkeb-i baḥtum eger vėrmese baña iʿtidāl 

 Ḳomaya hiç bizi kim ol ʿāli-Ģāna ėrmege 

 

9 Bülbül-i bāġ-ı behiĢtem çāre yoḳ bir kerre āh 

 Ḫār elinden ḳurtılup Ģol gülistāna ėrmege 

 

10 Niçe yıldur beklerem dervāze-i miḥnetde ben 

 Ḥażretüñe çāre yoḳ ben nā-tüvāna ėrmege 

 

11 Kim vesīle olsa baña dost ḫayālüñle ġamuñ 

 Ġsterem ḳapuña cānā bir bahāne ėrmege 

 

12 Ẕerre-veĢ düĢdüm bu rāh-ı miḥnet içre rūz u Ģeb 

 ġems-i ʿālem-tāb ol nūr-ı cihāna ėrmege 

 

13 Bir gedāyam kim ıraġ ilden gelürem nā-tüvān 

 Dilerem kim sen ʿazīz ü kāmrāna ėrmege 
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14 Ḫāk olup öldüm yoluñda aʿni dünyādan geçüp 

 ʿĀlem-i ʿuḳbāda ʿömr-i cāvidāna ėrmege 

254ᵃ 

15 Ḫāk olup ḳaldum ayaḳda evc-i rifʿatden düĢüp 

 Baña yol yoḳdur Ģu māh-ı āsümāna ėrmege 

 

16 Bir gül-i pej-mürdedür ṣankim vücūd-ı kāyināt  

 ḲalmıĢ az bulup fenā bād-ı ḥazāna ėrmege 

  

17 Verd-i vaṣl-ı dil-rübāyı diler iseñ ṭālibā 

 Sen daḫı saʿy-i belīġ ėt bāġbāna ėrmege 

 

18 Maʿrifet bābından ögrenmek dilerseñ bir varaḳ 

 ġehr-i ʿıĢḳ içre düriĢ bir ḫurdedāna ėrmege 

 

19 Ḫār elinden gül giriftār olduġın iĢitdi dil 

 Saʿy ėder kim lāne-i āh u fiġāna ėrmege 

 

20 Ḳaṣd ėder olmıĢ mürīd-i pīr-i ʿıĢḳuñ ṭurmayup 

 Bu Ḳuloġlı ḫānḳāh-ı dervīĢāna ėrmege 

 

381 

Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün 

1 Bülbül-i dil ḳaṣd ėder ol gül-ʿıẕāra ėrmege 

 Gözlerüm ḳanıyla biten lālezāra ėrmege 

 

2 Rāh-ı ʿıĢḳa girüben çekildi gitdi cān u dil 

 Bulmadı bir yol nihānī murġ-ı zāra ėrmege 

 

3 ḲıĢ-ı ḥasret içre ḳalmıĢ bu göñül ḥayrān u zār 

 Olmadı bir çāre kim evvel-bahāra ėrmege 
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4 Kevkeb-i baḫtum ṭulūʿ ėtmez ki rāh-ı vaṣluñuñ  

 Bulmaġa hiç çāre yoḳ gökde sitāre ėrmege 

 

5 Ben gedā ḳaldum ġarīb ü nā-tüvān u ḫaste-dil 

 Vėrmedi derbān-ı hicrüñ baña çāre ėrmege 

 

6 Bu Ģeb-i hicrān içinde ḳaldı dil maḥbūs u zār 

 Olmadı bir dem ki hiç ṣubḥ u nehāra ėrmege 

 

7 Niçe demdür görmedi göz pertev-i ruḫsāruñı 

 Mīve-i bāġ-ı leṭāfet ābdāra ėrmege 

 

8 ʿĀlem-i ẕilletde ḳaldum ḥasretüñle nā-tüvān 

 Gel baña feryād-res ol iʿtibāra ėrmege 

 

9 Nām u nāmūs-ı firāḳdum bu melāmet içre ben 

 Dilerem ḳapuñda dāyim iʿtiẕāra ėrmege 
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10 Dem-be-dem iy Ģāh-ı ʿālem bu göñül diler nihān 

 Ḳapuña her kiĢi ister āĢikāre ėrmege 

 

11 Bu göñül zülfüñ gibi ditrer ṣabā-yı ʿıĢḳ ile  

 Bī-ḳarār olup düriĢür bī-ḳarāra ėrmege 

 

12 Niçe yıl ḫidmet gerekdür ḫˇāceyān-ı ʿāleme 

 Dünye esbāb ile māl-ı bī-Ģümāra ėrmege  

 

13 Ḫayli müddetdür cemāl-i Lā-yezālüñ görmedük 

 Saña istermiĢ raḳīb-i yüzi ḳara ėrmege 

 

14 Kim durur kim istemez ʿālemde cāy-ı ʿiĢreti 

 Dil ḳılur ārzūyı ol ʿizzet-Ģiʿāra ėrmege 
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15 Vuṣlat-ı dildāra sen ümīdi ḳo iy müddeʿī 

 Yoḳdurur ruḥṣat aña her nā-bekāra ėrmege 

 

16 Derd-i hicrānuñ beni ġāyet zebūn ėtdi bu gün 

 ġerbet-i ḳand-i lebüñ birle timāra ėrmege 

 

17 Baḥr-ı fürḳat içre ḳaldı bu göñül keĢtī-ṣıfat 

 Olmadı vaṣluñla çāre bir kenāra ėrmege 

 

18 Ġster iseñ bī-nihāyet dünyāda ecr ü ŝevāb 

 Ġy göñül sen cehd ḳıl feryād u zāra ėrmege 

 

19 Dāmen-i faḳrı ṭutan olur cihānda bir gedā 

 Kāmkār olur dileyen kāmkāra ėrmege 

 

20 Ḫalḳ-ı ʿālem kimi māl ü kimi cāh eyler ṭaleb 

 Bu Ḳuloġlı saʿy ėder ol Kird-gāra ėrmege 

 

382 

Feʿilātün Mefāʿilün Feʿilün 

1 Tīg-i hicrüñde dil siper yerine  

 Gözümüñ yaĢları güher yerine  

 

2 ĀteĢ-i fürḳate göñül ṣabr ėt 

 Ḳoḳasın ʿūd u misk-i ter yerine 

 

3 Göñül ėtmez belā-yı ʿıĢḳa ḳarār 

 O firār eyledi sefer yerine 

 

4 Müddeʿī ṭuramaz öñüme benüm 

 Aña āhum yėter teber yerine 

255ᵃ 
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5 Zülf ü ḫālüñ bize peyām eyler 

 Hele nāme-i muʿteber yerine 

 

6 Dilüm āteĢ baĢumda tāc-ı belā  

 ḲuĢanur mārı dil kemer yerine  

 

7 Farḳum üzre benüm Ģol ebr-i bahār 

 Ṭolular yaġdurur dürer yerine 

 

8 Baña çün çeĢm ile nigāh ėtdi  

 Meger ol dilrübā naẓar yerine 

 

9 Gözüme tūtiyā gibi ṭopraḳ 

 Sürerem Ģimdi ḫāk-i der yerine 

 

10 ġeb-i fürḳat ḳatı dırāz oldı 

 ġu ḫayāl-i ruḫuñ seḥer yerine 

 

11 Bāġ-ı hicrüñde key nihāl-i belā  

 Baña ḳan yutdurur ŝemer yerine 

 

12 Zamane Yaʿḳubına gürg-i cihān  

 Ne belālar vėrür püser yerine 

 

13 Geyürür ḫırḳa-i melāmetini 

 Bize gör çarḫı kerr ü fer yerine 

 

14 Āsitānuñ türābı baña yėter  

 Ġy ḥabībüm Ģu sīm ü zer yerine 

 

15 SirziniĢler vėrür baña bu cihān 

 Budarın anları Ģeker yerine 
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16 Ġy ki ben mübtelā-yı ʿıĢḳ oldum 

 Derd ü miḥnet Ģu bāl ü per yerine 

 

17 ġu muṭavvel ġamuñ ḥikāyetini 

 Oḳurın Ģimdi Muḫtaṣar yerine 

 

18 ʿArṣa-i dünyede ḳodı bu cihān 

 Rūbeh-i çarḫ Ģīr ü ner yerine 

 

19 Kūy-ı yāre varup gelür o raḳīb 

 Bize vėrür cefā ḫaber yerine 

 

20 Gözi yaĢı Ḳuloġlınuñ her bār 

 Dökilür üstüne güher yerine 
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21 Kūy-ı yāre giderken ėrdi ecel 

 Geçerin dünyeden memer yerine 

 

383 

Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün 

1 Ġy ṭabībüm vėr ḫaber bīmār-ı yāre çāre ne 

 Söyle bu bāġ-ı belāda gül-ʿıẕāra çāre ne 

 

2 Veh kim sincāb u semmūr içre yatan nāzenīn 

 GūĢe-i miḥnetde olan dil-figāra çāre ne 

 

3 Semʿ-i cān iĢitmese innī ena‘llâh 
1025

 āvāzın 

 Mūsa-veĢ Ģol vādi-i Eymende nāra çāre ne  

 

 

                                                           
1025

 Kasas, 28/30. 
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4 Bād-ı ʿıĢḳuñla yiñilmez mevc urur deryā-miŝāl 

 Söylegil iy zülf-i dilber bī-ḳarāra çāre ne 

 

5 GülĢen-i vaṣluñda yıllarca ḳalurdı murġ-ı cān 

 Rūzgār-ı miḥnetüñle imdi ḫāra çāre ne 

 

6 Ṣadr-ı aʿlāda mümkin olan ʿazīz ü kāmrān  

 Künc-i ẕilletde olan bu ḫˇār u zāra çāre ne  

 

7 Bir duʿa sükker-dehānuñla baña ḳılmaz iseñ 

 Ḫāk-i ḫūn içre yatan ehl-i mezāra çāre ne 

 

8 Bu ḫayālüñ reh-güẕārın ṭutdı dil çoḳ dem durur 

 Devlet ile geçmez iseñ reh-güẕāra çāre ne 

 

9 Ḥasretüñden gözlerüm ḳan ile sīrāb ėtdügüm  

 Bāġbān el vėrmedi ol lālezāra çāre ne 

 

10 Dergehüñde niçe yıldur muntaẓırdur cān u dil 

 Bu cemālüñ görmek ister intiẓāra çāre ne 

 

11 LeĢker-i hicrüñ gelüp dil milkin ėtdi pāy-māl  

 ġol reh-i miḥnetde ḳalan ḫaksāra çāre ne 

 

12 Ḥālümi iʿlām ėdem dėrken o bilür dėmeden 

 KāĢif-i esrār olan ṣāḥib-Ģiʿāra çāre ne 

 

13 ġeĢ-cihātum baġlanup ḳaldı ḳatı ḥayretdeyem  

 Varmaġa yol bulmadum sen kāmkāra çāre ne 

 

14 Vuṣlatuñ eyvānına varmaḳ diler göñlüm nihān 

 Ḳomaz aʿlā varmaġa pes āĢikāre çāre ne 
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15 Yanmaḳ ister ʿıĢḳuñ odına çü ṣabr ėtmez bu dil 

 ġemʿ-i ruḫsāruña bu pervāne vara çāre ne 

 

16 Seng-i miḥnetle ṣıduñ āyīne-i dil ĢīĢesin  

 Söyle iy miʿmār-ı ʿālem inkisāra çāre ne 

 

17 Ṭaġılup ʿaḳlum perīĢān oldı Ģol zülfüñ gibi 

 Bulmadum cemʿiyyet-i dil intiĢāra çāre ne 

 

18 Baḥr-ı ġamda ḳaldı bu keĢtī-i cānum zevraḳı  

 Ėrmedi liman-ı vaṣla dost kenāra çāre ne 

 

19 Nā-murād oldı göñül ḳaldı cihānda nā-murād 

 Dönmedi reʾyümce bu çarḫ rūzgāra çāre ne 

 

20 Kimse ėrmez saʿy ile maḳṣūda vėrmezse Ḫudā 

 Ġy Ḳuloġlı söyle emr-i Kirdgāra çāre ne 

 

384 

Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün 

 إٓ ذطيساض ٓحاع ٝلَ جٞ تاظاض تٚ 1

جاشطٟ زض ـٜط ػفوث ٠ٓ ً٘س ٛط ًاض تٚ 
1026

 

 

 چٕٞ ـة ٓؼطاز هسضؼث ـة ٝلَ ـٔا 2

زض ٗياظٓ٘سإ ضا ٛط ٗيْ ـة تيساض تٚ 
1027

 

 

 

 

                                                           
1026

 “Senin o vuslat metaının müşterisi için, pazar iyidir. Senin aşk şehrinde bir tacir, her işi iyi yapar.” 
1027

 “Miraç Gecesi gibi, sana kavuşma gecesi de Kadir‟dir. İhtiyaç sahipleri için, her gece yarısı 

uyanık olmak iyidir.” 
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 ًط ٓطاز ؿ٘صٚ يث تٌفا اًط تاز ٗؽيْ 3

تِثَ ذٞـرٞإ ضا تاؽ ًَ ًِعاض تٚ 
1028

 

 

 ًطيۀ چفْٔ ترٕٞ آُٞزٙ ـس زض اـحيام 4

تاؽ ضذؽاض جطا چٕٞ پطٝضؾ ًِ٘اض تٚ 
1029

 

 

 ٖٓ ًٚ اكـإ ٠ٓ ًْ٘ زض پؽحطّ ذاض شلا 5

تا ٛٔٚ ٗعز يثيثإ ٗاُۀ تئاض تٚ 
1030

 

 

 ظِٔث ٝ كطهث ٗٚ كطهؽث ت٘عز ػاـوإ 6

إٓ ٓٚ ٝ ذطـيس ٛچؽث چٜطۀ اٗٞاض تٚ 
1031

 

 

 ٖٓ ٠ٔٗ ذٞضزّ ـطاب جِد ضا چٕٞ ؿيط ػفن 7

تازۀ ُؼَ ُثث زض ٓؽحئ حٔاض تٚ 
1032

 

 

 آؼحإ زُٝحث اَٛ اضازت ٠ٓ ًْ٘ 8

ذاٗواٙ ػفن ظهطتإ آٓسّ ٛط تاض تٚ 
1033

 

 

 ًطچٚ تؽياضؾ زضيٖ ػاُْ ظتٟٞ ذٞؾ ٛٔٚ 9

شؼس ٓفٌي٘ث تٔاضا ٗاكۀ جاجاض تٚ 
1034

 

 

 

 

                                                           
1028

 “Eğer hafif ve tatlı esen rüzgâr, muradının goncasını açarsa ne hoş. Güzel sesli bülbül için, gül 

bahçesi daha iyidir.” 
1029

 “Hasret ve arzu yüzünden, gözümden akan yaşlar kana bulandı. Senin yanağının bahçesi, nar 

çiçeği yetiştirirse daha iyidir.” 
1030

 “Ben, yatağımda cefa dikenleri içinde ağlayıp inliyorum. Hastaların, tabiplerin yanında iken 

inlemesi hep daha iyidir.” 
1031

 “Âşıklar nezdinde karanlıkla ayrılığın farkı yoktur. Senin nurlu güzel yüzün yanında, ay ile güneş 

bir hiçtir.” 
1032

 “Ben aşk şarabı dışındaki acı şarapları içmem. Senin kırmızı dudaklarının şarabıyla sarhoş olmak 

daha iyidir.” 
1033

 “Devletinin eşiğine irade sahiplerini getiririm. Benimse, aşk dergâhına devamlı kurban olarak 

gelmem daha iyidir.” 
1034

 “Gerçi bu âlemde güzel kokular pek çoktur ama senin misk kokulu saçın, bizim için Tatar 

miskinden daha iyidir.” 
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 چٕٞ جطاظٟٝ ٗظط تط ٠ٓ ً٘س اَٛ هياغ 10

إٓ كطام ٝ اـحياهات اضۀ ٓ٘فاض تٚ 
1035

 

 

 ٖٓ ؿطية اكحازٙ ايْ ـٜطت تطيٖ حاٍ ًٞاٙ 11

ٖٓ ٠ٔٗ ًٞيْ ذثط جٞ ػاُْ االؼطاض تٚ 
1036

 

 

 زضزٓ٘س ت٠ ًؽْ زض ًٞـۀ زاض اُفلا  12

يي ٌٗاٙ جؽث تطٖٓ ـطتث تؽياض تٚ 
1037

 

 

 ٝػسۀ ٝلِث تساز اٟ حاشم اؼحاز ٖٓ 13

ٛط چٚ ظذْ ذؽحٌإ ضا  ضٝظ ٝ ـة جئاض تٚ 
1038

 

 

 آجؿ ؼٞظ كطاهث ذطٖٓ شاْٗ تؽٞذث 14

ٝازئ ائٖ ًٚ ٓٞؼاضا ظزيسٕ ٗاض تٚ 
1039

 

 

 ًط جٞ اٝلاف ذياُث ٠ٓ ٗٞـث ًِي ٖٓ 15

يٞيئ تاؽ تالؿث ٠ٓ چٌس ٓ٘واض تٚ 
1040

 

 

 ػطط كطزٝغ تطيٖ ظُق ًطٌٛيط ـٔاؼث 16

٠ٓ ٝظز تاز ٗؽيْ ًٞچۀ ػطاض تٚ 
1041

 

 

 

                                                           
1035

 “Nazar terazisi, ehl-i kıyasın fikirlerini kesip atar. Senin ayrılık ve hasretin, bıçkı olarak daha 

iyidir.” 
1036

 “Ben garip aşığın biriyim, senin şehrin bu duruma şahittir. Ben sana haber vermiyorum, sen sırları 

daha iyi bilirsin.” 
1037

 “Hastane köşelerinde kalmış dert sahibi, kimsesiz biriyim. Senin bana tek bir bakışın (tabiplerin 

verdiği) pek çok şerbetten daha iyidir.” 
1038

 “Ey benim hâzık tabibim! Bana vuslatın için söz ver. Hastaların yarasını gece gündüz tedavi 

etmektense bu daha iyidir.” 
1039

 “Ayrılığının kavurucu ateşi, can harmanımı yakıp kül etti. Bu, Hazret-i Musa‟nın (a.s.) Eymen 

Vadisi‟nde ateş görmesinden daha iyidir.” 
1040

 “Senin, hayalinin vasıflarını benim kalemimle yazman, bahçede papağanın gagasıyla belagat 

parçalamasından daha iyidir.” 
1041

 “Yüce Firdevs cennetinin kokusu, senin dolaşık saçlarındadır. Attar sokağının hafif rüzgârı, pek 

iyi esiyor.” 
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 ًط زْٛ ٛطًع هسّ تاؽ ضواٟ ياض ٖٓ 17

تِثَ آؼا ٠ٓ ًْ٘ كطياز ٝ آٙ ٝ ظاض تٚ 
1042

 

 

 ٖٓ ًٚ ٓصْ٘ٞٗ ظُيالٟ ذياٍ ظُق جٞ 18

زض تطْٝٗ ًٟٞ ـٜطت زآٖ ًٜؽاض تٚ 
1043

 

 

 اظ زضٕٝ زيط چطخ اظ ًطزٕ ٓا اٟ لْ٘ 19

تطكطام ًلط ظُلث ذِوۀ ظٗاض تٚ 
1044

 

 

 اٟ هٍٞ اٝؿ٠ِ زضزّ آذط ًٚ ياض آٓس تسيس 20

 
1045

 ػطن احٞاُث تٌٞ چٕٞ ُصت ًلحاض تٚ
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Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün 

1 Nic‘olur ḥālüm benüm yā Rab firāḳ-ı yār ile  

 Mīve-i maḳṣūd ele girmez tehī destār ile  

 

2 Ḫırmen-i varum yaḳar sūz-ı ḫayālüñ ʿāḳıbet 

 Yalıñuz āhum Ģerārı baĢa çıḳdı nār ile 

 

3 Āsümān-ı evc-i fikretde görünmez meh yüzüñ 

 Ol ḳamer-veĢ ḳanḳı burca gitdi bu reftār ile 

 

4 Gelmeye bir ẕerre-i veznince bu misk-i Ḫoten 

 Çīn-i zülfüñ ger metāʿ-ı naḳd ola bāzār ile 

 

 

                                                           
1042

 “Sevgilimin rıza bahçesine bir kez adım atarsam, ben de bülbül gibi iyi feryat ve figan edip 

ağlarım.” 
1043

 “Ben, senin zülfünün hayaliyle Mecnun oldum. Senin semtinin dışında bulunmaktansa dağ 

eteğinde (Mecnun olup) gezmek daha iyidir.” 
1044

 “Ey sevgili! Şu dünyanın bütün ağırlığı boynumuza yüklenmiş. Zülfünün karalığı yüzünden 

