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ON ALTINCI YÜZYIL ŞAĐRLERĐNDEN KABÛLÎ’NĐN 
ŞĐĐRLERĐ 

Hidayet DUYAR∗ 

ÖZET 

On altıncı yüzyıl divan şairlerinden Gedizli Kabûlî 
olarak tanınan Đbrahim Çelebi’nin mürettep bir divanı 
bulunmaktadır. Buna ilaveten şairin Đzzet Koyunoğlu 
Müzesi Kütüphanesi’nde 12548 numarada kayıtlı şiir 
mecmuasında 81 gazeli ile bir kasidesi ve ĐÜ 
Kütüphanesi’nde TY 391 numarada kayıtlı şiir 
mecmuasında 39 gazeli tespit edilmiştir. Bu çalışmada 
kısa bir biçimde şairin hayatı, edebî kişiliği ve üslubu 
üzerinde durulmuş; daha sonra da şiirlerinin 
karşılaştırmalı yayımı yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kabûlî, divan şiiri, cinas, 
gazel. 

 

THE POEMS OF KABULĐ WHO IS FROM 16 CENTURY 
POETS 

 

ABSTRACT 

One of the 16 century poets Đbrahim Çelebi , who 
is known as Kabuli from Gediz , has an organized 
divan.Besides it has been founded that the poet has 81 
ghazels and 1 kasida in the recorded periodical poems at 
the number of 12548 in Đzzet Koyunoğlu museum library 
and 39 ghazels in the recorded periodical poems at the 
number of ty391 in Đstanbul University Library . This 
study briefly cencentrates ogon the life and literary 
personality of the writer; further more a comparasion 
betmeen his poems is made.  

Key Words: Kabûlî, divan poem, equirocan 
allusion, ghazel. 
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ADI, MAHLASI, DO ĞUMU VE ÖLÜMÜ 

Klasik Türk edebiyatında Kabûlî mahlasını kullanan birçok 
şair bulunmaktadır. Yazımızın konusunu teşkil eden Kabûlî ise 
Gedizli Đbrahim Çelebi’dir. Tezkirelerde1 aşağı yukarı aynı ifadelerle 
tanıtılan şairin doğum tarihi hakkında herhangi bir kayda 
rastlanamazken ismi ve memleketi konusunda bir ihtilaf olduğu göze 
çarpmaktadır. Tuhfe-i Nâilî’de2 de yazıldığı gibi Kınalızade Hasan 
Çelebi ve Beyânî’nin şairin ismini Hasan, memleketini de Kütahya 
olarak yazması Riyazî’ye3 göre yanlıştır. Riyazî, şairin isminin 
Đbrahim, memleketinin de Gediz olduğunu tasrih ve tedkik etmiştir. 
Tezkirelerimizde genel olarak Kabûlî’nin Nâzırzâde’nin hâdimi 
olduğu daha sonra mülazımı olup kadılık vazifesinde de bulunduğu ve 
Mısır’dan gelirken H 1000 (M 1591-1592) tarihinde boğularak vefat 
ettiği yazılıdır.  

 

 Kabûlî’nin Eseri 

Keşfü’z-Zünûn, Hediyyetü’l-Ârifîn Esmâ’ü’l-Mü’ellifîn ve 
Âsâru’l-Musannifîn ve Riyāzü’ş-Şu‘arā’da divanının olduğu yazılıdır. 
Tuhfe-i Nâilî ise Kabûlî divanının Đstanbul Üniversitesi Kütüphanesi 
Yazma Eserler Bölümü’nde 371 numarada olduğunu söyler; ancak bu 
bilgi doğru değildir. Zira o kayıtta bulunan eser bir şiir mecmuası olup 
mecmuada çeşitli şairlere ait şiirler yanında Kabûlî’ye ait 39 gazel 
bulunmaktadır. Araştırmalar neticesinde Kabûlî Divanı’nın Đzmir 
Millî Kütüphane Yazma Eserler bölümünde 1052 numarada kayıtlı 
183 varaktan müteşekkil 210x14 ebatlarında talik hat ile yazılmış bir 
nüshasının bulunduğu tespit edilmiştir.4 