çekilen ayrılığa zünnar halkası iyidir.” 
1045

 “Ey Kuloğlu! Son nefeste sevgili geldi ve gördü. Sen ona ahvalini arz et, zira sözün zevki iyidir.” 
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5 Ḳapdı serbāz-ı ḫayālüñ göñlümüñ gencīnesin 

 PādiĢāhlar bile çıḳmadı baĢa ʿayyār ile 

 

6 Mecmaʿ-ı ḳālū-belāda
1046

 vaṣlını ʿahd ėtdi dost 

 Aldanup ḳaldum o günden vaʿde-i iḳrār ile 

 

7 Bir oñulmaz derde uġradum kʿilāc olmaz peẕīr 

 Ġy ṭabībüm ne ola ḥālüñ bu ben bīmār ile 

 

8 Ḫānḳāh-ı ʿıĢḳuña geldüm mürīd oldum yine 

 Ġy ʿaceb ḥālüm n‘ola Ģol vādi-i esrār ile 

 

9 Ḫasteyem derdüñ giriftārı olup cānā senüñ 

 ġerbet-i vaṣluñ umageldüm bu gün tīmār ile 

 

10 Zülf-i müĢgīnüñ ẓuḥūr ėdelden iy dilber yine 

 ʿAmberi vėrdi kesāda nāfe-i tātār ile 

 

11 Ger senüñ derdüñden ėdersem fenāya riḥleti 

 Esb-i nāza bin cenāzem ḳıl gelüp ılġar ile 

 

12 Bārgāh-ı vuṣlatuñda sāyalanmaḳ ḳaṣdına 

 ÜĢtür-i göñlüm gelüp çökdi öñüñde bār ile 

 

13 Vāʿiẓ istermiĢ ḳulūb-ı nāsı tesḫīr eyleye 

 ĠĢ biter mi iy dirīġā hiç ḳuru güftār ile 

 

14 Bāġ-ı ḥüsnüñe senüñ aḳmaġa ḳomaz bāġbān  

 Yoḫsa çeĢmim yaĢı çıḳardı baĢa enhār ile 

                                                           
1046

 A‟râf, 7/172. 
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15 Bu bisāt-ı ḥüsn içinde sen de iy ferzāne yār  

 Māh-tābı māt ėdersin bu iki ruḫsār ile 

 

16 ġol melāḥat bōstānında senüñ iy māh-rū  

 Baḥŝ ėder sükker dehānuñ ġonce-i gülzār ile 

 

17 Ben kim olam kim cenāb-ı ḥażretüñe ėriĢem 

 Hiç berāber mi gedālar dünyede ḫūnkār ile 

 

18 Göñlüm eglenmez benüm ḫuld-ı berīn içre yine 

 Kim müĢerref olmasam gör vuṣlat-ı dildār ile 

 

19 Sīnemi seng-i mezārumla dögüben aġlayam 

 Rūz-ı maḥĢerde beni Ģād ėtmeseñ dīdār ile 

 

20 Ġy Ḳuloġlı aġlayup yalvar cenāb-ı ʿizzete 

 Bāri yoḳdur derde çāre defter-i eĢʿār ile 

257ᵇ 

21 Yā Ġlâhī sen beni redd ėtme ʿiṣyānum içün  

 Ḳapuña geldüm ḳabūl ėt yüz biñ istiġfār ile 

 

386 

Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün 

1 Ġy göñül ālūde olma zīnet-i dünyā ile 

 Ġkisi bir yerde cemʿ olmaz olar ʿuḳbā ile 

 

2 ĀĢinā olma ṣaḳın ālāyiĢine sen anuñ 

 Ḥaṣm olursın rūz-ı maḥĢer ol yüce Mevlā ile 

 

3 Bārgāh-ı ʿizzetinde sāyalanmaḳsa murād 

 Gel muvāfıḳ eyle göñlüñ zülf-i ʿamber-sā ile  
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4 Bu cihān milki hiç olmaz kimseye bil pāydār  

 Dünyede ḳanı Sikender Ģöhret-i Dārā ile 

 

5 Pes rıżāʾullâha yarar eyle bir ḫāliṣ ʿamel 

 Rūzi ḳıla saña ol Ḥaḳ cennet-i Ṭūbā ile 

6 Ger müsemmāsını anuñ ister iseñ cān ile 

 Ḥażret-i Ḥaḳḳı ferāmūĢ eyleme esmā ile 

 

7 Ġy göñül ger ʿārif iseñ olma hem-dem cāhile 

 Yār u hem-rāh ol muvāfıḳ ʿāḳil u dānā ile 

 

8 Dāmen-i ümmīdi elden ḳomayugör ṭālibā 

 Himmet ehli olmaġa saʿy ėt naẓar-bīnā ile 

 

9 Tīh-i ḥayretden rehā bulmaḳ dilerseñ cān-ı men  

 Aldanup ḳalma bu yolda menn ile selvā ile 

 

10 Ṭutagör ḫablu‘l-metīnüñ gūĢesin elden ḳoma 

 Zülf-i dildāra dolaĢ dāyim dil-i Ģeydā ile 

 

11 Senden isterler güvāhı kim bu ʿıĢḳ daʿvāsına 

 Sözüñe ṣādıḳ iseñ ḥüccet getür imżā ile 

 

12 OḳumıĢ Ģol aḥsen-i vechüñ berātın gör faḳīh 

 AñlayumamıĢ anuñ esrārını ṭuġrā ile 

 

13 Vaʿde-i mīŝāḳuña dünden ḳāyildür bu göñül 

 Oyalarsın līkin anı ṭurmayup ferdā ile 

 

14 Rūz u Ģeb bād-ı perīĢān gibi hiç ḳılmaz ḳarār 

 ʿĀḳıbet ḥālüm n‘olacaḳ ḥayret-i kübrā ile  
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15 KeĢti-i cānum ḫayālüñ baḥrına iġrāḳ olur 

 BaĢa çıḳmaz ġarḳ olur āḫir o bu deryā ile 

 

16 Bāġ-ı hicrānuñda bu dil bülbüli dāyim senüñ 

 Her seḥer feryād ėder ṭurmaz o vāveylā ile 

 

17 Ḫırmen-i varum yaḳaldan āteĢ-i ʿıĢḳuñ nihān 

 Yandı dil milki söyünmez bu ḳuru sevdā ile 

 

18 Kūh-ken oldı göñül ʿıĢḳuñ ile Ferhād-veĢ 

 Ṭutdı ṣaḥrā dāmenin Mecnūn ġam-ı Leylā ile 

 

19 LeĢker-i tātār-ı ʿıĢḳuñ iĢ bu göñlüm Ģehrini 

 Pāy-māl eyledi āḫir ḳomadı yaġmā ile 

 

20 Dost yine Ģol vaʿde-i vaṣluñ kināyet eyledi 

 Ġy Ḳuloġlı n‘ola ḥālüñ nükte-i ġarrā ile   
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Müstefʿilün Müstefʿilün Müstefʿilün Müstefʿilün 

1 Ġy göñül eylegil sefer Kaʿbeye kārbān ile 

 Ḥacc-ı viṣālin istegil niyyet ėdüp ḳırān ile 

 

2 Zemzem-i ʿayn-ı vaṣlına māyil olursañ ʿāḳıbet 

 Gözleriñüñ yaĢın aḳıt Ģöyle aña revān ile 

 

3 ʿIyd-ı viṣāline eger cānı fidā ḳılur iseñ 

 Bezm-i ṣafāya saʿy ėdüp sen daḫı baĢ u cān ile 

 

4 Bāb-ı ḥarīmini anuñ Ģöyle ṭavāf ėder iseñ 

 Adını dilde ẕikr ḳıl cehr ile hem nihān ile 
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5 Mecmaʿ-ı ehl-i Mekkeye tedāḫül iseñ iy göñül 

 ʿIṭrı dimāġuña ėre ʿūd ile żaymurān ile 

 

6 Kesb ėdüp ʿilm ü maʿrifet rāh-ı Ḫudāyı bul nihān 

 ĖriĢ anuñ ḥużūrına ḫalvet-i kāmrān ile 

 

7 Bāḳī saʿādeti eger bulmaġa ḳaṣd ėder iseñ 

 Ġste rıżāsını anuñ ḥulle dėme cinān ile 

 

8 Baḳma Ģu ġaflet ehlinüñ sen de göñül Ģiʿārına 

 Ḳurb-ı rıżāya dāḫil ol niçe biñ imtiḥān ile 

 

9 Ger sen anı diler iseñ maḥv-ı vücūd ėdüp yüri 

 Künh ile ẕātını anuñ bulmayasın niĢān ile 
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10 Külli fenāya vėr göñül sen de vücūd-ı ẕātuñı 

 Bunda firīb olma ṣaḳın bāġ ile bōstān ile 

 

11 Tā ki cemāl-i ṭalʿati gün gibi ṭoġa ʿāleme 

 ḪurĢid aña ḳul olmaya Ģol meh-i āsümān ile 

 

12 Ben kim olam anuñ yüzin ẕerre müĢāhede ėdem 

 ġāh ėde mi mülāʿabe bende-i nā-tüvān ile 

 

13 Āh senüñ cemālüñi görmez isem uyumayam 

 Sāġarı bu gözlerimüñ ger ṭolar ise ḳan ile 

 

14 ḲıĢ-ı firāḳ u fürḳatüñ cānuma kār ėtdi senüñ 

 Ṭutdı cihānı rūzgār ṭoldı hevā ṭuman ile 
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15 Bār-ı belāña bu göñül nice taḥammül eylesün 

 Ḳıldı seḥerde nāleler āh ile hem fiġān ile 

 

16 Verd-i rıżā-yı vuṣlatuñ dėrmege çün murād ėdüp  

 Menʿ ėde gibi ḫār-ı ġam ikisi bāġbān ile 

 

17 Bülbül olalı bu göñül gülĢen-i vaṣluña yine 

 Gizlü muṣāḥibet ḳılur ḫār ile gülsitān ile 

 

18 Ḳalʿa-i dilde düzd olup ḫāl-i siyāhuñ uĢ senüñ 

 Zülfüñ ėder mübāĢeret ikisi pāsbān ile 

 

19 Cevher-i vaṣluñı senüñ bu dil yitürmiĢ iy ḫˇace 

 Nice vara ḥużūruña kim bu ḳadar ziyān ile 

 

20 Ṣoḥbet-i vaṣl-ı dilberüñ ḳadrini çünki bilmedüñ 

 Añup añup aġlayasın Ḳuloġlı çoḳ zamān ile 
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Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün 

1 Ḫār-ı miḥnetden ḫalāṣ oldı bu dāmānum hele 

 Dest-i aʿdādan rehā buldı girībānum hele 

 

2 Būyın ėrgürdi muʿamber kākülüñ bād-ı ṣabā 

 Buldı cemʿiyyet yine ḫāṭır-perīĢānum hele 

 

3 Ben bu meydān-ı cefā içre ölürsem ġam degil 

 Ḳalmaya bu gerden-i çarḫa daḫı ḳanum hele 

 

4 Cān vėrürken pister-i miḥnetde ben sen yā melek 

 Alma ruḫsāruñ gözümden ṣaḳla īmānum hele 
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5 Kaʿbe kūyuña senüñ yüz sürüyi geldüm meded 

 Sen ḳabūl eyle cināyāt ile ḳurbānum hele 

 

6 Tekke-i miḥnetde ben cān yėdürin ʿāĢıḳlara 

 Kim Ģikāyet eylemez benden o mihmānum hele 

 

7 Genc-i ʿıĢḳuñ göñlümüñ vīrānesin maʿmūr ėder 

 Gerçi kim yoḳdur bu gün māl-i firāvānum hele 

 

8 ġāh-ı ʿıĢḳam leĢkerüm fikrüñ ḫayālüñdür senüñ 

 ʿĀleme ṭoldı ḳamu defterle dīvānum hele 

 

9 Kevkeb-i baḫtum saʿādet burcına gitmiĢ gibi 

 Çün ṭulūʿ ėtdi benüm ol māh-ı tābānum hele 

 

10 Bāġ-ı ʿıĢḳuñda unutdurmıĢ ḳamu evrādını 

 Cümlet en bülbüllere eĢʿār-ı destānum hele 

 

11 Meclis-i ʿıĢḳ içre bu cānum kebāb ėtdi raḳīb 

 Ḫora geçdi vėrdi leẕẕet yandı biryānum hele 

 

12 ḲıĢ-ı ḥasret geçdi geldi çünkim eyyām-ı bahār 

 Açılup geldi yine bāġ-ı gülistānum hele 

 

13 Gözlerüm yaĢı deñiz oldı bu āhum gök tütün  

 Ḳıldı aʿlāyı helāk āh ile ṭūfānum hele 

 

14 Kimse sözüm diñlemezken bir ġarīb ü nā-tüvān 

 ʿĀlem-i bālāya geçdi Ģimdi fermānum hele 
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15 Gül gibi bülbüllerüñ āvāzına ṭutmıĢ ḳulaḳ 

 Ol gülüñ ḳulaġına girmiĢ bu efġānum hele 

 

16 Ḫaste idüm niçe müddet ol firāĢ-ı ġamda ben 

 Dānyāl-āsā ėriĢdi derde dermānum hele 

 

17 Ṭoġdı burḳaʿdan çıḳup gün yüzini ʿarż eyledi 

 Berḳ urur ḳalbümde ol ḫurĢīd-i raḫĢānum hele 

 

18 Bu vücūd-ı kāyinātı ġarḳ ėdüp keĢtī-miŝāl 

 Eyledi yine temevvüc baḥr-i ʿUmmānum hele 

 

19 Künc-i ḫalvetde göñül gerçi bu gün zār u ḥazīn 

 Nüh felekden yuḳarudur Ģimdi seyrānum hele 

 

20 Ġy Ḳuloġlı vuṣlat-ı cānān içün ėtme firāḳ 

 Dergeh-i Ḥaḳḳa ulaĢdı imdi bu cānum hele 
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21 Ḫāk ile ḫāk oldı cismüm bu vücūdum pāk ėdüp 

 Ḳurtılur ālūdelikden iĢbu dāmānum hele 
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Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün 

1 KeĢti-i ḳalbüñ ṣalıvėr iĢ bu ʿıĢḳ deryāsına 

 Ėrmek isterseñ ḥaḳīḳat menzil-i meʾvāsına 

 

2 Olmaḳ isterseñ ḥaḳāyıḳ dārına berdār eger 

 Gel ḳadem baṣ bu Ene‘l-Ḥaḳ milkinüñ ṣaḥrāsına 

 

3 Dü-cihānı terk ėder hergiz fenā rāhın ṭutar 

 Cān u baĢı ḳor bu yolda ėriĢen Mevlāsına 
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4 Ḫānḳāh-ı ʿıĢḳ içinde ṣıdḳ ile olġıl mürīd 

 ġol müsemmāyı severseñ cehd ḳıl esmāsına 

 

5 Len terānī 1047
 sırrına āgāh olur mı muʿtezil    

 Görmek ister Ḥaḳḳı ol baḳmaz yüzi ḳarasına 

 

6 Len-tenānü‘l-birra ḥattā tünfiḳuyı
1048

 fehm ḳıl 

 Vėrmeyen varını girmez cennet-i aʿlāsına 

 

7 ʿĀĢıḳam dėr Ḥaḳ yolında ḥabbe vėrmez müddeʿī 

 Āferīn olsun hemān anuñ ḳuru daʿvāsına 

 

8 Ḥüccet-i ʿıĢḳı eger ibrāz ėderseñ iy göñül 

 Bil güvāh isterler iĢ bu ḥüccetüñ imżāsına 

 

9 Ger ḥarīm-i dost olursa gėce gündüz yataġuñ 

 Ėresin bir Ģeb sen anuñ leyletü‘l-isrāsına  

 

10 Ḳābe ḳavseynüñ
1049

 niĢānından ḫaber vėrmek dile  

 Ėrmek isterseñ cemāl-i sırr-ı ev-ednāsına
1050

 

 

11 Bāġbānuñ dāmenin elden ḳoma iy ʿandelīb 

 Dest-res bulmaḳ murāduñsa gül-i ḥamrāsına 

 

12 Derdüñe dermān dilerseñ āyet-i vechin gözet 

 Bir naẓar ḳıl ol Ḥakīmüñ aḥsen-i meŝvāsına 

 

13 Gel berāt-ı ḥüsnüñüñ hergiz oḳı menĢūrını 

 Bir teʾemmül ḳıl kemān ebrūları ṭuġrāsına 

                                                           
1047

 A‟râf, 7/143. 
1048

 Âl-i İmrân, 3/92. 
1049

 Necm, 53/9. 
1050

 Necm, 53/9. 
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14 Sen bu gün Ģol vaʿde-i mīŝāḳa ėriĢ ʿahde ṭur 

 Aldanup ḳalma ṣaḳın ol yarınuñ ferdāsına 
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15 Pes ḳanāʿat dile maḳdūruñdan artıḳ isteme 

 Eyle Ģükr ile sipāsı vėrdügi naʿmāsına 

 

16 Ser-nüviĢtüñdür ḳamu öñüñe gelen azucuḳ 

 Ġy göñül ṣabr ėt taḥammül eyle gel belvāsına 

 

17 Bu iki ḳapulı ḫānuñ bir gėce mihmānısın 

 Pes muḳayyed olma günüñ telḫine ḥalvāsına 

 

18 Bāġ-ı hicrān içre düĢdüñ ʿandelīb-āsā yine 

 Göz diküp ḳalma bu dehrüñ serve-i bālāsına 

 

19 Ger ṭarīḳ-i Ḥaḳḳa baṣduñsa ḳadem sen iy göñül 

 Cehd ḳıl Ģerʿ-i Ģerīfüñ rūz u Ģeb icrāsına 

 

20 Gördi bilüp zaḥmumı aṣlā ʿilāc olmaz dėdi 

 Ġy Ḳuloġlı baḳ ṭabībüñ nükte-i ġarrāsına 

 

390 

Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün 

1 Bu tenüm bir mürdedür rūḥ-ı revānum gelmese 

 Ben ölürdüm bāġda murġ-ı cinānum gelmese  

 

2 ÜĢtür-i dil kim olur idi beriyye içre hep 

 Ḥıżr-āsā yetiĢüp ol sārbānum gelmese 

 

3 Bu ḳamu sermāye-i ʿömri vėrürdüm yėllere 

 Yüklenüp vuṣlat metāʿın kārbānum gelmese 
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4 Bārgāh-ı ḥasret içre olur idüm nā-bedīd 

 Ḫˇāce-i ʿālem-penāhum kāmrānum gelmese 

 

5 Bezm-i yār içre beni añmıĢlar ol dilber dėmiĢ 

 Kim gelürse gelse ammā nā-tüvānum gelmese 

 

6 LeĢker-i fürḳat beni eyler be-hergiz pāymāl  

 Ḥaydar-ı kerrār olan ṣāḥib-ḳırānum gelmese 

 

7 Ol Ģeb-i tārīk içinde ḳılmıĢ idi encümen 

 Lemʿa-i envār ile pür-Ģemʿdānum gelmese 

 

8 Bir ten-i bī-cān idüm ḥasret firāĢı içre ben 

 Ölüler iḥyā ėden ʿĪsā-dehānum gelmese 

 

9 Bāġ-ı ʿömrüm içre gülmezdi murādum gülleri 

 Tā seḥergehden ṣadā-yı bülbülānum gelmese 
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10 Dil ṭolaĢup ḳalmıĢ idi ḫār-ı ḥasret içre pes 

 ġol ṣabādan ṭurra-i ʿamber-feĢānum gelmese 

 

11 ḲıĢ-ı fürḳat içre ḳalmıĢdum meded ben nā-tüvān 

 Lāle-i nev-rūz ile ol gülsitānum gelmese 

 

12 Mestliginden yüzüme bir kerre ėtmezdi nigāh 

 GūĢına hengām-ı rüʾyetde fiġānum gelmese 

 

13 KiĢver-i miḥnetde ḳalurdum sefer ḳılmaz idüm 

 Nāme-i menĢūr ile tuġrā-niĢānum gelmese 

 

14 Dāmenüm ṭutmıĢ idi hergiz Ģu cellād-ı ecel 

 Hiç rehā bulmaz idüm senden emānum gelmese 
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15 Yıḳulurdı ser-te-ser ḳalbüm serāyı bī-nizāʿ  

 Devlet ile ėriĢüp Ģāh-ı cihānum gelmese 

 

16 Çoḳdan eylerdüm sefer bu Ģehr içinde ṭurmayup 

 ġād u ḫandān oluben ol dilsitānum gelmese 

 

17 Tekke-i miḥnet-serāy-ı cismüm eylerdüm vedāʿ 

 Minnet ėdüp Ģol mürīd-i āsitānum gelmese 

 

18 Mürde gibi ḫāk ü ḫūn içre remīm olurdı dil 

 Gėrü dönüp baña ʿömr-i cāvidānum gelmese 

 

19 Bu der-i ḥayretde ḳalurdı göñül niçe zamān 

 ʿĠzzet ile ḳapuya ol mīzbānum gelmese 

 

20 Ġy Ḳuloġlı dāne-i ḥayret gelüni cānuña 

 Ṭurur idi Ģimdi ṭāvus-ı cinānum gelmese 
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Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün 

1 ʿIĢḳuña yazdı göñül dīvān ile defter yine 

 Yandı nār-ı hicre cismüm oldı ḫākister yine 

 

2 ĀĢiyān-ı vaḥdete uçmaḳ diler bu murġ-ı dil 

 Sen aña himmet naẓar ḳıl ol bula Ģeh-per yine 

 

3 Baña sen ėriĢ buñaldum çünkim iy Ģāh-ı Necef 

 Fetḥ ola ḳalbüm gibi ol ḳalʿa-i Ḫayber yine 

 

4 Yüzüme ṣu sep beni ėrgür viṣālüñ rūzına 

 Cānuma geçdi bilürsin fürḳat-i ḫançer yine 
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5 Dār-ı vaḥdet içre Ģol bezm-i ḫayāl-i yārda 

 Cām-ı vaṣlın ṣunıvėrdi sāḳi-i Kevŝer yine 

 

6 Meclis-i ʿıĢḳuñda kim cānā murādum kāsesin 

 Aldı elümden yitüp bir ḫāric ez-defter yine 

 

7 Luṭf ėdüp setr eyle hergiz zülfüñüñ astārını  

 Ṭutdı bu cānum meĢāmın kākülüñ ʿamber yine  

 

8 Mekteb-i ʿıĢḳ içre dil ṭıflı gėce gündüz hemān 

 Muṣḥaf-ı nūr-ı cemālüñ eylemiĢ ezber yine 

 

9 Secdegāh ėtdi melāʾik ḳaĢlaruñ miḥrābını 

 Ṭāḳ-ı ebrūñ oldı baña mescid ü minber yine 

 

10 Baḥr-ı ʿıĢḳuñda göñül ġavvāṣ olursa ṭañ mıdur  

 Bulmaḳ ister vaṣluñ ile ḳıymet-i cevher yine 

 

11 Ġy göñül bāġ-ı murādāt içre sen ġāfil mebāĢ  

 Üstüñe geldi be-nāgeh sāye-i ʿarʿar yine 

 

12 Sen ḳatı serkeĢlik ėtme iy dil-i dīvāne kim 

 Dilberüñ destinde zīrā mūm olur mermer yine 

 

13 Redd ėdüp sürme ḳapuñdan iy ĢehinĢāh-ı cihān 

 Olmaz ayru ḫidmetüñden bende-i kemter yine 

 

14 Baḫtumuñ dāyim Ģikāyātındadur iĢbu zamān 

 Ṭoġmadı gitdi Ģeref burcından ol ḫāver yine 
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15 LeĢker-i ḥasret göñül iḳlīmin ėtdi pāymāl  

 ʿAdl ėtmez nedendür bize ol server yine
1051

 

 

16 Ger ėrersem menzil-i maḳṣūda hergiz rāhuña 

 Cānumı ḳıldum fidā olsun anuñla ser yine 

 

17 Ḳalbimüñ vīrānesini gördi raḥm ėtdi o Ģāh 

 Eyledi ḫāṭır tesellī gönderüp dülger yine  

 

18 Ol güzeller pādiĢāhı Muṣṭafānuñ rūḥiçün 

 Ben bu gün kerrār-ı ʿıĢḳa olayın ḳamber yine 

 

19 ġāh-ı ʿıĢḳ oldum vėrildi baña sancaġ-ı fenā  

 BaĢuma oldı ġam-ı cānāne bir efser yine 

 

20 Ġayrıyı çıḳardı ḫāṭırdan Ḳuloġlı bende çün 

 Gėce gündüz ṭurmayup dāyim seni özler yine 

261ᵇ 

21 Pes gelüp raḫĢ oynada iĢbu süḫan meydānına 

 Yoḳ mı ṣanursın fenā dünyāda hiçbir er yine 

 

392 

Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün 

1 Pūte-i ʿıĢḳa girüp göñlüm diler ḳāl olmaġa 

 Pāy-ı raḫĢuñda düĢüp isterdi pāymāl olmaġa 

 

2 Cevher-i maḳdūrını ṭaĢra döküp ṣandūḳdan 

 ʿIĢḳ bāzārında dil ister ki dellāl olmaġa 

 

 

                                                           
1051

 Vezindeki aksaklık,“ėtmez” kelimesi yerine “eylemez” kelimesi kullanılarak giderilebilir. 
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3 Ṭūti-i ḥikmet senüñ vaṣfuñ beyānın söyledi 

 Sükker-i Ģevḳuñla az ḳaldı kim ol lāl olmaġa 

 

4 ʿIĢḳ meydānında gir göster hüner iy āĢinā 

 Her kiĢi ḳādir degildür Rüstem-i Zāl olmaġa 

 

5 Vaʿde kıldı vaṣlını ol dilber-i raʿnā bize 

 ġimdi geldük ḳapusına bāri bir ḥāl olmaġa 

 

6 Yüzümi sürdüm ġubārına ayaġuñ ṭozınuñ 

 Dilerem bu müĢkil ile ben de remmāl olmaġa 

 

7 Bu reh-i fürḳatden arınsam düĢüben Ģehrüñe  

 Ḳāyil idüm Ģöyle biñ cān ile ḥammāl olmaġa 

 

8 Muṣḥaf-ı zülfüñ açup görsem cemālüñ nūrını 

 Kimdür istemez cihānda bir eyü fāl olmaġa 

 

9 Bu beriyye-i firāḳuñda göñül ḥayretdedür  

 Kim ḫayālüñ rehberi ister aña dāl olmaġa 

 

10 Ġy ḥabībüm ol ḳadar ārzū ėder cānum seni 

 Fürḳatüñ her sāʿati az ḳaldı bir sāl olmaġa 

 

11 Dūd-ı āhumdan kefīnüm Ģöyle yaḳlaĢdı hemān 

 Ḳabrim içre ol benüm cānā siyeh Ģāl olmaġa 

 

12 Cürʿa-i devrān içinde pes senüñ dil-rübā 

 Sükker ü ḳand-i lebüñ yüz ṭutdı kim bal olmaġa 

 

13 Ġamze-i cellāduñ uġruladı cānā göñlümi 

 BaĢladı anuñ iĢi dāyim bize āl olmaġa 
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14 Tiz tiz olurdı muḳaddem bize Ģol baḫĢāyiĢüñ 

 Yüz ṭutar iy Ģāh-ı ʿālem Ģimdi iḥmāl olmaġa 
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15 Rūy-ı zerdüm Ģöyle altun eyledüm kimyā gibi 

 Ġster ol pāyuñda bir ḳıymetlü ḫalḫāl olmaġa 

 

16 GülĢen-i vaṣluñda ṭutdı dāmenüm ḫār-ı belā 

 Bir yañadan baĢladı ol daḫı çengāl olmaġa 

 

17 Bir yaña ben aġlaram aġlar o bülbül bir yaña 

 Çın seḥerde baĢladı benümle hem-hāl olmaġa 

 

18 Ḫırmen-i zühd-i cemālüñ āteĢi yaḳdı oda 

 BaĢladı göñlüm o vaḳten berü meyyāl olmaġa 

 

19 Gördüm ol cānānı uydurmıĢ raḳīb alup gider 

 Göñli var gibi laʿīnüñ yeñi Deccāl olmaġa 

 

20 Bu Ḳuloġlını ayaḳladı semend-i fürḳatüñ 

 BaĢladı bu cān u dil rāhuñda pā-māl olmaġa 

 

393 

Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün 

1 Kārbān-ı ʿıĢḳ ile iy dil yüri cān iline 

 ʿĀĢıḳāne ʿazm ėdegör sen de cānān iline 

 

2 Mübtelā ol derd-i ʿıĢḳ ile eger dervīĢ iseñ 

 Ėrmege cehd eyle sen de yine dermān iline 

 

3 Fāḳa-i ḥasretde ḳalma iy dil-i ġam-dīde sen 

 Vaṣl-ı yāre ėregör māl-i firāvān iline 
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4 Laʿl-i cām-ı dilberi nūĢ ėtmek isterseñ eger 

 Varmaġa saʿy ėdegör tā kim BedaḫĢān iline 

 

5 Kaʿbe-i maḳṣūda bulmaḳ diler iseñ ṭoġrı rāh 

 ÜĢtür-i ʿıĢḳa süvār ol git Ḫorāsān iline 

 

6 Pīr-i ʿıĢḳuñ gözleri nūrı ve hem maḫtūmısın  

 Pīrehen göndermek isterseñ Ģu Kenʿān iline 

 

7 KeĢti-i ḥasret içinde ėresin ser-menzile 

 Bād-bān-ı dil ḳatı ʿazm ėde ʿummān iline 

 

8 RiĢte-i cāna dizerseñ vaṣl-ı Ḥaḳ dür-dānesin 

 Ḳaṣd ḳıl varmaġa sen milk-i Ṣıfāhān iline 

 

9 Āṣaf-ı ʿahdem beni āzürde ḳılma iy perī 

 Kim Ģikāyet ėderem senden Süleymān iline 
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10 Ġy dil-i nā-Ģād eger bitsün dėr iseñ ḥācetüñ 

 Bende gibi sür yüzüñ her bārı sulṭān iline 

 

11 Söylegil Manṣūr-veĢ sen de Ene‘l-Ḥaḳdan ḫaber 

 Varduñ ise yañılup bir kerre zindān iline 

 

12 Gel gözet bu Ģehr içinde ḫāṭır-ı nā-Ģādı sen 

 Uġraduñsa iy göñül zülf-i perīĢān iline 

 

13 Ġy teẕervī sen ʿaceb ḳandan gelürsin bilmezem 

 Hiç yoluñ düĢ oldı mı serv-i ḫırāmān iline 

 

 



1077 
 

14 Yūsuf-ı güm-geĢteyem bu Mıṣr-ı dil içre nihān 

 Kārbān ile yolum uġradı bühtān iline 

 

15 Elli yıl olmıĢ iken ol birisi Ģeyḫü‘l-ḥarem 

 Nām-ı ġıybetle ėriĢdi tā ki Ṣanʿān iline 

 

16 ʿIĢḳ ile bir kimse baĢa çıḳmadı ʿālemde hiç 

 Ḥażret-i Ādem behiĢti vėrdi vīrān iline 

 

17 Her ne deñlü yapar iseñ bunda eyvān u serāy 

 Bıraġup āḫir göçersin anı pinhān iline 

 

18 Terk ėdüp dünyāyı göñül sen reh-i ʿuḳbāyı gör 

 ʿĀḳıbet gitseñ gerek ol yüce Sübḥān iline 

 

19 Ḳo bu milk-i nā-sezāyı olısar çünkim ḫarāb 

 Ḳıl ferāġat cümleden ʿazm eyle Raḥmān iline 

 

20 Ġy Ḳuloġlı āĢiyān-ı dü-cihānuñ terkin ur 

 Bülbül-āsā ʿazm ḳıl bāġ-ı gülistān iline 

 

394 

Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün 

1 Ġy ḳanı derdüñ gelüp bu derdüme tīmār ola 

 Gözlerüm yaĢı firāḳuñdan meger enhār ola 

 

2 ĀĢiyān-ı vaṣluña bu murġ-ı dil pervāz ėder 

 Perr ü bāl ü himmetüñ aña meger kim yār ola 

 

3 Bōstān-ı ʿıĢḳda cevlān ėder teẕerv-i dil   

 ġāhid-i ḳudsī gibi bir āĢināsı var ola 
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4 Kim benüm rāh-ı ʿadem içinde cān oynaduġum 

 Meclis-i Ḳālū-belāda
1052

 ḳılduġum iḳrār ola 
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5 Nār-ı hicre sen taḥammül eyle Ġbrāhīm gibi 

 ġāyed ol vaṣl-ı dilārā ile bir gülzār ola 

 

6 Ḫānḳāh-ı ʿıĢḳda keĢf ėden Ene‘l-Ḥaḳ sırrını 

 Ol daḫı Manṣūr-veĢ tā zülfüñe berdār ola 

 

7 Bülbül-āsā bāġ-ı ḥüsnüñde sürūd-ı āh ėden 

 Her seḥerde ṭañ mıdur kim iĢi anuñ zār ola 

 

8 Sükker-i bādāmına ḳarĢu nigāruñ rūz u Ģeb 

 Ṭūti gibi sözlerüñ her dem senüñ güftār ola 

 

9 ĀteĢ-i ruḫsāruña yandı göñül pervānesi 

 Gözlerüm merdümleri añup anı aġlar ola 

 

10 Bu dil-i dīvāne Mecnūn gibi ʿıĢḳuñda senüñ 

 DüĢdi ṣaḥrāya anı zülfüñ ṭutup baġlar ola 

 

11 Muṣhaf-ı vechüñ görüp īmāna gelmez kim senüñ 

 Dünyede var mıdur illā ol meger küffār ola 

 

12 Müstaḥıḳ olmaz senüñ dārü‘Ģ-Ģifā-yı ḳurbına 

 Derd-i ʿıĢḳuñda gėce gündüz meger bīmār ola 

 

13 Rūz u Ģeb hāmūn-ı ḥasret içre Ģol ʿāĢıḳlaruñ 

 Lāle-veĢ ḳan ile ṭurmaz cigerin ṭāġlar ola 

 

 

                                                           
1052

 A‟râf, 7/172. 
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14 Bu dıraḫt-ı ḳaddüñe ėrmez elüm iy müntehā 

 Mīve-i vaṣluñ senüñ yā bī-Ģebīh eŝmār ola 

 

15 Göñlümüñ milkini yıḳmıĢdur ʿıtāb-ı ḥasretüñ 

 Vaṣluñ ile luṭfuñ aña tā meger miʿmār ola 

 

16 Būy-ı ʿıĢḳuñ cān meĢāmına ėrüĢdirdi nesīm 

 Tār-ı zülfüñ iy dirīġā nāfe-i tātār ola 

 

17 Kim durur meydān-ı ʿıĢḳ içre ḫayālüñle cidāl 

 Eyleye cānā senüñ ol tā meger nā-çār ola 

 

18 Bir zamān olur ki bu bāġ içre iy dilber senüñ 

 Verd-i ruḫsāruñ gözine müddeʿīnüñ ḫār ola 

 

19 Ḫānḳāh-ı miḥnet içre kim senüñ iy pīr-i ʿıĢḳ 

 Çoḳ kerāmetüñ ẓuhūr ėde yine iẓhār ola 

 

20 Bu Ḳuloġlı gibi dār-ı ḥasret içre hiç senüñ 

 Yoḳdur üftādeñ meger bir daḫı ancaḳ var ola 
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21 Rūz-ı maḥĢer Ḥaḳ ḥużūrında n‘ola ḥālüñ senüñ  

 Tā Ģefāʿat-ḫˇāhuñ iy dil Aḥmed-i Muḫtār ola 
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Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün 

1 Ger dilerseñ cānuñ anda bī-aded raḥmet bula 

 Tā ḥużūr-ı ḥażretüñ yanında çoḳ niʿmet bula 

 

2 Varuñı yaġmā ėdüp eyle yolında cān niŝār 

 ĠĢbu cānuñ Ḥaḳ ḥużūrında ḳatı ʿizzet bula 
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3 Fī-sebīli‘llâh cihād eyle Ḥaḳuñ yolında sen 

 Bu dil-i ṣāḥib-ḳırānuñ nefsüñe nuṣret bula 

 

4 Ḳapusında sen ẕelīl olmaġı eyle iḫtiyār 

 Ol ḳapunuñ her gedāsı tā ebed devlet bula 

  

5 Aġlayup dāyim temennā eylegil dergāhına 

 Gide cānuñdan küdūret mesned-i ʿizzet bula 

 

6 Baġlayan iḥrām-ı ʿıĢḳı beline saʿy eyleyüp 

 Kaʿbe-i dilde viṣālin kim anuñ ḫalvet bula 

 

7 Dünyenüñ gözlemeyen ālāyiĢini rūz u Ģeb 

 ʿĀlem-i ʿulvīde ol kimse ḳatı Ģöhret bula 

 

8 Dār-ı dünyā içre cānā iʿtibārı terk ėden 

 Dār-ı ʿuḳbāda ʿazīz ola kim ol zīnet bula 

 

9 Nefsini ḫōr eyleyüp cismini ḳılan nā-tüvān 

 Milk-i rūḥāniyyet içre ol kiĢi ḳuvvet bula 

 

10 Derdmend-i ʿıĢḳ olan dārü‘Ģ-Ģifā-yı ḥayrete 

 Ol ṭabībüñ kāsesin nūĢ eyleyüp ṣıḥḥat bula 

 

11 Dem-be-dem ṣabr u ḳanāʿat pisterinde eglenen 

 Sāġar-ı ʿilm-i ledünnīden biraz Ģerbet bula 

 

12 Bezm-i ʿuĢĢāḳ içre güstāḫāne bir kez āh ėden 

 Sāḳi-i ḳudsī ḥużūrında ʿaceb ḫaclet bula 

 

13 ʿIĢḳ eri bu dünyede çār-ʿanāṣırdan geçe 

 Rind olan bu āb u gilden ḳurtula ruḫṣat bula 
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14 Ḳapusında gėce gündüz Ģöyle ser-gerdān olan 

 Bir gün olup ṣadra geçe ol daḫı ḥürmet bula 
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15 Ger teẕerv iseñ ṣaḳın bāġında güstāḫ olmaġıl 

 ġol ḳażā Ģāhīni Ģāyed ṣayduña furṣat bula 

 

16 ġehper-i ẓıll-ı hümā baĢuñdan olmasun cüdā 

 Sāye-i Ģerʿi bıraġan bī-nizāʿ ḥasret bula   

 

17 Kākül-i ḥablü‘l-metīnüñ dünyede imsāk ėden 

 Āḫiretde Ģübhesiz ṭūbā ile cennet bula 

 

18 ʿUrvetü‘l-vuŝḳayı
1053

 kim ṭutmazsa dest-i cān ile 

 Nār-ı kübrāda kebāb ola dili ḥurḳat bula 

 

19 Dönüben Ḥaḳḳa iki ʿālem murādından geçen 

 ĖriĢe Ḥaḳḳu‘l-yaḳīne ceẕbe-i ḳudret bula 

 

20 Bu Ḳuloġlı ḫānḳāh-ı ʿıĢḳda olmıĢdur mürīd 

 Senden iy pīr-i ṭarīḳat bir naẓar himmet bula 
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Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün 

1 Bu göñül oldı yine çün zülf-i yāre mübtelā 

 Her seḥer bülbül gibi ol āh u zāra mübtelā 

 

2 Yandı Ģemʿ-i ḥasretüñle bu göñül pervānesi 

 Vādi-i Eymende Mūsā gibi nāra mübtelā 

 

 

                                                           
1053

 Bakara, 2/256; Lokman, 31/22. 
1054

 Bu şiirle birlikte revî harfi elif ( )‟e dönmüştür. 
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3 Niçe müddet ḳaldı dil ṭūfān-ı miḥnetde yine 

 Fülk-i Nūḥ-āsā olaydı bir kenāra mübtelā 

 

4 Gelse ol Ģāh-ı cihān ṣunsam ʿarż-ı ḥālümi  

 Diyüp oldı Ģimdi göñlüm reh-güẕāra mübtelā 

 

5 ÜĢtür-i dil çün revān oldı beyābān-ı ġama 

 Bār-ı miḥnet yüklenüp oldı ḳaṭāra mübtelā 

 

6 ʿAndelīb-āsā fiġān eyler göñül ṭurmaz hemān 

 Verd-i ruḫsāruñla olmıĢ gül-ʿıẕāra mübtelā 

 

7 Rind-i dil ḳalmıĢ bucaġında Ģu bir mey-ḫānenüñ  

 ʿIĢḳuñ ile yaʿni āb-ı ḫoĢ-güvāra mübtelā 

 

8 Dāmen-i ehl-i ḫarābātı ṣaḳın elden ḳoma 

 Olma zinhār iy göñül sen iʿtibāra mübtelā 

 

9 Kākülüñ sünbülleri būyın bıraḳmıĢ her biri 

 OlmıĢ ol ruḫsāruñ üzre lālezāra mübtelā 

264ᵇ 

10 Naḳd-i varın vėreli cümle metāʿ-ı vaṣluña 

 Ḫˇāce-i dil oldı bunda kār ü bāra mübtelā 

 