                                                 
1 Kınalızade Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şuarâ, Hzl. Đbrahim Kutluk, Ankara 

1989, C.II, s. 792-793; Beyanî , Tezkiretü’ş-Şuarâ, Hzl. Đbrahim Kutluk, Ankara 
1997, s. 221-222; Kâtip Çelebi, Keşfü’z-Zünun, Đst. 1971, C.1 s. 806. Kâfzâde Fâ‘izî, 
Zübdetü’l-Eş‘âr, Hzl. Bekir Kayabaşı, Đnönü Üniversitesi SBE Yayımlanmamış 
Doktora Tezi, Malatya 1997, s. 457; Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî, Hzl. Nuri 
Akbayır, Đstanbul 1996, C.3, s. 854-855; Mustafa Đsen, “Divan Edebiyatında 
Mahlasdaş Şairler”, Millî Eğitim Dergisi, S. 82, Şubat 1989, s. 22-29. Bağdatlı 
Đbrâhîm Paşa, Hediyyetü’l-Ârifîn Esmâ’ü’l-Me’ellifîn ve Âsâru’l-Musannifîn, Đst. 
1951, C. 1, s. 29. 

2 Đnehân-zâde Mehmet Nâil, Tuhfe-i Nailî, Hzl. Mustafa Tatcı, Cemal Kurnaz, 
C.2 s. 821. 

3 Riyâzî, Riyāzü’ş-Şu‘arā, Süleymaniye Kütüphanesi, Esad Efendi Kısmı, Nu: 
3871, v. 88b, 89a. 

4 Đzmir Millî Kütüphanesi Yazma Eserler Kataloğu, Hzl. Prof. Dr. Ali Yardım, 
Đzmir 1997,C. 3, s. 298. Söz konusu divanın Mustafa ERDOĞAN tarafından doktora 
tezi olarak çalışılmakta olduğunu Elif BOLAT bildirmektedir: Elif BOLAT, Kabûlî 
Mustafa Dîvânı ( Đnceleme- Metin), Ankara 2005, s. LXXXVI. GÜ Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi. 
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 Ki şili ğine Dair Đzler 

Kabûlî’nin elimizdeki gazellerinden hareketle çeşitli 
dönemlerde Gelibolu’da ve Rumeli’de bulunduğunu söylemek 
mümkündür. 

Māyilüz iy 	abūlī Rūmeline 

Dil-beri ço� diyārı kim sevmez (G. 37/5) 5 

 

Beni bülbül gibi gūyā ider gülzār-ı ‘ālemde 

	abūlī gül-ru!ān-ı gülşen-ābād-ı Gelibolı (G. 87/5)  

 

Kaynaklarda kişili ği hakkında fazla bilgi bulunmayan 
Kabûlî’nin şu beyitinden hareketle Bektaşi olması ihtimali üzerinde 
durulabilir. 

$acı Bektāş-ı Velī dergehine yüz sürdüñ 

Bir gedā �ābil imiş varmaāa sul+ān evine (G. 83/2) 

 

 Kaynakların Şiirini De ğerlendiri şi 

Kabûlî’nin şairliğini kaynaklar “nazmı, makbûl-i ehl-i irfân” 
“ba‘zı güftârı rütbe-i kabûle vusûl bulmuşdur” kendisi de “kâbil-i 
şândır” diyerek övmekte ve şiirlerini beğenmektedirler. Đncelediğimiz 
birçok şiir mecmuasında6 şiirlerinin bulunması, şiirlerine nazire ve 
tahmis7 yazılması, yaşadığı dönemde ve sonraki dönemlerde şiirlerinin 
sevildiğini gösterir.  

 

 Kendi Şiirini De ğerlendiri şi 

Diğer Osmanlı şairleri gibi Kabûlî de kendi şairliğini 
şiirlerinde övmüştür. Sadece iki sözünün bile divanlara üstün 

                                                 
5 Gazel ve beyit numaraları kendi oluşturduğumuz metne göre verilmiştir. 
6 A.R. Đzzet Koyunoğlu Müzesi Kütüphanesi, 13596, 12548, 11068 numaralı 

şiir mecmuaları; Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi’ndeki 3005 numaralı şiir 
mecmuası; Mevlânâ Müzesi Kütüphanesi’nde kayıtlı 2163, 2458, 2462, 4923 
numaralı şiir mecmuaları ve Đstanbul Üniversitesi Kütüphanesi T.Y. 391 numaralı şiir 
mecmuası; Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Revan 1985 numaralı şiir mecmuası; 
Pervane Beg, Mecmu‘a-i Neza’ir, Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Bağdad 
Kitaplığı 406. 

7 A.R. Đzzet Koyunoğlu Müzesi Kütüphanesi 11068 numaralı şiir mecmuası 
102a; Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Revan 1985 numaralı şiir mecmuası 76b. 
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olduğundan; dostlar arasında adını andırabilmek için durmayıp 
gazeller söylemesi gerektiğinden; şiirlerinin unutulmayıp cihanda 
söyleneceğinden; yazdıklarının kendi iç dünyasını yansıttığından ve 
kalem erbabıyla yarışacak kadar nazmına güvendiğinden 
bahsetmektedir. 