11 Serv-i bāġ-ı ʿömrüm içre çün benüm iy nāzenīn 

 Gözlerüm yaĢıyla olmıĢ cūy-bāra mübtelā 

 

12 Verd-i ruḫsāra dizilmiĢ dürlerüñ Ģeb-nem gibi 

 Ṣanasın kāküllerüñ ebr-i bahāra mübtelā 

 

13 Kūyuña geldüm ġarīb ü bī-kes ü āvāre ben 

 DüĢdüm ilimden cüdā ġayrı diyāra mübtelā 
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14 GeĢt ėdüp gezdüm yine bu ḥasretüñ hāmūnını 

 ġol ġazāla düĢ olup oldum Ģikāra mübtelā 

 

15 Bendeyem geldüm senüñ bu āsitānuñ beklerem 

 Ḫidmetüñde olmıĢam sen kāmkāra mübtelā 

 

16 Çoḳ Süleymānı vėrür bād-ı ṣabāya bu cihān 

 Ġy göñül dünyāda olma rūzgāra mübtelā 

 

17 Gözlerüm yaĢı bıñar oldı bu āhum rūzgār  

 Bāġ-ı ḥayretde bular serv ü çenāra mübtelā 

 

18 Bu dil-i dīvāne dāyim bāda hem-ser geçinür 

 OlmıĢ ol zülf gibi bir bī-ḳarāra mübtelā 

 

19 Gün yüzüñ görmek diler dāyim senüñ üftādeler 

 Gerd-i rāha yüz urur olmıĢ ġubāra mübtelā 

 

20 Her seḥer bülbül gibi çün iy gül-i raʿnā senüñ 

 Bu Ḳuloġlı gülĢen-i vaṣluñda ḫāra mübtelā 
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Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün 

1 Ġy göñül gel ḫˇān-ı ʿıĢḳa dü-cihāna ḳıl ṣalā  

 Bezm-i yār oldı müḥeyyā ʿāĢıḳāna ḳıl ṣalā 

 

2 Gül-ʿıẕār-ı vaṣl-ı dilber pes açıldı ser-te-ser 

 Ġy gül-i raʿnā gel imdi bülbülāna ḳıl ṣalā 

 

3 ġāhid-i ḳudsī cemālin bunda seyrān isteyen 

 Bāġ-ı vaṣla ʿāĢıḳ-ı dīvānegāna ḳıl ṣalā 
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4 O ṭabībüñ merhem-i aʿlāsına ārzū çeken 

 Ḫaste vü rencūr olan her nā-tüvāna ḳıl ṣalā  
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5 Sāye-i serüñde bu göñlüm teẕervī gibidür 

 Sen aña raḥm eyleyüp ol bōstāna ḳıl ṣalā 

 

6 ĀteĢ-i ʿıĢḳuñda dil pervānesi cevlān ėder 

 Sen anı çek ceẕb ėdüp milk-i nihāna ḳıl ṣalā 

 

7 Ḫançer-i hicrüñle gel kesme ümīdüm riĢtesin 

 Gel beni eyvān-ı vaṣl-ı dilsitāna ḳıl ṣalā  

 

8 Görmek isteyenlere dīdāruñı menʿ eyleme 

 Sen daḫı erbāb-ı ʿıĢḳı āsitāna ḳıl ṣalā 

 

9 Ġki ʿālemde yerüñ Ģol cennet olsun dėr iseñ 

 Ādem-āsā sen de ṭāvus-ı cināna ḳıl ṣalā  

 

10 Ṭāyir-i ḳudsī iken bu dil düĢüpdür ṭobraġa 

 Ḫākden refʿ eyleyüp Ģol āĢiyāna ḳıl ṣalā 

 

11 Bunca yıldur āsitānuñda bilürsin iy ḫˇace 

 Ac u muḥtācam beni bir pāre nāna ḳıl ṣalā 

 

12 Ḳalmasun dāyim beriyye-i firāḳuñ içre dil 

 Sen hidāyet aña eyle kārbāna ḳıl ṣalā 

 

13 Kaʿbe-i vaṣluñ bulup Ģād olsa göñlüm ṭañ mıdur  

 Ġy delīlüm bizi bāb-ı ʿāĢıḳāna ḳıl ṣalā 
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14 Ṭapuña varmaġa yol bilmez viṣālüñ arayan 

 Aña sen eyle hidāyet ol mekāna ḳıl ṣalā 

 

15 Būy-ı zülfüñden ḫaber vėrsün ṣabā ile nesīm 

 ʿAndelīb olanlara Ģol gülsitāna ḳıl ṣalā 

 

16 Ġy göñül gülzār u bāġ-ı vuṣlat-ı dīdār-ı dost  

 Bezm-i ünse ḥāżır olsun dostāna ḳıl ṣalā 

 

17 Merḥabā iy peyk-i müĢtāḳān bize bildür ḫaber 

 ʿIĢḳ erini rāh-ı milk-i Lā-mekāna ḳıl ṣalā 

 

18 Bir ġubār-ālūdeyem rāhuñda ben iy Ģāh-ı dīn 

 Luṭfuñ ile beni ḳaldur bī-niĢāna ḳıl ṣalā 

 

19 Nār-ı ʿıĢḳa yandı cismüm Ģimdi ben ḫākisterem 

 Ẕerremi refʿ ėdeler kerrūbiyāna ḳıl ṣalā 

 

20 Meclis-i dildāra bulduñsa nihānī dest-res  

 Ġy Ḳuloġlı ehl-i ʿıĢḳa yana yana ḳıl ṣalā  
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21 Ger Ģu āb-ı zindegānī çün dehānuñdan ṭamar 

 Ġçüp anı ḳanmaḳ içün teĢnegāna ḳıl ṣalā 
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Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün 

1 Ḳılma ol dostdan Ģikāyet ėtme ḥażretden gilā 

 Eyleme cevr-i dilārāyı mażarratdan gilā 

 

2 Behrever olmaḳ dilerseñ vuṣlat-ı dildārdan 

 Ḳılma her bārı dem-ā-dem rūz-ı ḥasretden gilā 
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3 ÜĢtür-i dil ėre dėrseñ ʿāḳıbet ser-menzile 

 Ḳıl taḥammül eyleme sen bār-ı miḥnetden gilā 

 

4 Evc-i rifʿatde olam dėrseñ hümā gibi hemān  

 Kimseye ėtme ṣaḳın ḫāk-i meẕellėtden gilā 

 

5 Dāmen-i kūhı göñül süknā ėden Mecnūn-veĢ 

 Eyleme Leylā ile hāmūn-ı fürḳatden gilā 

 

6 Bende-i muḫliṣ iseñ anuñ ḳapusında bu gün 

 Gel derūnī ḳulluḳ ėt ėtme bu ḫidmetden gilā 

 

7 Meclis-i rindāna gel ṣıdḳ ile eyle ḫidmeti 

 Dūr ėderler seni ḳılma ehl-i ṣoḥbetden gilā 

 

8 Ḳābil-i Ģākird olup ṭut Dānyālüñ dāmenüñ 

 ʿĀciz olup eyleme Loḳmān-ı ḥikmetden gilā 

 

9 Ḳıymet-i cevher bilen cevher-fürūĢa lā dėmez 

 Eylemez ṣarrāf olan her dürlü ḳıymetden gilā 

 

10 Yāre yėrden göge dek dün gėce minnet ḳıldılar 

 Bilen ʿāĢıḳ ḳadrini ėtmez bu minnetden gilā 

 

11 ġāh-veĢ ʿummān-ı ʿıĢḳdan ṭaĢra çıḳma iy göñül 

 Ehl-i ʿiṣyān eylemez deryā-yı raḥmetden gilā 

 

12 Fürḳat-i yāre göñül eyle taḥammül ṣabr ėdüp 

 ʿĀĢıḳ olan eylemez hergiz maḥabbetden gilā 

 

13 Dünyede rencūr olan bilür heḳīmüñ ḳıymetin 

 Mübtelā olan ḳılur mı çünki ṣıḥḥatden gilā 
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14 Ben anı vaṣf ėtmeden ʿāciz degilem līkin o 

 Ḳılur aġyāra meded eĢʿār-ı midḥatden gilā 
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15 Künc-i dilde vaṣluñı bulmaḳ diler cānum senüñ 

 Ehl-i hāl olan ḳılur mı iĢ bu ḫalvetden gilā 

 

16 ġol cefāyı çekmeyen bilmez vefānuñ ḳadrini 

 Eyledi nā-puhteler eyyām-ı vuṣlatdan gilā 

 

17 Pāymāl ėtdi ḫayālüñ leĢkeri dil milkini 

 Ḳılurın sen Ģāha bu yaġmā-yı keŝretden gilā 

 

18 Bōstān-ı ʿıĢḳ içinde dil teẕervī gibidür 

 Sāye-i serve ḳılur Ģehbāz-ı hicretden gilā 

 

19 Bende-i maḳbūl olanlar hergiz ėtmez iy ḫˇace  

 Varuben ġayrılara ehl-i mürüvvetden gilā 

 

20 Bu Ḳuloġlı devlet-i didāruñuñ müĢtāḳıdur 

 Eylemez her kāmrān erkān-ı devletden gilā 
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Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün 

 يا ضؼٍٞ هللا زٛاٗث الُۀ حٔطا ـسٟ 1

ٛٔچٞ ضذؽاض شٔاُث ًِفٖ ضػ٘ا ـسٟ 
1056

 

 

 

 

 

                                                           
1055

 Bu şiir ile birlikte revî harfi yā (ى)‟ya dönmüştür. 
1056

 “Ey Allah‟ın Resulü! Mübarek ağzın kırmızı lale oldu. Onun gibi mübarek yanağın da güzel bir 

gül bahçesi oldu.” 
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 ٓطهس شؽْ ُطيق تاؽ كطزٝغ تطيٖ 2

 
1057

 ًٟٞ پاًث ذاى تطحا ًؼثۀ ػِيا ـسٟ

 

 جيؾ جٞ ـطع هٞيْ چاى ًلط ظِٔحؿ 3

زض ٓيازيٖ ضؼاُث يٞؽ اٝ ازٗا ـسٟ 
1058

 

 

 ًط ٝشٞز پاى اٝ ٗٚ آكطيسٙ ايٖ شٜإ 4

ْٛ ٗٚ إٓ يام ظتطشس ٗٚ كِي پيسا ـسٟ 
1059

 

 

 يا ـليغ ًاي٘ات اٗسض كطاهث ضٝظ ٝ ـة 5

ذٕٞ اـي چفْ ٓا ٛلث ضٝإ زضيا ـسٟ 
1060

 

 

 ٖٓ ًٚ ذاى آُٞزٙ اّ زض ضاٙ جٞ اٟ ٗٞض حن 6

آؼحإ زضًٜث ٛفث تٜفث آؼا ـسٟ 
1061

 

 

 ذاى ضاٙ ًٟٞ جٞ اٟ ؼيسٟ تطػاـوإ 7

ت٠ شٜث ػٔثطكفإ ش٘ث أُأٝا ـسٟ 
1062

 

 

 إٓ ًٚ ياُة ٠ٓ ـٞز زض ذاى پاٟ حىطجث 8

يي ٗظط تطٖٓ جٞ ًطزز ت٠ ضيا ًٔيا ـسٟ 
1063

 

 

 

 

                                                           
1057

 “Latif vücudunun gömüldüğü kabir, cennet bahçesidir. Temiz semtin, Mekke toprağı ve yüce 

Kâbe oldu.” 
1058

 “Senin kılıcın muhkem şer„-i şerif olup küfrün karanlığını yırtar, risalet meydanlarında onun 

(küfrün) tuğunu aşağı indirirdi.” 
1059

 “O Peygamberin temiz varlığı olmasaydı, bu dünya yaratılmazdı. Ne gökyüzü ne de felekler 

yerinde olurdu.” 
1060

 “Ey kâinatın şefaatçisi! Senin ayrılığında, gözlerimizden kanlı yaşlar gece gündüz, yedi deniz 

olmuş akıyor.” 
1061

 “Ey Hakk‟ın nuru! Ben senin yolunda toza toprağa bulanmışım. Dergâhının eşiği, sekiz cennet 

gibi oldu.” 
1062

 “Ey Efendim! Senin semtinin yolunun tozu toprağı, âşıklar için her yönden amber saçan Me‟vâ 

cenneti oldu.” 
1063

 “Yüce zatının huzurunda bulunan, Hak tâlibi olur. Bana bir kere bakarsan şüphesiz o,  kimya 

olur.” 
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 تاضًاٙ زض شالُؿ حاشة ٝ زضتإ جٞ 9

هس زُصٞيث تٔاٗ٘س ؼسضٙ ٝ يٞتا ـسٟ 
1064
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 شٞٛط آيي٘يٚ يؿ ضذف٘سٙ تاظاض اُؽث 10

ٛط ًٚ زيسٕ اظضخ ٟٝ الشطّ تي٘ا ـسٟ 
1065

 

 

 هِعّ زضياٟ ٝذست ضا ظضٝض ٓوسؼؿ 11

ٗعز لطاكإ ـٜطؼث ًٞٛط يٌحا ـسٟ 
1066

 

 

 تاؽ اظٛاض تٜفحؽث ـٔۀ ضٟٝ ٝكاؼث 12

ؼايۀ تاالٟ اٝضا ْٛ ؼٖٔ ؼئا ـسٟ 
1067

 

 

 ٛط ًٚ ذسٓحٌاض ايٖ زضًٚ تؽِطإ شٜإ 13

إٓ ًسايإ ًٟٞ اٝ اظ ٛٔٚ زاضا ـسٟ 
1068

 

 

 ٗعز ضذؽاض ـٔا چٕٞ ٓاٛحاتإ ـطّ ًفث 14

اٟ پطٟ ٛط جاض ٓٞيث ظُق ػٔثطؼا ـسٟ 
1069

 

 

 زاٗۀ ش٘ث ٓراٍ زاّ ٝلَ ذاٍ جٞ 15

ٓطؽ زٍ ٗاًٚ ًطكحاض اظٛٔٚ ػ٘وا ـسٟ 
1070

 

 

 ضٟٝ ذٞتث تطٗٞـحٚ ذٞاٗسٙ ايْ ٓ٘فٞض ػفن 16

چفْ اتطٝيث تطات ػاـوإ يـطا ـسٟ 
1071

 

 

                                                           
1064

 “Allah‟ın yüce divanında vezir ve âmir sensin. Senin gönül çeken boyun, Sidre ve Tuba gibi 

oldu.” 
1065

 “Onun mücevher aynası Elest bezminde parlamaktadır. Onun güzel yanağını kim görürse şüphesiz 

görmeye başlar.” 
1066

 “Vahdet denizi, onun mukaddes ruhunun varlığıyla, şehir sarrafları nezdinde eşsiz bir inci oldu.” 
1067

 “Cennet bahçesinin çiçeğidir, vefa duygusunun kokusudur. Onun yüce gölgesi de yasemin çiçeği 

gibi latif oldu.” 
1068

 “Kim bu dergâha hizmetkârlık ederse cihan sultanı olur. Onun semtinin fakirleri hep padişah 

oldular.” 
1069

 “Yanağının parlaklığı karşısında ay ışığı utanır. Ey peri! Saçının her teli amber gibi kokuyor.” 
1070

 “Cennet danesi gibi yüzündeki benin, bir kavuşma tuzağıdır. Gönül kuşu, ansızın yakalanıp 

ankaya dönüştü.” 
1071

 “Güzel yüzüne aşk fermanı yazılmış, okuyoruz. Gözün ve kaşların âşıkların beratına tuğra oldu.” 
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 إٓ ًٚ شاٟ ذاى پايث تٞؼٌاٙ اٗثيا 17

پايۀ ٓؼطاشث اٍٝ ٓؽصس اهما اـسٟ 
1072

 

 

 ٗٞض ضٟٝ ٝ چفْ ٝاُفٔػ ٝ ٓا ظاؽ اُثمط 18

يطۀ ػٔثطكفاٗؿ ُيِة االؼطا ـسٟ 
1073

 

 

 تاضًاٙ زازذٞاٛؿ ِٓصأ اَٛ للا 19

ؼسۀ ُفٌط پ٘اٛؿ زضًٚ اػال ـسٟ 
1074

 

 

 تط هُٞٞؿ٠ِ ضا ٌٗاٙ ٓطحٔث ًٖ يا ضؼٍٞ 20

زض ؼطاٟ تاضًاٛث ت٘سۀ ازٗا ـسٟ 
1075
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Müstefʿilün Müstefʿilün Müstefʿilün Müstefʿilün 

1 Minnet sipās eyle aña yoḳdan bizi var eyledi 

 ʿĀĢıḳ ḳılup dergāhına tā ʿarż-ı dīdār eyledi  

 

2 Gör cism ü cānuñ faṣlını ṣorma ḥaḳīḳat aṣlını 

 Bezm-i ezelde vaṣlını dost bize iḳrār eyledi 

 

3 Oḳı anuñ āyātını bilmek dile ġāyātını 

 ġehr-i Elestde ẕātını senüñle bāzār eyledi 

 

4 Ėrsem diyen dildārına bu günü ṣaymaz yarına 

 Yanan maḥabbet nārına yėrini envār eyledi 

 

 

                                                           
1072

 “Senin ayağının tozu olan yer, peygamberlerin öptüğü yüce bir makam olur. Mirac‟ının ilk 

basamağı da Mescid-i Aksa oldu.” 
1073

 “Yüzünün ve gözünün nuru “Güneş‟e yemin olsun” ve “(Peygamberin) gözü şaşmadı” ayetleriyle 

beyan buyrulmuştur. Amber kokuları yayan saçların, Miraç Gecesi oldu.” 
1074

 “Onun adalet isteyenlerin geldiği divanı, safa ehlinin de sığınağıdır. Askerin sığınağı olan kapısı, 

yüce bir dergâh oldu.” 
1075

 “Ey peygamber! Kuloğlu‟na merhametle nazar buyur. O, senin yüce divanında hakir bir kul oldu.” 
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5 Terk eyleyen dünyāsını yarın bula meŝvāsını  

 Ġbrāhimüñ süknāsını bāġ ile gülzār eyledi  

 

6 Sevdügin ėder mübtelā ʿāĢıḳ dėmez hiç aña lā 

 Eyyūbe çün vėrüp belā hem gėrü tīmār eyledi 

 

7 Gör Yūsufı hem ol ile ḳul ėtdi ḳıldı pādiĢāh 

 Vaḳt oldı kim Aḥmedüñ āh yėrini ol ġār eyledi 

 

8 Ol kimine destūr ėder her cānibin maʿmūr ėder 

 Ġy niçeyi rencūr ėder yıllarca bīmār eyledi 

 

9 Pes düĢürüp sevdāsına ʿālemlerüñ ġavġāsına 

 Gör kim belā ṣaḥrāsına Manṣūrı berdār eyledi 

 

10 Yer gök çü ṭāḳat ḳılmadı aña iṭāʿat ḳılmadı 

 Ādem çün aldı bilmedi pes boynuna bār eyledi 

 

11 ġol Muṣṭafānuñ diline vaḥy oldı nāzil biline  

 Anı Ģerāyiʿ iline bir ulu miʿmār eyledi 

 

12 ʿArż eyleyüp kendüzini gösterdi aña yüzini 

 Anuñ cevāmiʿ sözini laʿl-i güherbār eyledi 

 

13 Miʿrāc ėdüp ol Kārdān buldı semāya nerdübān  

 Ḥaḳḳuñ ḥużūrında ʿayān çoḳ dürlü güftār eyledi 

 

14 Her kim aña ḥürmet ḳıla dergāhına ʿizzet ḳıla 

 Ol ḥażrete ḫidmet ḳıla çün ṣāḥib-esrār eyledi 
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15 Ḳaṭreyi ʿummān eyleyüp bir ṭaĢı mercān eyleyüp 

 Ṭobraġı insān eyleyüp ḳudretin iẓhār eyledi 

 

16 Vaṣfı anuñ ṣıġmaz dile künhiyyetini kim bile 

 Bir ḳara ḳanı emr ile çün müĢg-i tātār eyledi 

 

17 ĠĢi kemālinde anuñ diller melālinde anuñ 

 Bāġ-ı cemālinde anuñ bülbül gibi zār eyledi 

 

18 Zülf ü niḳābını ṣabā ḳaldurmıĢ aña merḥab 

 Oldı ḳamu varum hebā luṭfı gėrü var eyledi 

 

19 ʿIĢḳuñ ṭutalı pīĢesin çekdüm tebeh endīĢesin  

 Bezm içre ṣadrım gūĢesin pervāne-veĢ nār eyledi 

 

20 Dilde ḫayāl ü ḥasreti serde ʿaceb keyfiyyeti 

 Derd ü belā-yı miḥneti Ḳuloġlına yār eyledi 
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21 ʿIĢḳuñ bu sırrum fāĢ ėdüp cigerümi hem baĢ ėdüp 

 Bu gözlerümi yaĢ ėdüp aḳıtdı enhār eyledi 

 

401 

Müstefʿilün Müstefʿilün Müstefʿilün Müstefʿilün 

1 Ol Ṣāniʿ-i ʿālem bizi yoġ iken insān eyledi 

 Dürlü naʿim ʿaṭā ḳılup derdlere dermān eyledi 

 

2 Gör ʿāḳil iseñ ḥikmeti çoḳdur kemāl-i ṣanʿatı 

 Bir ḳara ṭaĢı ḳudreti laʿl-i BedaḫĢān eyledi 

 

3 Ḳulaḳ ṭutarsañ bu ḫaber vėrdi saña semʿ ü baṣar 

 Bir ḳaṭre ābı muḫtaṣar deryā-yı ʿummān eyledi 
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4 Dürlü naʿim erzāḳ olup birbirine ilḥāḳ olup 

 Hep cinn ü ins iġrāḳ olup bu deñlü iḥsān eyledi 

 

5 Oldur yine ʿālī-penāh düĢmiĢlerine dād-ḫˇāh  

 Bir bendesini ol Ġlâh eĢyāya sulṭān eyledi 

 

6 ʿAḳl ėremez taḳdīrine Ģādī vėrür ġam yerine 

 Nār-ı elīmī yerine bāġ-ı gülistān eyledi 

 

7 Ḳullarına vėrür meded ėtmez ḳapusından o red 

 Kimisinüñ yėrin ebed cennetle Rıḍvān eyledi 

 

8 ʿIĢḳ cāmını nūĢ eyleyüp ḫālüm ferāmūĢ eyleyüp 

 Bu gözlerüm cūĢ eyleyüp yaĢını mercān eyledi 

 

9 Çekdüm ṭarīḳat maḥfilin geçdüm beriyye merḥilin  

 Ḥuccāc-ı ʿıĢḳuñ menzilin ḫār-ı muġaylān eyledi 

 

10 Bu sırda nādāndur melek ser-geĢte ḥayrāndur felek 

 ʿIĢḳ ehlinüñ baĢın kelek bu yolu bostān eyledi   

 

11 Her sāʿat içre her demi ḳıldı muṣavver ādemi  

 Yazdı nuḳūĢ-ı ʿālemi bir ulu dīvān eyledi 

 

12 ʿĠlm ögredüp nādān iken Ģād eyledi nālān iken 

 Ṭopraġı bir ʿuryān iken ḫilʿat aña cān eyledi 

 

13 Hiç vaṣfa ṣıġmaz ṭalʿati bilinmedi keyfiyyeti 

 Zülf-i ḫayāl-i heyʾeti ʿaḳlum perīĢān eyledi 

 

14 Gel rehberin izle izin gūĢ eyle cānānuñ sözin 

 ʿArż eyleyüp eclā yüzin ol gėrü pinhān eyledi 
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15 Göñlüm ḫayālüñde senüñ eclā cemālüñde senüñ 

 ʿIyd-ı viṣālüñde senüñ cānını ḳurbān eyledi 

 

16 Ben yanaram ḫōr u ẕelīl baña nihāyet güle ėl  

 Bāġ-ı ḫayālüñde bu dil feryād u efgān eyledi 

 

17 Meydāna gel ḳo ezberi ʿaĢḳdan oḳı bu defteri 

 Buldı viṣāl-i dilberi kim ʿahd ü peymān eyledi 

 

18 Bilen ḥaḳīḳat ėllerin aḳıtdı gözden sellerin 

 Gezdi fenā menzillerin lāhūt-ı seyrān eyledi 

 

19 MüĢtāḳ olanlar ol yüze dāyim ṣalā ėder size 

 Dost Ģāhid-i vaṣlın bize bir gėce mihmān eyledi 

 

20 GūĢ eyleyüp āyātuñı fehm eyleyüp ġāyātını 

 Ḳuloġlı görüp ẕātuñı çāk-i girībān eyledi 

 

402 

Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün 

1 Göñül derdüñe dermān ara gez Baġdād u Tebrīzi  

 Saña hiç çāre-ger olmaz cihānuñ Ģāh-ı Pervīzi  

 

2 Anuñ Ģīrīn lebinden bir ḳadeḥ nūĢ eyleyince sen 

 Biri birine ėrmeye gözüñüñ eĢk-i ġebdīzi 

 

3 Niçün pinhān içersin cām-ı ʿıĢḳı sen de iy ṭālib 

 Sen anı Ģöyle iẓhār eyle ṣayma Ģaḥne-i tīzi 
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4 Cihānuñ sen ḳuru ālāyiĢine aldanup ḳalma 

 Ki ṣayda niyyet ėtme ol ġazāl-ı fitne-engīzi 

 

5 Ecel rāh-ı emel derbendin almıĢ dāmenüñ ṭutmıĢ 

 Baḳup görmez misin yoluñda ol cellād-ı ḫūnrīzi 

 

6 ʿUrūs-ı dehre vėrme göñlüñi dāmād ėder her gün 

 Niçe senüñ gibi kimseyi aldar gör o nebtīzi 

 

7 Yüri ʿanḳā-ṣıfat ol lāĢe-i dünyāya dil vėrme 

 Hümā gibi ṣalındurma gözüñe ẕerre nā-çīzi  

 

8 Bu gün Ferhād-ı ʿıĢḳam Bī-sütūnuñ dāmenüñ ṭutdum  

 Ḥayf ol lebleri ġīrīn ferāmūĢ eyledi bizi 

 

9 Naẓar ḳıl lāle-i hāmūna bir ʿibret alup Ģāhā 

 ġehid-i ʿıĢḳ olanuñ ḳan ile tekfīn ü techīzi 
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10 PerīĢān ḥālümi ʿarż ėtmege ben yāre varmıĢdum 

 Raḳībi anda gördüm eyledüm envāʿ-ı taʿzīzi 

 

11 Kelām-ı dilbere ben gūĢ-ı cān ṭutdum firāsetle 

 Baña Rūḥü‘l-ḳudüs gibi dėdi bir ḥikmet-āmīzi 

 

12 Dėdi her kim bize ʿāĢıḳ olursa ġayrıdan geçsün 

 Bu dünyā-yı ve mā-fīhādan ėtsün külli perhīzi  

 

13 Ki bu rāh-ı maḥabbetde niçün ġaflet ḳılur ʿāĢıḳ 

 Ėremez menzil-i vaṣla bu yoluñ her seḥer-ḫīzi 
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14 Cihān bōstānına aldanma sen faṣl-ı ḥazān ėder 

 Ḳuruyup dökilüp gider bunuñ bāġ ile pālīzi 

 

15 Olur çün bir kemālüñ bir zevāli bil yaḳīn āḫir 

 Ėrer he r bir bahāruñ ʿāḳıbet ḳıĢ ile pāyīzi 

 

16 Göñül sen ravża-i bāġ-ı dilārāya sülūk eyle 

 Yaḳañı bāġbān düĢürmesün göstermegil izi 

 

17 Ḫiṭāb-ı len terānī1076
 istimāʿına taḥammül ḳıl    

 Bu Ṭūr-ı kūh-ı miḥnetde niçe Mūsā çöker dizi 

 

18 Niçün bu ṭāḳ-ı eyvāna göñül baġlarsın iy ʿārif 

 Ki bir gün menzil eylersin türāb altında dehlīzi 

 

19 Ḥarīr aṭlasına çarḫuñ tenezzül eylemez göñlüñ 

 Gele bir vaḳt ki bulmayasın ol demde kefen bezi  

 

20 Ḳuloġlı ḳıl duʿā Sulṭān Murāda Ḥaḳ ẓafer vėrsün 

 Ki fetḥ ėdüp baġıĢlasun aña Baġdād u Tebrīzi 

 

403 

Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün 

1 Girürsin zīr-i ḫāke ʿāḳıbet sen yapma eyvānı  

 Görür misün n‘olısardur çün āḫir ḥāl-i insānı 

 

2 Bu bāġ-ı dehrüñ içinde eser bād-ı ḥazān āḫir 

 Ṭaġıdur vech-i ʿarża çün bu evrāḳ-ı perīĢānı 

 

 

                                                           
1076

 A‟râf, 7/143. 
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3 Oḳur mecmūʿa-i ḥasret kitābın bülbül-i Ģeydā 

 ĠĢidüp ġonçe feryād eyledi yırtup girībānı 

 

4 Bu bāzār-ı taḥassür içre naḳd ü varumı vėrdüm 

 Dönüp bir kerre baḳmadı aña ol Yūsuf-ı ŝānī  
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5 Göñül murġı bu cismüm cism-gāhından āzād olsa 

 Tenezzül eylemezdi ḳonmaġa ol kāḫ u keyvānı 

 

6 Yüzüñ taġyīrinüñ bir ḥarfini teʾvīl ėdersem ger 

 Anı fehm ėtmede ʿāciz ḳalurdı niçe ḲāĢānī  

 

7 Bu dil çün ḫānḳāh-ı ʿıĢḳ içinde nev-mürīd oldı 

 Elini pīr-i vaṣluñ būs ėdüp pek ṭutdı dāmānı 

 

8 Viṣālüñ ḥaccına iḥrām-ı ʿıĢḳı baġlanur cānum 

 Saña yol vėrmez iliĢdi ḳoma ḫār-ı muġaylānı 

 

9 Güẕer-gāhuñdan iy cānā geçerken dāmenüñ dėvĢür 

 Yatur çün ḫāk-i ḫūn içre Ģu ʿıyduñ bunca ḳurbānı 

 

10 Senüñ hengām-ı vaṣluñda cemālüñ āĢikār olsa 

 Hemānā lerze ėdüp ditreĢür ʿarĢuñ sürūĢānı 

 

11 TemāĢāgāh-ı ehl-i dil durur bāġ-ı cemālüñçün 

 Ki zīrā hiç fenā bulmaz anuñ serv-i ḫırāmānı 

 

12 Penāh olmıĢdurur bildüm o Ģāhīn-i ḥavādiŝden  

 Teẕervī gibi göñlüm anda ḳılsa n‘ola cevlānı 
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13 DerilmiĢ āsitānuñda Ģehā Ģol zümre-i ḫūbān 

 Ḳapuñda bekleĢürler ṣanasın erbāb-ı rūḥānī 

 

14 Gözüm yaĢı cemālüñ görmegiçün rūz u Ģeb dāyim  

 Ṣanasın Baḥr-ı ḳulzümdür döker dürr ile mercānı 

 

15 Vücūdum milkini bu leĢker-i hicrüñ ḳılur yaġmā 

 Görebilsem Ģikāyet eyler idüm sen cihānbānı 

 

16 Baña Ģol mekteb-i ḥüsnüñ içinde ṭıfl-veĢ ḫˇāce 

 N‘ola taʿlīm ėderseñ ḥarf ḥarf esrār-ı Ḳurʾānı 

 

17 Cemālüñ naḳĢını seyr eyleyen ʿālemde her bārı  

 N‘ėder Ģol ḫātem-i laʿlüñ gören mühr-i Süleymānı 

 

18 ĖĢigüñ ṭaĢını pister ḳılan Ģol müflis ü ʿuryān 

 Sevinür ṣanasın bulmıĢ gibi māl-i firāvānı 

 

19 Dem-ā-dem leĢker-i hicrüñle defter eyleyüp yazdum 

 Rebīʿü‘l-evvelüñ biñ ḳırḳ beĢinde iĢ bu dīvānı  

 

20 Ḳuloġlı sen duʿā eyle ricālu‘llâh ėde himmet 

 Ḫudā Sulṭān Murāda vėre Bākū ile ġirvānı 
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21 Elindedür Ģu milk Allâhuñ istedügüne vėrür 

 ʿAcem iḳlīmine anuñ yüriye emr ü fermānı  

 

404 

Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün 

1 Hevā-yı ʿıĢḳa cevlān eyle iy dil aç Ģu pervāzı 

 Ṣaḳın ifĢā ėdüp hiç ġayra iẓhār ėtme bu rāzı 
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2 Be-zinhār aldanuben ṣaydgāh-ı ḥasret içinde 

 Elüñden ḳaçurursın ḫoĢça ṭut bu murġ-ı Ģahbāzı 

 

3 Bıraḳduñ Ḥaḳḳı ġayrı eyledüñ cānā ṭaleb Ģimdi 

 ʿAceb yoḳ naḳdine ṣatduñ sen ol dildār-ı mümtāzı 

 

4 Eger Ḫüsrevleri zencīrüñe Ģeydā ḳılam dėrseñ 

 Olıgör zülf-i dildāruñ ki her ṭārında canbāzı  

 

5 Niyāz ėt āsitānında sen ol dildāruñ iy ʿārif 

 ʿAceb olmaz ne deñlü eyler ise ol saña nāzı 

 

6 Eger āsūdedür ḥālüñ eger düĢvār ola bunda 

 Oḳursın ʿāḳıbet serde ne ise yazılan yazı 

 

7 Göñül vėrme bu dünyānuñ ḫayālātına zinhārī  

 Bu gün mihr-i vefā ṣanma meded sen ol cefā-sāzı 

 

8 Ṭutılup ḥabs olursın niçe yıllar bend-i miḥnetde 

 Bu nefs ʿayyārınuñ olma göñül sen bunda enbāzı 

 

9 Dilerseñ cevher-i vaṣla nihānī dest-res bulmaḳ 

 Ki bu eyvān-ı Sübḥānīnüñ olġıl Ģimdi serbāzı 

 

10 Maḥabbet sırrın ifĢā eylemezdüm kimseye ʿömren 

 Beni āfāḳa ṭuyurdı gözümüñ eĢk-i ġammāzı 

 

11 Ṣaḳın bu rūbeh-i çarḫa göñül ḳaçırma Ģīr iseñ 

 Kebūter ile ṭutarlar iĢidürsin niçe bāzı 

 

12 Ki zīrā ḥurrem u Ģādīnüñ āḫir ṣoñı aġlamaḳ 

 Muḳaddem bunda gülen ėdiserdür soñra feryāzı  
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13 Celālüñe cemāle maẓhar ėder Tañrı insānı 

 Bahārından Ģitā ayırmaz olur ḳıĢ ile yazı 

 

14 Gözüm yaĢını baḥr ėtdüm dėdüm gelsün temāĢāya 

 O dilber ʿazm ėderken Ģol raḳīb eylemiĢ iġmāzı 
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15 Beni Ģol bī-günāh ol yāre ġamz ėtdi raḳīb ammā 

 Ḫudā Veyl ṭamusı içre yandursun o hemmāzı  

 

16 Bu gün ol Ḥākimü‘l-vaḳtüñ öñinde müddeʿī-vārī 

 Ḳılur daʿvā-yı ʿıĢḳuñ dil ėder bir ḥüccet ibrāzı 

 

17 Göñül Ģehrin ġamuñ çāvuĢı tīmār eylemiĢ gūyā 

 Anuñ emr-i hümāyūnuñla olmıĢ dėrler ifrāzı  

 

18 Ġamuñdan ayru düĢdi iĢ bu göñlüm yalıñuz ḳaldı 

 Pes anuñ emr-i sābıḳda çün ol olmıĢdı hem-rāzı 

 

19 Eger maʿĢūḳ ile ʿāĢıḳ nicedür bileyin dėrseñ 

 Oḳı ġeh-nāme-i dilde Ģu Maḥmūd ile Ayāzı  

 

20 Ḳuloġlı bir duʿā ḳıl aña āmīn diye Cebrāʾīl 

 Ḫudā Sulṭān Murāduñ ėde Ġazvīn ile ġīrāzı  

 

405 

Mefʿūlü Mefāʿīlü Mefāʿīlü Feʿūlün 

1 Bu ḫaste göñül ḳapuña dermāna özendi 

 Maḥbūs-ı ġamuñ ḫāṭır-ı seyrāna özendi 
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2 GūĢ eyleyicek vādi-i Eymende ena‘llâh 
1077

 

 Mūsā gibi ol āteĢ-i sūzāna özendi 

 

3 ġol Kaʿbe-i zülfüñde gören ʿıyd-ı viṣālüñ 

 Cān terk ėdüben kendüyi ḳurbāna özendi 

 

4 Tā ṣubḥa degin yanmaġa hengām-ı vefāda 

 ġol Ģemʿ-i ruḫuñ gördi bu pervāne özendi 

 

5 Bu murġ-ı göñül ḳıĢ-ı taḥassürde dem-ā-dem 

 Ṣabr ėdemeyüp bāġ-ı gülistāna özendi 

 

6 Dil ġurbet evin gezdi bu gün ḫāne-be-ḫāne 

 Ḳodı oları milket-i cānāna özendi 

 

7 Seyr ėtdi göñül cümleten iḳlīm-i Ḥicāzı 

 ĀĢüfte olup Ģimdi Ḫorāsāna özendi 

 

8 Dil müflisi çün genc-i viṣālüñde olupdur 

 Ḳapuña gelüp südde-i iḥsāna özendi 

 

9 Ġskender olup gezdi göñül dāmen-i Ḳāfı 

 Ṣun cām-ı lebüñ çeĢme-i ḥayvāna özendi 
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10 Ḫˇāb almıĢ idi rāh-ı meĢaḳḳatde uyandum 

 Dil ḫavfa düĢüp çün yine kervāna özendi 

 

11 ġu cām-ı lebüñ ḫāṭıruma çün güẕer ėtdi  

 Ṣarrāf-ı göñül laʿl-i BedaḫĢāna özendi 

 

                                                           
1077

 Kasas, 28/30. 
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12 Gülzār-ı ġamuñ beni cüdā ḳıldı vaṭandan 

 Çün bülbüli çün āh ile efġāna özendi 

 

13 Bu mūr-ı göñül çekdi zemīn içre firāḳuñ 

 Tā Ģimdi güẕergāh-ı Süleymāna özendi 

 

14 Bezmüñde bu dil niçe niçe çeke cefāyı 

 Sāḳī meded ėt sāġar-ı devrāna özendi 

 

15 Dil ẕerre gibi ḫāk-i meẕelletde yaturken 

 Göklere uçup ol meh-i tābāna özendi 

 

16 Bu fülk-i göñül ḳaldı çü girdāb-ı belāda 

 Liman-ı viṣālüñ ile ʿummāna özendi 

 

17 Güstāḫ oluben ḳalmıĢ idüm ḫidmet-i Ḥaḳdan 

 Dil bende gibi ḫidmet-i sulṭāna özendi 

 

18 Cemʿiyyet-i dil bulmaḳ içün iĢ bu ḫavāṭır 

 Göñlüm yine ol zülf-i perīĢāna özendi 

 

19 Her bār açup oḳumaġa muṣḥaf-ı vechüñ 

 Dil ṭıflı bu gün mekteb-i ʿirfāna özendi 

 

20 Yaġmā ėdeli mā-melekin leĢker-i hicrüñ  

 Ḳuloġlı yine defter-i dīvāna özendi 

 

406 

Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün 

1 Göñül levḥinde taṣvīr ėt gel iy iĢbu maḳālātı 

 Çü bir gün olısar zāyil bu dünyānuñ ḫayālātı 
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2 Yapuben yüce eyvānı cefā çekme bu dünyāda 

 Bilürsin çün beḳā bulmaz fenā milküñ ḫarābātı 

 

3 Ecel bir kāseyi saña ṣunısardur hemān āḫir 

 Kimüñ ėrse dimāġında giderür cümle leẕẕātı 

 

4 Metāʿ-ı ḥüsn-i dünyāya göñül vėrme gel iy tācir 

 Bunuñ sūrına aldanma vėrür ṣoñra ḫasārātı 
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5 Bahārına niçün maġrūr olursın yėledür pāyīz  

 Ḥazānuñ leĢkerinden pes ėder güller Ģikāyātı 

 

6 Bu bāg-ı dehrüñ içinde ne bülbül ḳalısar ne gül 

 BaĢın ṣalup ḳılur servī fenāsına iĢārātı 

 

7 Vefāsızdur gül-i gülzār ṣaḳın aldanma iy dānā 

 Anuñçün āh u ḥasretle ḳılur bülbül ḥikāyātı 

 

8 Ki her gül ḫār-ı miḥnetsiz çü bāl olmaz dikensiz hem 

 Bu çarḫuñ budurur kārı ėder cevr ile ġārātı 

 

9 Ḳanı bunca selāṭīn hep gelüben dünyeden gitdi  

 Ḳodılar tāc ile taḫtı bıraġup cümle dārātı 

 