Ma�ālüm ,asb-i ,ālümdür ,ikāyet añlama cānā 

ĀaraŜ ‘arŜ-ı ma,abbetdür şikāyet añlama cānā (G. 2/1) 
 

	abūlī unudılmaz söylenür di��atle eş‘āruñ 

Cihāndur añılur bunda peder evvel püser ā!ir (G. 7/5) 
 

	abūlī iki sözle yāre ma�2ūdum edā itdüm 

Ma,allinde iki söz bir bütün dīvāndan yegdür (G. 13/5) 
 

	abūlī gevher-i kān-ı ma‘ārif bī-revāc anca� 

Dür-i na;m-ı kelām-ı pāküñe kimse �ula� +utmaz (G. 32/5) 
 

Yügrüklük ile aldı meydānı esb-i +ab‘uñ 

Şimdengirü 	abūlī na;m ehli ile yarış (G. 39/5) 
 

Eş‘ār u āazel söyle hemān +urma 	abūlī 

Tek añdıragör nāmuñı yārān arasında (G. 67/5) 
 

Velvele 2aldı 2adā-yı su!anum āfā�a 

Çı�dı āvāze-i na;mum felek-i nüh-+ā�a (G. 74/1) 
 

 Dil ve Üslupla Đlgili Dikkatler 

Yüksek zevk sahibi söyleyişler yanında bazı arkaik 
kelimeleri (ig; yuy-; yelüp yopur-; �a�ı-), deyimleri (ileriye bk.) ve 
atasözlerini (G. 10/4, G. 32/4, G. 35/5, G. 38/3, G. 42/1, G. 52/3, G. 
69/3, G. 88/5) ustalıkla kullanmasını bilmiştir. Kabûlî’nin 
sanatkârlığını ve şairlikteki hünerini anlamak için tamamen satrançla 
ilgili kelimeleri kullanarak yazdığı gazeli ile yansıma seslerle örülmüş 
gazeline bakmak yeterlidir. 



 
 
 
 
 
 
 
 
On Altıncı Yüzyıl Şairlerinden Kabûlî…                                  311  

 

 
Turkish Studies 

International Periodical For the Languages, Literature  
and History of Turkish or Turkic   

Volume 4/2 Winter 2009 
 
 

 Mef‘ūlü Mefā‘īlü Mefā‘īlü Fe‘ūlün 

1. Gel na+‘-ı ma,abbetde şehā bir ben [ü] bir sen 

 Şa+ranc oyunın oynayalum māt ola düşmen 

 Ferzīn gibi kec-revlük iden şāha mu�ārin 

 Foārı yürüyen ru! gibi ol ba�ar ıra�dan 

3. Üt esb-i murādın ru!-ı cānāneye �arşu 

 ‘Ālemde piyāde yürime merd iseñ atlan 

 Bir lu‘b ile rū,ın alup açmaz �odı ol şāh 

 Da!ı ne oyunlar geçer iy şeh saña �atlan 

5. Leclāc ise de lec iderüm na+‘-ı cihānda 

 Nā-dāna 	abūlī yeñilür 2anma beni sen 

 

 

 Mef‘ūlü Mefā‘ilü Mefā‘īlü Fe‘ūlün 

1. Đy +ıfl-ı sirişküm �atı �al�arduñ a diñdiñ 

 $elvā-yı leb-i dil-beri gördüñ niye diñdiñ 

 Uydurmış u2ūle sözini sille-i üstād 

 Añdu�ça defüñ da!ı öter �ulaāı çıñ çıñ 

3. Beñzer geçinürken !a+-ı yāre siñivirdi 

 Varsun yüze gelsün mi benefşe gibi siñ siñ 

 Siñ siñ siñilet seg gibi aāyārı �apuñdan 

 Fıñ fıñ ulusun ol köpege at +aşı fıñ fıñ 

5. Yaşumuza ra,m eyler idi yār 	abūlī 

 Aāyār geçüp �arşumuza gülmese giñ giñ 

 