10 Birisi bunda bulmadı ölüm derdine hiç dermān 

 ĠĢitdük ḳanı Ġskender ėderler rivāyātı  

 

11 ġarāb-ı mevti bir bir hep ḳamu nūĢ eyledi anlar 

 Gidüp rāh-ı ʿadem içre ṭutup ṣaḥrā-yı heyhātı 
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12 Bu ṣaḥn-ı lājeverdüñ hiç rehā bulma üstünden  

 Ki çoḳ Ģehler ölüp gitdi ḫarāb oldı ʿimārātı 

 

13 Ḳanı cebbār u cābirler cihān fermān idi aña 

 Ḳamunuñ yėri yurd oldı batup gitdi fiĢārātı 

 

14 Ne deñlü ʿömr ile māluñ firāvān olsa ʿālemde 

 Gelür bir vaḳt o hiç ḳalmaz anuñ vardur nihāyātı 

 

15 Ki yoḳdur aña hiç çāre gėrü ölmek durur bi‘llâh 

 Ecel dermānın ararsañ gezüp arż u semāvātı  

 

16 Gel iy ʿāḳil tefekkür ḳıl niye geldüñ bu dünyāya 

 Çü ḳulsın ḳulluġa baġla bėlüñ getür irādātı 

 

17 Belāsına anuñ ṣabr ėt cefāsına taḥammül ḳıl 

 Anuñ naʿmāsına dāyim ḳılup Ģükr ü mübāhātı 

 

18 Göñül ḫalvet-niĢīn ol sen otur vaḥdet serāyında 

 Bu ʿömr-i erbaʿīn içre çeküp dürlü riyāżātı 

 

19 Ki tā fetḥ ėde ol Fettāḥ gözüñden siline perde 

 ʿAṭā ḳıla kerem kānı saña niçe kerāmātı 

 

20 Ḳuloġlı ḳadüñ eyle dāl kemāle ėrmek isterseñ 

 Vėre Ḥaḳ rūz-ı maḥĢerde saña ravżāt-ı cennātı 
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21 Bulam dėrseñ o dildārı seḥer ḳıl āh ile zārı 

 Vėrürseñ yolına varı bulasın çoḳ mükāfātı 
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407 

Müstefʿilün Müstefʿilün Müstefʿilün Müstefʿilün 

1 Nāme-i ḥasretüñ bu dil Ģerḥ-i beyāna baĢladı 

 Bülbül-i gül-ʿıẕār-ı ʿıĢḳ āh u fiġāna baĢladı 

 

2 Tīġ-i cefā ile bizi dest-i firāḳuñ urdı çoḳ 

 ʿĀḳıbet andan üĢenüp Ģimdi sināna baĢladı 

 

3 Cümle gedā-yı Ģehri hep ḫāke berāber eyledi 

 LeĢker-i miḥnetüñ senüñ Ģu kāmrāna baĢladı 

 

4 ġehre cenāb-ı maḳdemüñ henūz ayaġ uzatmadın 

 Cevr ü sitemden o geçüp dökmege ḳana baĢladı 

 

5 Kaʿbe-i kūyuñda senüñ bu dil mücāvir olmadın 

 ʿUmreye niyyet eyleyüp ḥacc-ı ḳırāna baĢladı 

 

6 Meclis-i ġamda vāʿiẓı kürsiye teklīf eyledük 

 Āyet-i ḥüsnüñi ḳoyup ġayrı fesāne baĢladı 

 

7 Bu dil mürīd oldı bu gün pīr-i maḥabbete yine 

 ġehr-i göñülde ʿāḳıbet bir āsitāna baĢladı 

 

8 Bezm-i ṣafāda muṭribüñ çengini aldı eline 

 Çaldı ʿIrāḳı ser-te-ser ol Iṣfahāna baĢladı 

 

9 Bāġ-ı hevā-yı fikretüñ içre göñül teẕervisi  

 Farḳ-ı dıraḫt-ı zülfüñe gör āĢiyāna baĢladı 

 

10 Girye-i āb-ı çeĢmümi gördi benüm Ģol bāġbān  

 Ṣandı ki āb-ı menfaʿat o bōstāna baĢladı 
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11 Geldi çü remmāl-i Ģehir açdı dükān-ı ḥikmeti  

 Rāz-ı derūnumuz bizüm keĢf-i ʿayāna baĢladı 

 

12 Ġmdi o seg raḳībi gör bizi didüm didüm ėdüp 

 Yėdi bitürdi cismümi ol üstüḫˇāna baĢladı 

 

13 Tācir-i ʿıĢḳı gör yine nāfe-i müĢg-i ṭurrasın 

 Aldı o yārüñ ʿāḳıbet ulu ziyāna baĢladı 

 

14 Zāhidi gör evvel bizüm bezm-i ṭarīḳatümüze 

 GetürmiĢ iken iʿtiḳād reyb ü gümāna baĢladı 
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15 Dost benüm ṭoġrulıġum tecrībe eylemiĢ iken 

 Ėtmeyü beni iʿtimād ol imtihāna baĢladı 

 

16 GülĢen-i bāġ-ı ḥüsnüni gösterür iken āĢikār 

 Yā neden iḥtizāz ėdüp Ģimdi nihāna baĢladı 

 

17 Sen bize bir ʿilāc ėdüp tā ki ḫalāṣ ėt iy ṭabīb 

 Ḳodı bu derd-i ser bizi döndi o cāna baĢladı  

 

18 Cām-ı ġamuñ edepsizi Ģerm ėdüben ḳızarmadı  

 Ḳodı o dest-i dilberi Ģimdi dehāna baĢladı 

 

19 Ben de ṣalāt-ı ʿıĢḳuña Ģimdi iḳāmet eyledüm 

 Baña garaż ėtdi raḳīb o da ezāna baĢladı 

 

20 Ḳuloġlı vaṣf-ı ʿıĢḳuñuñ ḥikāyetini dėmege 

 Diñle sürūr-ı derd ile o yana yana baĢladı 
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408 

Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün 

1 Eger Ģehr-i derūnumda görürsem ben dilārāyı 

 Revānına revān ėdem Semerḳandı Buḫārāyı 

 

2 Cemāl-i muṣḥafın bir kez kim anuñ eylese ezber  

 Taḥayyürde ḳalur cānı unudup aġ u ḳarayı 

 

3 Anuñ ėĢigi ṭaĢına bu gün baĢın ḳoyan müflis 

 Bulur ol devlet-i sermed n‘ėder emlāk-i Dārāyı 

 

4 Bulur eẕvāḳ-ı rūḥānī  gidüp bu perde ẓulmānī  

 Gören geçer dü-ʿālemden ḫayāl-i ʿālemārāyı 

 

5 Ki bu bezm-i ḥaḳāyıḳdan bu gün leẕẕet bulan ʿāĢıḳ  

 Fenā-fi‘llâh olur muṭlaḳ içenler cām-ı ḥamrāyı 

 

6 Senüñ vaḥdet serāyında Ġlâhī nā-geh-ān bir kez 

 Cemālüñ gören ʿāĢıḳlar n‘ėder cennāt-ı ḥavrāyı 

 

7 Saʿādet ehli oldur kim yüzüñ meĢhūd ėde dāyim  

 Ḳulaġı hiç iĢitmeye o ġayrıdan müdārāyı  

 

8 Bunuñ tīmārı bīmār olmadan yoḳ özge bir çāre 

 Bu ʿıĢḳuñ çāresi oldur ura zaḥmına yarayı  

 

9 Anuñ sözine cān vėrüp Ģu pervāne gibi yana 

 Eger ṭāḳ-ı muʿallādan göre zülf-i muṭarrāyı 
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10 Ḳanı ol ḫˇāb-ı devlet kim niçe hüĢyāra vėrmezdüm 

 Görür olsam menāmumda eger ol ḳaĢı ṭuġrāyı  
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11 NuḳūĢ-ı ʿālem-i ẓāhir gözümden çıḳdı bi‘l-küllī 

 FerāmūĢ eylemez göñlüm benüm bu çeĢm-i ġarrāyı 

 

12 Anuñçün Mescid-i Aḳṣā anuñçün ḳubbe-i mīnā  

 Bu yüzden añladı dānā ser-ā-ser sırr-ı esrāyı  

 

13 Żiyā-yı Ģemʿ-i ruḫsāruñ derūnumda ṣalar pertev 

 Senüñ bu āteĢ-i ʿıĢḳuñ ėder cānumda icrāyı  

 

14 Göñül mihr ü vefā isterseñ oḳı nāme-i ʿıĢḳı 

 Yazup levḥ-i derūnuñda bu gün Vāmıḳla ʿAẕrāyı  

 

15 Bulam dėrseñ eger ol Ģāhid-i ḳudsī cemālini 

 Yüri ṣaḥrā-yı ʿıĢḳ içre anı arayı arayı 

 

16 Ḳo bu fānī ḫayālātı beḳā-yı Lā-yezāli gör 

 Anuñ iste cemālini gezüben ṭaġ u ṣaḥrāyı 

 

17 N‘ėdersin iĢ bu eyvānı yapup āḫir ḫarāb olur 

 Yėter tek sāyebān eyle bu ṭāḳ-ı ʿāli-ḥaḍrāyı   

 

18 Sevüp Allâh resūlini göñül sen ġayrıdan vaz gel  

 Bu gün sünnī ve ṣādıḳ ol ṣaḳın olma teberrāyī  

 

19 Resūlüñ ümmeti olup ki müʾmin ol muvaḥḥid ol 

 Fidā ḳılsun saña yarın Yehūd ile Naṣārāyı 

 

20 Ḳuloġlı bil Ḥaḳuñ ḳadrin bu ʿömri eyleme żāyiʿ 

 Aḳıdurdı firāḳ ile gözüñden yedi deryāyı 
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409 

Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün 

1 Ġy göñül örter gibi terk ėtmeden dünyā seni 

 Niçe bir aldar firīb ėder ḳuru ġavġā seni 

 

2 Fülk-i dil girdāb içinde pāymāl olmaḳ neden 

 ʿĀḳıbet ġarḳ ėdiser bu gördügüñ deryā seni 

 

3 ĀĢinā olma ṣaḳın bu gördügüñ bīgāneye  

 Siḥr ile mesḥūr ėder hergiz ḳılur Ģeydā seni 

 

4 Dāmen-i ehl-i irādet ṭutagör iy dil hemān 

 Ḥaḳ yolına sālik eyler rehber-i dānā seni 
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5 Emrini ṭut Ḥażret-i Ḥaḳḳuñ ve ḳılma nehyini 

 Tā kim iḥrāḳ eylemeye āteĢ-i kübrā seni 

 

6 Nām-ı Ḥaḳḳı gel dilüñden hiç ferāmūĢ eyleme 

 Çün müsemmāya ėriĢdire bu gün esmā seni 

 

7 ĀĢiyān-ı bāġ-ı tevḥīde bu gün aç perr ü bāl 

 Görmege müĢtāḳ olurlar Sidre vü Ṭūbā seni 

 

8 Bezm-i vuṣlatda o yār ile ḳılagör merḥabā 

 Çünki maḫmūr eylemiĢdür sāġar-ı ḥamrā seni 

 

9 Hiç elüñden ṣalıvėrme gel zimām-ı himmeti 

 Menzil-i vuṣlat maḳāma ėrgüre sevdā seni 

 

10 Ḳalma bu rāh-ı beyābān-ı cihānda gözüñ aç 

 Ḥażretine daʿvet ėder dergeh-i aʿlā seni 
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11 Tīh-i ġafletden güẕār eyle göçersin ʿāḳıbet 

 Kim bu yolda aldamasun menn ile selvā seni 

 

12 Pes ölümden çāre yoḳdur ḳaçuben ḳurtulmaġa 

 BaġlamıĢdur ĢeĢ-cihetden ol yed-i ṭūlā seni 

 

13 Dünyenüñ yoḳdur Ģebābı vėrme aña iḥtimāl  

 Gösterür imrūzı aldar bu ġam-ı ferdā seni 

 

14 ġehr-i ḳalbüñ ḥıfẓ ėdüp ġayrı ḫavāṭırdan bu gün 

 Ėtmesün Ģol leĢker-i ġam rūz u Ģeb yaġmā seni 

 

15 Yoġ ise ʿıĢḳa güvāhuñ ḥüccet ibrāz eyleme 

 Ne yere iltüser āḫir bu ḳuru duʿā seni 

 

16 Kaʿbe kūyuña senüñ cānā piyāde gelmiĢüz  

 BaĢı açuḳ yalın ayaḳ isterem Mevlā seni 

 

17 Mest ü Ģeydā yürürem yoluñda vėr baña refīḳ 

 Bulmaġa yoḳdur mecālüm iy Ģeh-i raʿnā seni 

 

18 Reh-nümā-yı dergeh ol çün dāmenüñ ṭutdum senüñ 

 Bulmaḳ ister bu göñül arar yürür cānā seni 

 

19 Āh-ı āteĢbārum iḥrāḳ ėtdi çarḫuñ ḫirmenin 

 Her ḳaçan görsem raḳīb ėder dilā peydā seni 

 

20 Bu Ḳuloġlı derdmende bāri vėrgil bir ḫaber 

 Kim ne vaḳt devlet-serāñ içre bula tenhā seni 
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21 Vėrmedi ʿālem niĢānuñdan ḫaber hep aradum 

 GörmiĢ ʿömri içre bir kez Mescid-i Aḳṣā seni 

 

410 

Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün 

1 Gel iy güm-geĢte çün bu çeĢm-i rūĢen reh-nümā geldi 

 Bu ḫaste cānuña kim muĢtulıḳ olsun devā geldi 

 

2 ġu kūy-ı miḥnet içre bir ġarīb ü nā-tüvān iseñ 

 Dil-i dīvāneye el-ḥamdüli‘llâh āĢinā geldi 

 

3 Ḳapusı ṭaĢını yaṣdanuben ṭopraḳ döĢenürdüñ  

 Seḥer-gehden açılmaġa dil-i dārü‘Ģ-Ģifā geldi 

 

4 Göñül zindān-ı ġamda ḥasret-i Yūsuf gibi maḥbūs 

 Vücūdum Mıṣrına sulṭān içün tāc u ḳabā geldi 

 

5 Niçe demdür ki ben bāġ-ı ġamuñda intiẓār idüm 

 ġu sünbül kākülüñ būyını götürdi ṣabā geldi 

 

6 Cihānı geĢt ėdüp bir yėre ḳılmadum tenezzül hiç 

 Ser-i kūyuñ türābından baña bir ḫoĢ ṣadā geldi 

 

7 Cemālüñ perdeden ṭaĢra ʿayān olalı ʿaynuma 

 Ġki ʿālem gözüme çün bilürsin māsivā geldi 

 

8 Senüñ zülf-i siyehkāruñ dil almıĢ boynına bārın 

 Anı fehm ėtmedi miskīn baĢına ne belā geldi 

 

9 Vėrelden ḫāk-i pāyuñ ẕerresin bu destüme o bād 

 Benüm bu dīde-i ḫūn-bāruma çün tūtiyā geldi 
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10 Ṭabībā luṭf ėderseñ ʿām-ı fażluñdan ne naḳṣ olur 

 Saʿādet ḫānuña gūyā senüñ bir mübtelā geldi 

 

11 Bu gün ḳurbān olup ölmek ḥabībüm Kaʿbe kūyuñda 

 Çü saʿy-i Merve-i vaṣluñ baña ġāyet Ṣafā geldi  

 

12 Ėreli baĢuma Ģu sāye-i devlet gibi vaṣluñ 

 Ṣanasın farḳum üzre Ģehper-i ẓıll-ı hümā geldi 

 

13 Meger āĢūb içün dil kiĢverini vėrdi yaġmāya 

 Göñül hāmūnına bildüm ki sancaġ-ı fenā geldi 

 

14 Bu naḳd-i varum ʿarż ėtdüm tenezzül ḳılmadı cānān  

 Meded görmege varuñ Ģimdi Ģehre pārsā geldi 
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15 Bahār-ı ʿömrümüñ pej-mürde olmaḳlıġa yüz ṭutdı 

 Geçüp hengām-ı vuṣlat Ģimdi eyyām-ı Ģitā geldi 

 

16 Pes anuñ rüʾyet-i ẕātın suʾāl ėtmek ḫaṭā imiĢ 

 ĠĢitdük Ġbn-i ʿĠmrāna nite çūn u çerā geldi 

 

17 Bu çarḫuñ ḳaydına çoḳ pādiĢāhlar bende olmıĢdur 

 Ḳanı Ġskender ü Dārā hezārān Ḳaydefā geldi 

 

18 Niçe Rüstemleri ṣayd eyledi iĢ bu kemend-i çarḫ 

 Birisi ber-murād olmadı çoḳ mīr-livā geldi 

 

19 Hüviyyet āsitānında yüzüm ṭobraġa ḳomıĢdum 

 Bu dünyānuñ vefāsı yoḳ deyüben bir ṣadā geldi 

 

20 Bizi sev ġayrınuñ ur terkini deyü hemān bi‘ẕ-ẕāt 

 Nihānī hātif-i ġaybdan Ḳuloġlına nidā geldi 
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411 

Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün 

1 Cihāna vėrmeyen göñlin bu gün ʿālī-cenāb oldı 

 Tenezzül ėtmeyen dehre ʿazīz ü kāmyāb oldı 

 

2 Bu dünyānuñ miŝāli sāyedür ḳosañ ḳaçar dāyim  

 Ḳaçarsañ ol seni ḳovar ki bir ẓıll-ı seḥāb oldı 

 

3 MeĢaḳḳatler çeküp ʿālī-serāy eyleyene menzil 

 Yatur ḳaʿr-ı zemīn içre o bir ḳabża türāb oldı 

 

4 Vücūduñ ḫākdānından uçup ḳurtulmaġa çāre 

 Dilerseñ feyż-i Rabbānī ile ol fetḥ-i bāb oldı 

 

5 Vücūduñ ẕerresin bu zīr-i ḫāk içre daḳīḳ eyler 

 ġu gerdūn-ı felek zīrā döner bir āsiyāb oldı 

 

6 Ṣaḳın cemʿiyyet-i dünyāya maġrūr olma iy ṭālib 

 Üzerüñe senüñ her birisi ince ḥisāb oldı 

 

7 Bunuñ bezminde bir laḥẓa ṣafā ėdenlerüñ cānı 

 BiĢüben nār-ı ḥasret içre ol deñlü kebāb oldı 

 

8 Bunuñ ālāyiĢi ārāyiĢine aldanup ḳalma 

 Ḥużūr-ı ḥażrete iltmez seni ġāyet ḥicāb oldı 

 

9 Saña sīm ʿarż ėder evvel baḳırdur vėrdügi āḫir 

 Öñüni gösterür maʿmūr ṣoñı illā ḫarāb oldı 
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10 Ne deñlü aġlasa bülbül gülüñ girmez ḳulaġına 

 Senüñ bezmüñde ḳaddüm çeng olup nālem rebāb oldı 
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11 Ḳatı diḳḳat ėdüp hengām-ı vaṣlın ġoncenüñ ṣordum 

 Sükūtı dilberüñ maḥżā kim ʿuĢĢāḳa cevāb oldı 

 

12 Zekāt-ı ḥüsnüñ içün derviĢāne ḳapuña geldüm  

 N‘ola raḥm eyleseñ ʿıyd ėrdi hem vaḳt-i niṣāb oldı  

 

13 Ġçen bir cürʿasın tā ḥaĢre dek maḫmūr olur anuñ 

 Lebüñ bezm-i maḥabbet içre kim bir cürʿa nāb oldı 

 

14 Serā-perde ṭutarlar meclisüñde ṣanki rūḥānī  

 Cemālüñ Ģemsine bu ebr-i zülfüñ çün niḳāb oldı 

 

15 Dehānuñ sükkeri ālūde-i ḳand-i nebāt olmıĢ 

 Dil-i dīvāne anuñ üstüne düĢdi zebāb oldı 

 

16 Viṣālüñ çün Ģeb-i ḳadre Ģebīh oldı senüñ cānā 

 Aña ėriĢmege ʿāĢıḳlara Ģimdi Ģitāb oldı 

 

17 ĖĢigüñ ṭaĢını bir gėce yaṣdanmıĢ senüñ ʿāĢıḳ 

 Aña Ģol rüʾyet-i vechüñ göründi ḫoĢça ḫˇāb oldı 

 

18 Dilārā çün firāḳ-ı iĢtiyāḳuñ ḥavl-i maḥĢerdür 

 Baña hicrān-ı vaṣluñ bir gėce biñ yıl ʿaẕāb oldı 

 

19 Olaldan ʿarża-i dīdār içün bāzār-ı germiyyet 

 Senüñ ḳapuñda cān ıṣmarlamaḳ ġāyet ŝevāb oldı 

 

20 Ḳuloġlı ruḫlaruñla ḫadd ü ḫālüñ naḳĢına düĢmiĢ 

 Anuñ bu levḥa-i cānında bunlar hep kitāb oldı 
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412 

Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün 

1 Kevŝer-i vaṣluñ dilārā āb-ı ḥayvān aradı  

 Leblerüñ yāḳūtını laʿl-i BedaḫĢān aradı 

 

2 Bulmadı tüccār-ı miḥnet ḳıymetüñ naḳdine rāh 

 Cevher-i ẕātuñ senüñ ṣarrāf-ı dükkān aradı 

 

3 Bülbül-i Ģeydā ne ḳılsun ḥasretüñ eyyāmına 

 Verd-i ruḫsāruñ bu gün bāġ-ı gülistān aradı 

 

4 ĠĢbu zindān-ı bedende ḳaldı cānum Yūsufı  

 Dil olup hengām-ı vaṣlın pīr-i Kenʿān aradı 
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5 ḲuĢanup zünnār-ı ʿıĢḳı çaldı nāḳūs-ı ġamı 

 Ġy ṣanem bu rūyınuñ ol ġeyḫ-i Ṣanʿān aradı 

 

6 Ṭutdı ḫançer üstüme urmaġa Behrām-ı felek 

 Bām-ı çarḫ üzre beni diḳḳatle Keyvān aradı 

 

7 Cinn ü ins oldı musaḫḫar kim nigīn-i laʿlüñe 

 Mühr-i vaṣluñ Āṣaf-ı ʿahd-i Süleymān aradı 

 

8 Mübtelā oldı beriyye-i firāḳa Mıṣr u ġām 

 Kaʿbe kūyuñ cehd ėdüp ehl-i Ḫorāsān aradı 

 

9 Ḳapuña geldi ġarīb ü bī-kes iĢ bu dil senüñ 

 Bende gibi el açup ṭapuñda iḥsān aradı 

 

10 ġol ṣabā gibi göñül bu zülf-i ḫālüñden ḫaber 

 Yollara düĢdi olup ḫāṭır-perīĢān aradı 
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11 ġāhid-i ḳudsī gibi nā-geh göründi ṭalʿatüñ 

 Ruḫlaruñ ḫurĢīdini bu māh-ı tābān aradı 

 

12 Bāġ-ı cennet reĢk ėder Ģol ėĢigüñ gülzārına 

 Gördi ṭūbā ḳaddüñi Firdevs-i Rıḍvān aradı 

 

13 Murġ-ı dil pervāz ėdelden āĢiyān-ı vaṣluña 

 Ravża-i dīdāruñı ṭāvus-ı cevlān aradı 

 

14 Nev-mürīd oldum senüñ bu ḫānḳāh-ı ʿıĢḳuña 

 Del‘olup esrāruñı dem-beste ḥayrān aradı 

 

15 MüĢterī oldı metāʿı ḥüsnüñe cānum senüñ 

 Dökdi dil naḳdin ṣaçup māl-i firāvān aradı 

 

16 Āsiyāb-ı çarḫ ile devr ėtdi cānum kāsesi 

 Bezm-i ʿıĢḳda seni sāḳī gibi devrān aradı 

 

17 Gördügiyçün buldı rifʿat Sidre vechüñden niĢān 

 Ḫāk-i rāh-ı naʿlüñi tā ʿarĢ-ı Raḥmān aradı 

 

18 Pāye-i esrāruña çün Cebraʾīl bulmadı rāh 

 Ḫaymeñi vaḥdet feżāsında sürūĢān aradı 

 

19 Ḥasretüñ Ģehrinde dil gezdi senüñ Ģeyyād-veĢ  

 Bulmadı aṣlā niĢānuñdan çoġ eyvān aradı 

 

20 OlmıĢ ʿıĢḳuñ çün senüñ emrāż-ı dillerde devā 

 Bu Ḳuloġlı bilmeyüp derdine dermān aradı 
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21 Zīver-i naẓm ėtmek içün riĢte-i cānānına 

 Gözlerimüñ yaĢını dürr ile mercān aradı 

 

413 

Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün 

1 Ġy göñül sen ḳanda gitdüñ yā reh-i Mevlā ḳanı 

 Rāh-ı miḥnetde uyursın menzilüñ eyā ḳanı 

 

2 Nā-bedīd olduñ adīm-i ʿarṣada ālūde-ḫāk 

 Murġ-ı cānuñ bunda maḥbūs cennet-i ṭūbā ḳanı 

 

3 Aldanup ḳalduñ cihān ālāyiĢine bunda sen 

 Ḳanı ol seyr-i muʿallā dergeh-i aʿlā ḳanı 

 

4 Ḳanda ki Rūm u Medāyin ḳanda ki ġām u Ḥicāz 

 Ḳanı bu cism-i kesāfet Kaʿbe-i ʿulyā ḳanı 

 

5 Ṣanasın dār-ı ḥarīmüñde kebūterdür bu dil 

 Āh ezel evc-i ṣafāda ḳılduġı celvā ḳanı 

 

6 Dünyede yoḳdur cenābuñ gibi bir ḥūrī siriĢt 

 Rāh-ı ġamda bir deli göñlüm gibi Ģeydā ḳanı 

 

7 Ḥüccet-i ʿıĢḳuñ çü tezvīrāne ibrāz eyledüm  

 Luṭf ėdüp iy Ģaḥne-i dilber dėme imżā ḳanı 

 

8 Ḫāk-i rūb-ı dergehüñ müjgānum oldı rūz u Ģeb 

 Ḳandadur görsem cemālüñ iy ḳaĢı ṭuġrā ḳanı 
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9 ġehrüñe āvāre düĢdüm pā-bürehne gezerem 

 Ġy Ģeh-i ʿālem baña ʿarż ėtdügüñ süknā ḳanı 

 

10 Tāziyān-ı emrüñe rām oldı tevsen-i felek  

 Dünyede hiç sencileyin bir Ģeh-i ġarrā ḳanı 

 

11 ġol ġazāl-i çeĢmüñüñ yanında āhū-yı Ḫoten 

 ġerm olup utandı ḳaçdı diyüben ṣaḥrā ḳanı 

 

12 GelmiĢem Ģehrüñe Ģol tīr-i ḥavādiŝden ḳaçup 

 Kim ḥarīmüñdür penāhum baña bir melcāʾ ḳanı 

 

13 Tīġ-i ġamdan nefret ėtmiĢ bir ġarīb üftādeyem  

 Tā rehā bulam içinde ḫayme-i ḥaḍrā ḳanı 

 

14 Devr-i bezmüñde senüñ olmıĢ ḥerīfān ḫuĢk-leb 

 Sāḳiyā nūĢ ėdelüm ol sāġar-ı ṣahbā ḳanı 
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15 ĀteĢ-i hicrānuña yanmıĢ cihānuñ ḫirmeni 

 Anı teskīn eylemege ẕerre deñlü mā ḳanı 

 

16 Māl ile gel ḥüsne maġrūr olma iy dil tez geçer 

 Aḳdı geçdi seyl gibi Ġskender ü Dārā ḳanı 

 

17 Ne teẕervī ḳala bu bāġ içre ne serv-i ḫırām 

 Ne ṣanavber kim ne ĢimĢād-ı ḳad-i bālā ḳanı 

 

18 Ḥasret odını söyündürmez nedendür bilmezem 

 Gözlerümden pes revān olan yedi deryā ḳanı 
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19 Bu dil-i dīvāneye bir çāre bilmem neyleyem 

 Ġy ṭabīb-i dest-i dilber baña bir devā ḳanı 

 

20 Ġy Ḳuloġlı çün dilersin vaḥdet ü ḳurbiyyetin 

 Gėce gündüz cān u dilden ḫidmet-i Mevlā ḳanı 

 

414 

Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün 

1 ʿĀĢıḳ-ı dīvāneyem terk ėdemem muʿtādumı 

 Ḫakk ėdüp ḳazıtma ḳullıḳ defterinden adumı 

 

2 ṬutmıĢam saña teveccüh bilmezem ġayrı ṭarīḳ 

 Bāġ-ı ḳudsīnüñ yolına ṭoġrı ṣal irĢādumı 

 

3 Ḳorḳum bu cismüm eyvānı ṭaġılur nā-gehān 

 Ḳodı bennā-yı ezel seyl üstüne bünyādumı 

 

4 Gül yüzüñe gözlerüm düĢ olalı tā kim seḥer  

 ġöyle kim dem-beste ḳaldum unudup evrādumı 

 

5 Ser-güẕeĢt-i ḥasretüñ dīvān u defter yazayım 

 Vaḳt ola kim ʿarż ėdem sen dilbere īcādumı 

 

6 Ġonçe gibi ḫāṭırum açılup ėdeydi ṣafā 

 Bāġ-ı ʿömrüm içre bir kez görsem ol ĢimĢādumı 

 

7 Dünyede ʿıĢḳuñ kerāmātını iẓhār eylesem 

 ʿĀlem-i berzaḫda ḫoĢnūd eyleyüp üstādumı 

 

8 Muʿciz-i Ģiʿr ile dostlar çeĢmini rūĢen ḳılam 

 Bī-ḥużūr aʿmā ėdersem yā n‘ola ḥussādumı  
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9 ʿAḳlumı yaġmā ḳılur dėdüm ḫayālüñ leĢkeri 

 Dėdi ṣalmadum henūz ben ġamze-i cellādumı 
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10 Bülbül-i dil baĢını ḫār üzre ḳomıĢ yaṣdanup 

 Gül görüp anı dėdi gör bende-i āzādumı 

 

11 Der-be-der kūyın gezüp derdüm zekāt-ı ḥüsnini 

 Dėdi dilber kim tehī göndermeñüz Ģeyyādumı 

 

12 Bunda eglenmek murādumdı ecel gelmiĢ bile 

 Hiç ṣavamadum o zādumdan ki bu hem-zādumı  

 

13 Ḫüsrevā ben leblerüñ ġīrīnini ārzū ėdüp 

 Kūh-ı miḥnetde ḳodum geldüm saña Ferhādumı 

 

14 Bu ʿurūs-ı dehrüñ aḥvālinden ėtdüm ben suʾāl 

 Dėdi ṣatdum yoḳ behāsına niçe dāmādumı 

 

15 Ḫˇāce-i çarḫa selāṭīni suʾāl eylediler 

 Dėdi ḳullandum cihān bāġında ben ırġadumı  

 

16 Bu ḫarābāt-ı cihān içinde aldandum meded 

 Bunda geldüm de unutdum milket-i ābādumı 

 

17 Seni görmege gelürmiĢ deyü iĢitdüm raḳīb 

 Arż-ı medd ėde Ḫudā biñ yıl ola her adumı 

 

18 Bir gėce mihmān olam deyü baña ʿahd eyledi 

 Cümle maṣrūf eyledüm ol Ģeb ḳamu īrādumı  
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19 Geçdi eyyām-ı firāḳ ėrdi çü hengām-ı viṣāl 

 ĀĢinā ḳıldum bi-ḥamdi‘llâh hemān ol yārümi 

 

20 Ḫalḳı rāḥat eyleyem kendüm belālar çekeyim 

 Ġy Ḳuloġlı ḫayr ile yād ėdeler ecdādumı  

 

415 

Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün 

1 Olalı ḳālū-belādan
1078

 ʿıĢḳuñuñ mestānesi 

 Hiç görünmez gözlerime ʿālemüñ vīrānesi 

 

2 Cām-ı ʿıĢḳı nūĢ ėdüp ʿāĢıḳ nice mest olmasun 

 ṬutmıĢ ibrām ėder anı cānumuñ cānānesi 

 

3 Redd olur mı anı kim cānāna teklīf eyleye 

 ĀteĢe girmege ḳorḳar mı ġamuñ pervānesi 

 

4 Bend-i zülfüñ olalı zencīrine dil mübtelā  

 ġehr-i ʿıĢḳuñ olmıĢ ol bir baĢ açuḳ dīvānesi 
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5 Mest ü Ģeydā olduġum ʿayb ėtme iy zāhid benüm 

 Herkese olmaz müyesser bu ezel peymānesi 

 

6 Feyż-i aḳdesden muḳadderdür bize bu cām-ı ʿıĢḳ 

 OlmıĢam bezm-i elestde ʿālemüñ rindānesi 

   

7 Göñlüñi maʿmūr ėdegör ḳo ola ʿālem ḫarāb 

 Dil ḫarāb olsa ne ḳılur dünyenüñ kāĢānesi 

 

 

                                                           
1078

 A‟râf, 7/172. 
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8 Sen gül-i raʿnā içün dil bülbül olmıĢ çaġırur 

 Ḳulaġuna girmez anuñ nāṣıḥuñ efsānesi 

 

9 KeĢti-i ġamda bizi mellāḥ ėder baḥr-ı iĢtiyāḳ  

 ġöyle mücrim gibi yazmıĢ deftere gürānesi 

 

10 Mey-gedenüñ ḳapusını beste buldum bir seḥer 

 Yā niçün açılmamıĢ yā Rab bu oda yanası 

 

11 Dāne-i ḫālüñ senüñ zāhid firīb oldı bu gün 

 Ādemi azdurdı bi‘llâhi o gendüm dānesi 

 

12 Dāmen-i zülfüñe el ėrmez olur ḫablü‘l-metīn 

 Tā meger bād-ı nesīm ola seḥerde Ģānesi 

 

13 Ġsterüz dāyim temennā ile vaṣluñ cürʿasın 

 Bizi maḫmūr eyledi genc-i ġamuñ mey-ḫānesi 

 

14 Bėline zünnār-ı ʿıĢḳı baġlamaz nādān olan 

 Kim getürmez iy ṣanem miŝlüñ cihān put-ḫānesi 

 

15 ʿAndelīb-i dil seḥergehden fiġāna baĢladı 

 Bāġ-ı zülfüñde bozulmıĢ gibi anuñ lānesi 

 

16 Bir sebūdur iĢ bu dil eyā Ģarāb-ı ʿıĢḳ içün 

 Hiç bunuñ miŝlin getürmemiĢ ezel kar-ḫānesi 

 

17 Derd ile ālūde olmıĢ bencileyin bir ʿayāl  

 Kim ṭoġurmamıĢ cihān içre belālar anesi  

 

18 ĠĢbu meydān-ı maḥabbet içre çoḳ Ģeh māt ėder 

 ʿArṣa-i Ģaṭranc-ı dehrüñ ʿāḳil u ferzānesi 
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19 Ṭutdı ʿıĢḳ meydānını kimseye vėrmez nevbeti 

 RaḫĢ-ı himmet üzre binmiĢdür ġamuñ merdānesi 

 

20 Genc-i ʿıĢḳ ile bu gün memlū olupdur ser-te-ser 

 Bu Ḳuloġlınuñ suʾāl ėtseñ dil-i vīrānesi 
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21 Murġ-ı ḳudsīdür göñül pervāz ėder lāhūtına 

 Bāġ-ı cennetden vėrilmiĢdür çün āb u dānesi 

 

416 

Müstefʿilün Müstefʿilün Müstefʿilün Müstefʿilün 

1 Çāker-i dil ḳapuñda çün ḫaylice ḫidmet eyledi 

 Gördi senüñ cemālüñi sevdi maḥabbet eyledi 

 

2 Künc-i belāda oturup çille-i ḥasretüñ çeker 

 Aña teraḥḥum eyleyüp yanına daʿvet eyledi 

 

3 NaḳĢ-ı sivādan iĢbu dil gözini yumdı ʿāḳıbet 

 GūĢ ėdüp ṣalāsını dosta icābet eyledi  

 

4 Ben ki bu naḳd-i ʿıĢḳuña milk-i dil eyledüm fürūḫt  

 ġaḥne-i fürḳatüñ anı iĢitdi ḥüccet eyledi 

 

5 ʿAses-i ġam beni ṭutup iltdi siyāset ėtmege 

 Vaṣluñ esirgedi beni çoḳ aña minnet eyledi 

 

6 Bāġ-ı ḫayālüñe gidüp mīve-i vaṣluñ istedüm 

 Gördi raḳībüñ ol zamān baña ḫuṣūmet eyledi 

 

7 Bār-ı belā-yı hicrüñi ṭutdı naḳīb-i fikretüñ 

 Dār-ı fenāda baĢuma urdı ḳaṣāvāt eyledi 
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8 GülĢen-i ʿārıżuñ göñül gördi fiġān ėtdi senüñ 

 Bülbül-i dil zebān açup ʿıĢḳ ile midḥat eyledi 

 

9 Bezm-i cenābında anuñ dāmenin öpmek istedüm 

 Güç ile ol kāyil olup ḫayli mürüvvet eyledi 

 

10 Baḥr kenārında meger yāri kenār eyler idüm 

 Ṣavdı raḳībi bir yaña ḫoĢçā nezāket eyledi 

 

11 Vāʿiẓ-ı Ģehri gör yine kürsīde naḳle baĢladı 

 Menʿ-i viṣāl-i dilberi añdı ḥamāḳat eyledi 

 

12 Vaʿde-i vaṣlını bize ʿarża ḳılupdı bir gėce 

 ʿAhdine ṭurmadı meded ol yine recʿat eyledi 

 

13 ʿĀlem-i ġayba murġ-ı dil Ģöyle ki perr ü bāl açar 

 Līk tenüm ḳafes gibi aña kesāfet eyledi 

 

14 Ẕāt-ı ṣıfātuñı senüñ bulmaġa pārsā-yı dil 

 Cümle cihāndan el çeküp ʿuzlet ü ḫalvet eyledi 
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15 Yüzini gördüm ol mehüñ dün gėce ḳadre yetiĢüp 

 Sāye-i zülfin üstüme Ģehper-i devlet eyledi 

 

16 Dünyeye geldi niçeler ṭutdı cihānı ser-te-ser 

 Bıraġuben gitdi gėrü bir ḳuru Ģöhret eyledi 

 

17 ĀteĢ-i ʿıĢḳa cānumı yanmaġa atdum idi ben 

 Beni o nār-ı bī-vefā yaḳmadı ḥürmet eyledi 
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18 Kūh-ı belāda ġam beni yoḳ yere ḳullandı hemān 

 Cānuma çāre ḳılmaġa ʿömrümi ücret eyledi 

 

19 Ṭolundı gitdi gün gibi gözümden ol viṣāl-i dost 

 Nūr-ı cemālini benüm gözüme ḥasret eyledi 

 

20 Dün gėce bülbüli yine nihāl-i gülde diñledüm 

 Ḳuloġlı gülden ol baña ḫayli Ģikāyet eyledi 

 

417 

Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün 

1 Bendesin ol Ģāha çünkim iy göñül ḫidmet ḳanı 

 Kim anuñ ḳulluġı gibi dünyede rifʿat ḳanı 

 

2 Bülbül-i Ģūrīde iseñ bu behiĢt-āsāda sen 

 Ol gül-i bī-ḫār ile imdi seḥer ṣoḥbet ḳanı 

 

3 ĀĢinā olduñ mı bu Ģehr içre ol dildāra hiç 

 Gėce gündüz ḫidmetinde anuñ diḳḳat ḳanı 

 

4 Yoḳ yere daʿvī ḳılursın severem anı deyü 

 ġaḥne-i sulṭān öñinde göz göre ḥüccet ḳanı 

 

5 Ḫāṭırum aḥvāl-i zülfüñ çün perīĢān eyledi 

 Bu dil-i nā-Ģāduma bir ẕerre cemʿiyyet ḳanı 

 

6 Bir kebūterdür ḥarīmüñde senüñ bu murġ-ı cān 

 Anı ṣayd ėtmek dilersin beytüñe ḥürmet ḳanı 

 

7 Esb-i dil meydān-ı ʿıĢḳuñda bu gün cevlān ėder 

 Āh kim ser-menzile ėriĢmege himmet ḳanı 
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8 Rāh-ı hicrānuñda yıllardur yürürem leng-pā  

 Dergehüñe varabilmem iy meded sürʿat ḳanı 

 

9 Sārbānā üĢtür-i göñlüm ḳaṭāruñda senüñ 

 Ayru düĢmiĢdür ėriĢmege saña cürʾet ḳanı 
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10 LeĢker-i hicrüñ derūnum Ģehrini yaġmā ḳılur 

 Ġy ĢehinĢāh-ı muẓaffer baña bir nuṣret ḳanı 

 

11 Bu cihānuñ evveli maʿmūr olur ṣoñı ḫarāb 

 ġol Sikender ile Dārā ḳılduġı Ģöhret ḳanı 

 

12 Her ne deñlü arasañ yoḳdur ecel dermānı hiç 

 Yā Arasṭō-yı cihānuñ bildigi ḥikmet ḳanı 

 

13 Ḫānḳāh-ı ʿıĢḳ içinde dil mürīd oldı bu gün 

 Aña esrār-ı ḫayālātuñdaki ḫalvet ḳanı 

 

14 Āsiyāb-ı dehre gendüm-vār cismüm dānedür 

 Ögüdür ḫalḳı ṣaḳın dėme baña nevbet ḳanı 

 

15 Zīver ü ārāyiĢin bir gün dėrerler ʿālemüñ 

 Diyesin ḫālī görüp bāzār bu zīnet ḳanı  

 

16 Sen bu dükkān-ı fenā içinde ger ṣarrāf iseñ 

 Cevher-i ʿilm-i ledünnīye ʿaceb ḳıymet ḳanı 

 

17 BaĢ u cānum armaġān olsun dėdüm dildāruma 

 Dėdi luṭf ile baña bu saña ol devlet ḳanı 

 

18 Ben gėrü ḳaldum pes erbāb-ı maḥabbet ilerü 

 Nā-tüvānem iĢbu yolda varmaġa ḳuvvet ḳanı 
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19 Bī-vuḍū iḥrām-ı ʿıĢḳı eynüme bend eyledüm 

 Kaʿbe kūyuña derūnī ṣıdḳ ile niyyet ḳanı 

 

20 Bu Ḳuloġlınuñ günāhını n‘ola ʿafv ėdesin 

 Ḳatresi ėder kifāyet bī-ʿaded raḥmet ḳanı 

 

418 

Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün 

1 Niçe bir ferdāya ṣalar ol gül-i raʿnā bizi 

 Eyledi ol ḫār-ı fürḳat bülbül-i Ģeydā bizi 

 

2 Ruḫları Ģemʿine düĢdi cān u dil pervānesi 

 Bu sebebden ḳıldı āteĢden o bī-pervā bizi 

 

3 Gözlerüm yaĢı firāḳuñdan senüñ Ceyḫūn olur 

 Ḳıldı çün bir ḳaṭre ʿıĢḳuñ Ģimdi bir deryā bizi 

 

4 Būyını Leylā-yı zülfüñ ger ėriĢdürse nesīm  

 Dāmen-i kūha ṣalar Mecnūn ėder sevdā bizi  
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5 Ḳul yazar dīvān-ı ʿıĢḳuñda vėrür menĢūrını 

 Eyledi ṣāḥib-livā Ģimdi ḳaĢı ṭuġrā bizi 

 

6 Meyl ėder cānum viṣāline firāḳından ḳaçup 

 Vuṣlat-ı imrūza ėrgürmez meded ferdā bizi 

 

7 ĀĢiyān-ı vaṣlına dil murġı açdı perr ü bāl 

 Yanına iltmez yaḳın ol fürḳat-i ʿanḳā bizi 

 

8 Bir müsemmādur ḳamu eĢyā vücūd-ı kāyināt  

 Sırr-ı ʿaynından çün āgāh eyledi esmā bizi 
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9 TeĢnedür dil ġāyet ile belkim āb-ı Kevŝere  

 ġimdi destūrında māniʿ Cennetü‘l-meʾvā bizi 

 

10 Yazdı kilk-i ḳudreti levḥ-i cebīnüm üstüne 

 Çün ḫarābātī ḳılupdur Ḳāsımu‘l-eĢyā bizi 

 

11 Bāġ-ı ḥüsn içre anuñ sīb-i zenaḫdānuñ görüp 

 Ḳaldı ḥayret içre mebhūt aldı bu alma bizi 

 

12 Milk-i ʿıĢḳ içre bu gün bār-ı sipeh-sālār ėdüp 

 Bārgāh-ı vuṣlatuñla ṭuġ-ı kerremnā1079
 bizi  

 

13 Ṭutdı dil milk-i Süleymānı Ferīdūn ḥaĢmetin  

 ġöyle müstaġnī ḳılaldan Ģöhret-i Dārā bizi 

 

14 Ḳalbümüzden hiç ıraġ olmaz ḫayālāt-ı cihān 

 Her zamān aldar yürür bu lāĢe-i dünyā bizi 

 

15 Aña aḥvālümizi ʿarż ėtmege yoḳ iḥtiyāc 

 Hep bilür cümle ser-ā-pā ʿālim ü dānā bizi 

 

16 Ḳanda sen ḳılsañ teveccüh ol senüñle biledür 

 Hem görür hem iĢidür ol āgeh ü bīnā bizi  

 

17 ʿArż ėderseñ ḫācetüñ ol bī-niyāz ėder ḳabūl 

 Yüz sürersek red ėder mi dergeh-i aʿlā bizi 

 

18 ÇeĢm-i raḥm ile n‘ola bir kerre eylerseñ nigāh  

 Çoḳ cefālar ile taḥḳīr eyledi illā bizi 

 

                                                           
1079

 İsrâ, 17/70. 
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19 Biz anuñ ʿömren ėĢigi ṭaĢını terk ėtmezüz 

 Gerçi redd ėtdi ise ol yār-i bī-hem-tā bizi 

 

20 Ne görürdi riḥlet eyle geç fenādan fāriġ ol 

 Ġy Ḳuloġlı daʿvet ėder Ḥażret-i Mevlā bizi 

279ᵇ 

21 Gėce gündüz ḫānḳāh-ı ġamda ḫalvet beklerüz  

 Ėdeli esrār-ı ʿıĢḳuñ vālih ü Ģeydā bizi 

 

419 

Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün 

1 Senüñ cellād-ı çeĢmüñ ʿaḳlum aldı ḳaṣd-ı cān ėtdi  

 Bu gün ol dīde-i ḥasret yine āb-ı revān ėtdi  

 

2 Anuñ bu ṭāḳ-ı eyvānında yıllar intiẓār ėdem 

 Cemālini baña ʿarż eyledi ammā nihān ėtdi 

 

3 Taḥammül ḳılmadı bār-ı belāya üĢtür-i cānum 

 Büküben ḳaddümi hem ol nizār ü nā-tüvān ėtdi 

 

4 Cefā hāmūnına ṣaldum dil ü cān üĢtürin bir kez 

 Anı Ģol riĢte-i miḥnetde ʿıĢḳuñ kārbān ėtdi 

 

5 Derūnum ʿandelībi çün seḥer gülzār-ı vaṣluñda 

 Gül-i hicrüñ ġamından yana yana çoḳ fiġān ėtdi 

 

6 Göñül ser-bāz olup Ģol burc-ı zülfüñe ʿurūc eyler 

 Aña bu tīr-i müjgānuñ oḳ atar pāsbān ėtdi 

 

7 Bu gün ol cevher-i laʿlüñe tüccār oldı dil cānā 

 Anı āl ile elden aldurup ḫayli ziyān ėtdi 
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8 Ḳapuña varuben yüzüñi görmek isteyen ʿāĢıḳ 

 Yoluña baĢ u cānı tuḥfe ḳıldı armaġān ėtdi 

 

9 Ḳoyup bu fāni gülzārı bu gün ol bülbül-i ḳudsī  

 Dıraḫt-ı bāġ-ı ḳudsiyyeñde aʿlā āĢiyān ėtdi 

 

10 Yine burc-ı ser-i kūyuñda Behrām-ı felek hergiz 

 Ṭurup özge neberd eyledi kim o niçe ḳān ėtdi 

 

11 Geçen sevdā-yı ʿıĢḳuñla cihānuñ kārbārından  

 Ėrüp vaḥdet serāyında o bir ʿālī mekān ėtdi 

 

12 Bizi çoḳ tecribe ḳılmıĢ iken kerrāt ile hicrüñ 

 Yine bu rāh-ı miḥnetde firāḳuñ imtihān ėtdi  

 

13 Gözümüñ yaĢı iẓhār ėtdi mā-fi‘l-bālümi bu Ģeb 

 Benüm bu gizlü rāzum ʿālem içre dāstān ėtdi 

 

14 Ḫafī ḳılmaḳ murādum idi sırr-ı ʿıĢḳı ben ammā 

 SiriĢkümle benüm bu āh-ı serdüm pek ʿayān ėtdi 

280ᵃ 

15 Benüm bu ḳalbimüñ mirʾātına ḳondı ġubār-ı ġam 

 Dıraḫt-ı ʿömrüme bu iĢi ol bād-ı ḥazān ėtdi  

 

16 N‘olursa ser-nüviĢtüñdür sen anı kimseden bilme  

 Bu gün ne ėtdi ise her kime devr-i zamān ėtdi 

 

17 Cemālin görüp ol yārüñ iḳāmet eyledüm yine 

 Viṣāl-i mescidine çıḳdı bu cānum ezān ėtdi 
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18 Ezel ḳassāmı ḳalbüñ genc-i esrār eylemiĢ cānā 

 Sözüñi gevher-i yāḳūt özüñi özge kān ėtdi 

 

19 Bi-ḥamdi‘llâh Ḫudā Sulṭān Murādı eyledi teʾyīd 

 Bu ʿaṣr içinde anı Ģimdi bir ṣāḥib-ḳırān ėtdi 

 

20 Niŝār eyle duʿā cevherlerini sen aña dāyim  

 Ḳuloġlı ibtidā cenginde ol feth-i Revān ėtdi 

 

420 

Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün 

1 Ger görürsem bir daḫı ol rüʾyet-i cānānumı 

 Kaʿbe kūyuñda anuñ ḳurbān ėdeyim cānumı 

 

2 ĖriĢürsem nā-gehān ʿıyd-i viṣāl-i rūzına 

 Cān u dil ḳoçından ol gün ėdeyim ḳurbānumı 

 

3 Merve-i ġamda Ṣafā ḳılmaġ içün saʿy eyledüm 

 Zemzem-āsā nūĢ ėdem ol lebleri mercānumı 

 

4 Beytü‘l-aḥzān içre Ġsrāʾīl gibi aġladuġum 

 Bulmaġ içündür ḥaḳīḳat Yūsuf-ı Kenʿānumı 

 

5 Āsiyāb-ı ġamda bu dil dāne-i gendüm gibi 

 Un olur cismüm görüñ bu gerdiĢ-i devrānumı 

 

6 Ġy ġam-ı fessād-ı dilber bilmem elüñde ne var 

 NeĢter-i hicrüñ doḳunduḳca aḳıdur ḳānumı 

 

7 Murġ-ı dil ṣayyād-ı ġamzeñ dāmına düĢmiĢ yine 

 Ḳaçmaġa yoḳdur mecāli baġlamıĢ her yanumı 
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8 ʿĀlem-i berzaḫda Ḳaysa ḥālümi Ģerḫ eyledüm 

 Añlamaz bir cāhil imiĢ bulmadum aḳrānumı 

 

9 Ḥālümi gördi teraḥḥum ḳıldı bülbül güllerüñ 

 Yazup evrāḳına bir bir oḳıdı destānumı 

280ᵇ 

10 N‘ola girmez ise nālem bu gülüñ ḳulaġına 

 ĠĢidüp bülbüller aġlaĢdı benüm efġānumı  

 

11 Gevher-i ʿıĢḳ ile memlū ḳıldı ṣarrāf-ı ezel 

 Çün benüm Ģehr-i fenā içre dil-i vīrānumı 

 

12 Bezm-i ġamda bāl ü per yaḳmaġ içün ḳaṣd ėtdiler 

 Gördiler pervāneler bu āteĢ-i sūzānumı 

 

13 Bende-i pāy-ı girīzem yād ėdüp geldüm gėrü 

 Hiç ḳabūl ėder mi bilmem südde-i sulṭānumı 

 

14 Bir teraḥḥum ḳılġıl aġlatma beni iy pīr-i ʿıĢḳ 

 Ḫānḳāhuñ ḥaḳḳıçün bu dīde-i giryānumı 

 

15 DüĢmiĢem ben ṭut elüm feryād-res ol iy melek 

 Pāye-i ʿarĢa ėriĢdür cilve-i seyrānumı 

 

16 Reh-nümā ol baña bu ġam vādisinden geçeyim 

 Ḳurtarup ḫār-ı cefādan gūĢe-i dāmānumı 

 

17 ʿĀlem-i bālāya bir gözden ʿurūc ėtsün bu dil 

 TīĢe-i dest-i ecel tā yaḳmadın eyvānumı 

 

18 ḪuĢk-leb geldüm ḳapuña sen baña iy Ḥıżr-pey 

 Luṭf ėdüp eyle hidāyet çeĢme-i ḥayvānumı 
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19 Yā Ġlâhī vėrmeyüp dest-i raḳībe dilberi 

 Ṣaḳlaġıl āḫir nefesde luṭf  ėdüp īmānumı 

 

20 LeĢker-i fürḳat ne ḳıldı gör derūnum Ģehrine 

 Ġy Ḳuloġlı oḳusunlar ḥaĢre dek dīvānumı 

 

421 

Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün 

1 Görünmez gözlerüme hiç cihānuñ bāġ-ı gülzārı 

 Seḥerler ḥasretüñle dost ḳılur dil bülbüli zārı 

 

2 Ġamuñ bostānınuñ bir servisiyem baĢumı ṣalup 

 Dem-ā-dem aġlaram bu gözlerümden döküp enhārı 

 

3 Ne deñlü lābe ḳıldum vaʿde-i vaṣlı içün anuñ 

 Sükūt ėtdi dehān-ı ġonçesi hiç ḳılmaz iḳrārı 

 

4 Viṣālüñ Ģehrine ʿazm eyledüm hāmūn-ı ḥayretde 

 Meded güm eyledüm bilmem yitürdüm ol dil-figārı 

281ᵃ 

5 Belālar ḫaymedür bu baĢum üzre efserüm miḥnet 

 Ben oldum ehl-i ʿıĢḳuñ Ģimdi sālār ile serdārı 

 

6 Çeres-vār eylerem riḥlet ṭarīḳinde fiġān ammā 

 Baña Ģol sārbān-ı vuṣlatuñ ėrmez meded-kārı 

  

7 Ḫayālüñ rāhına düĢdüm çekildüm bir ḳaṭār oldum 

 Dil ü cān üĢtüri yüklendi illā çekemez bārı 

 

8 Derūnum āsümānında bu gün pertev ṣalar ẓāhir 

 Cemālüñ Ģemsinüñ germiyyet ile bunca envārı 
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9 Metāʿ-ı vaṣluñı aldı vėren cān naḳdini cānā 

 Bu Ģehre geldügine degdi ḳıldı o kiĢi bāzārı
1080

 

 

10 Cihānuñ aldanup ālāyiĢine baḳma iy zāhid 

 Ṣaḳın maʿmūra maġrūr olma sen gel gözle miʿmārı 

 

11 Gel iy sen ḫānḳāh-ı ġamda abdāl olıgör hergiz 

 Ḳatı ḥayrān ol imdi fehm ėderseñ iĢbu esrārı 

 

12 Ṣabā ger būy-ı zülfinden ḫaber vėrseydi bir Ģeme  

 Göze göstermeyeydi ḫˇāce-i dil müĢg-i ṭātārı 

 

13 Eger Manṣūr olaydı ẕātına ger ẕerrece vāḳıf 

 Penāh ėtmeye miydi tār-ı zülfin ḳoyup ol dārı 

 

14 Senüñ dārü‘Ģ-Ģifā-yı ḳurbuña maḥżā yaḳın olmaḳ 

 Viṣālüñ Ģerbetinden ummaġ imiĢ gizlü tīmārı 

 

15 Ṭabībā bir nigāh-ı çeĢm ile ḳılsañ naẓar tā kim 

 Bulaydı ʿāḳıbet bu ḥasretüñüñ ḫaste bīmārı 

 

16 Zekāt-ı ḥüsnüñ umarsam n‘ola vaḳt niṣāb oldı  

 Ne ḫoĢ bā-intiẓār ėtdüñ ḳapuñda sen bu cerrārı 

 

17 Çıḳup Ṭūr-ı temennā üzre cānum yalvarur saña 

 N‘ola ʿarż eyleseñ nā-gāh tecellī ile dīdārı 

 

18 Semender gibi āteĢ içre cānum yanduġı vaḳtin 

 ġefīʿ ḳıl rūz-ı maḥĢerde bize yā Rab Muḫtārı  

 

                                                           
1080

 “O” kelimesi çıkartılarak vezindeki kusur giderilebilir. 
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19 Cemālini anuñ bir kez n‘ola ger görse bu dīdem 

 Feraḥdan beyża gibi ṭutar idüm çarḫ-ı devvārı 

 

20 Ḳuloġlı Ḳanberāne pāyına düĢüp ŝenā eyle 

 Eger raḫĢ-ı vilāyet üzre görseñ sen o Kerrārı 

281ᵇ 

21 Ġlâhī Ḥażret-i Sulṭān Murāda sen muʿīn olup 

 Muẓaffer eyle manṣūr ėt Resūlüñ ḥaḳḳı Hūnkārī   

  

422 

Mefāʿīlün Mefāʿīlün Feʿūlün 

1 Lebüñ bu mürde cisme cān getürdi 

 Dehānuñ çeĢme-i ḥayvān getürdi 

 

2 Ḥadīŝin zülfüñüñ dėdi görenler 

 Ṣanasın Cebraʾīl Ḳurʾān getürdi 

 

3 Oḳuyan ḫaṭṭ u ḫālüñ dėdi cānā 

 Ki ḳāṣid nāme-i sulṭān getürdi 

 

4 Lebüñ yāḳūtını dėdi görenler 

 Bu Ģehre ḫˇāceler mercān getürdi 

 

5 Baʿīd ü ger ḳarīb aṣḥāb-ı Ģirket 

 EĢidüp aduñı īmān getürdi 

 

6 Senüñ seccāde-i taḫt-ı niĢīnüñ 

 Muḳaddem Ḫüsrev ü Ḫāḳān getürdi  

 

7 Yüzüñ gülzāruñı yād ėtdi bülbül 

 Cihānuñ bāġına efġān getürdi 
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8 Belā bostānına dil ʿandelībi 

 Sürūd-ı āh ile destān getürdi 

 

9 Senüñ Ģol Kaʿbe kūyuña dilārā 

 Bu gün ʿāĢıḳlaruñ ḳurbān getürdi 

 

10 Göñül abdālını dil tekyesine 

 Ṭutup ol pīr-i ʿıĢḳ ḥayrān getürdi 

 

11 Ġçilür ne ise bezm-i felekde 

 Anı kim kāse-i devrān getürdi 

 

12 Ṭabībüm ḫaste-i hicrānuñam ben 

 Ḳıyās ėtdüm seni dermān getürdi 

 

13 Gözümüñ yaĢları bu ḥasretüñden 

 Ki gūyā ebr olup bārān getürdi 

 

14 Benüm āh-ı ciger-sūzum cihāna  

 Ṣaḳınuñ bir ulu ṭūfān getürdi 

282ᵃ 

15 Görüben heyʾetüñ ṭāvus-ı cennet 

 Sevindi Ģād olup cevlān getürdi 

 

16 Bi-ḥamdi‘llâh yine bād-ı bahārī 

 Cihāna ḳaṭre-i nīsān getürdi 

 

17 ġitā-yı ḥasretüñ ėtdi mürūrı 

 Viṣālüñ çün bahāristān getürdi 
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18 Ḳamu bezmüñde mest oldı sürūĢān 

 ġu sāḳī cürʿa-i hicrān getürdi 

 

19 Cenābuñdur yine ẓıll-ı hüviyyet 

 Cemālüñ sūre-i Raḥmān getürdi 

 

20 Ḳuloġlı bende yine pādiĢāhum 

 Ḳapuña bir yeni dīvān getürdi   

 

423 

Mefāʿīlün Mefāʿīlün Feʿūlün 

1 Rebīʿü‘l-evvelüñ hem on beĢinde 

 Daḫı biñ tārīḫinüñ ḳırḳ beĢinde  

 

2 Kitāb ėriĢdi evvelden tamāma 

 Sipās olsun hezār ol Lā-yenāma 

 

3 Ḳodum adını Dīvān-ı Hümāyūn 

 Mübārek-bād ola bu dürr-i meknūn 

 

4 Duʿām oldur muʿallā bārgāha  

 Vėre ʿömr-i dırāzı pādiĢāha 

 

5 Hemān bu cānumun oldur murādı  

 Ḫudā teʾyīd ėde Sulṭān Murādı 

 

6 Cihānuñ ṭurduġunca tā esāsı 

 O ṭursun budurur ʿālem duʿāsı 

 

7 Muʿīn olsun cihānuñ müsteʿānı  

 Ṭoḳunmasun aña bād-ı ḥazānı  
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8 Ki devr ėtdükçe çarḫuñ āsiyābı 

 Kesilmesün anuñ müzd ü ŝevābı 

 

9 Ḫudā dünyāda ḳılsun anı sulṭān 

 Daḫı ʿuḳbāda vėrsün ḥūr u Rıdvān 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 