 Kabûlî’nin en belirgin vasfı ise hiç zorlanmadan cinaslı 
söyleyişlerde bulunabilmesidir. Metnini verdiğimiz 88 gazel ve 1 
kasidenin hemen hemen tamamında cinaslı söyleyişler görülmekle 
birlikte Kabûlî’nin kafiye olarak cinası kullandığı 9 adet gazeli (G. 18, 
G. 46, G. 47, G. 51, G. 54, G. 68, G. 80, G. 81, G. 84) bulunmaktadır. 
Cinasları kullanırken Tükçenin zenginliğinden istifade eden Kabûlî’de 
bu örnekler şu şekilde sınıflandırılabilir: 
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Cinas-ı tâm:  

gül   ‘ālem   bahā 

gül (G. 7/4)  ‘ālem (G. 29/3) bahā (G. 33/4) 
 

nāme    arasın   yir  

nāma (G. 50/3) arasın (G. 61/4)  yir (G. 74/2) 

oturma   al   ayını 

oturma (G. 78/1) al (G. 80/2) āyīni (G. 82/3) 
 

Cinas-ı Mürekkeb (Cinas-ı Mefrûk)  

dil-güşādedür      bahāne   birisinedür 

dil güşādedür (G. 14/1) bahā ne (G. 15/5) birisinedür(G. 18/1) 
 

dil-ārām   cānānuñ  kām ile  

dil ārām (G. 38/1) cān anuñ (G. 45/5) kāmil (G. 46/1) 
 

cāh ile   ‘ā� ile   ‘ām ile 

cāhil (G. 46/1)  ‘ā�il (G. 46/2)  ‘āmil (G. 46/3) 
 

nāz ile   rāh ile            evbāşına 

nāzil (G. 46/4)  rāhil (G. 46/5)           ev başına (G. 64/3) 
 

nesinde        alayına    semen-sāña 

ne sinde (G. 68/1)  ala yine (G. 80/1) semen saña (G. 84/1) 
 

zībāña   bālāña  sīmāña 

zīb aña (G. 84/2) bal aña (G. 84/3) sīm aña (G. 84/4) 
 

şekībāña 

şekīb aña (G. 84/5) 
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CinasCinasCinasCinas----ı Nâkısı Nâkısı Nâkısı Nâkıs    

ebrū   yāsemen  server 

rū (G. 5/1)  semen (G. 16/4) serv (G. 25/4) 
 

peymāne   keyvān  zerd 
peymān (G. .27/2) eyvān (G. 45/4) zer (G. 49/5) 

 

mu�īme   ‘a�īme  �akıma 

�ıyma (G. 51/1) �ıyma (G. 51/2) �ıyma (G. 51/3) 
 

kāse   nāz   va�ārı 

ke’s (G. 53/3)  az (G. 56/3)  �arı (G. 58/4) 
 

Leclāc    sipenc   nevāz 

lec (G. 60/5)  senc (G. 75/3) az (G. 76/3) 
 

ipligi 

igi (G. 86/1) 

CinasCinasCinasCinas----ı Mükerrerı Mükerrerı Mükerrerı Mükerrer    

āazanfer  ferru!    dārā 
fer (K./1)  ru! (K./1)   dārāt (K./1) 

 

hüdā  pīçīdedür   pālūde 

hüdāt (K./22) çīdedür (G. 17/1)  ālūde (G. 17/2) 

cünbānīde  nigāh    endām 

cünbīde (G. 17/3) gāhı (G. 22/4)  dām (G. 47/1) 
 

ārām   şimşād   ālām 

rām (G. 47/1)  şād (G. 47/2)  lām (G. 47/2) 
 

 ‘ayyār   bed-nām   bī-cān 

yār (G. 47/3)  nām (G. 47/3)  cān (G. 47/4) 
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in‘ām   encām   yemen 

‘ām (G. 47/4)  cām (G. 47/5)  yemān (G. 54/1) 
 

çemen   hemīn   encümen 

çemān (G. 54/2) hemān (G. 54/3)  hemān (G. 54/4) 
 

Wemen  na��āş   efser 

Wemān (G. 54/5) �aş (G. 64/4)  ser (G. 66/3) 
 

firenc   pençe   Xürriyyāt 

renc (G. 75/2)  penç (G. 75/4)  Xerrāt (G. 53/1) 

CinasCinasCinasCinas----ı Muharrefı Muharrefı Muharrefı Muharref    

mesāvī   �ūt   gendüm 

müsāvī (G. 46/2) �uvvet (G. 68/4) kendüm (G. 72/4) 
 

eş‘ār   murā   emīn 
iş‘ār (G. 74/5)  merā (G. 75/1) āmīn (G .82/5) 

 

Cinas-ı Lâhık 

yem   ,ayāt   çemen 

nem (K./11)  memāt (K./ 40) semen (G. 16/4) 
 

pāşīde   cām    nücūm 

pūşīde (G. 17/1) Cem (G. 29/2)  hücūm (G. 52/1) 
 

 ‘ālem   em    niyāz 

ādem (G. 53/1)  sem (G. 53/5)  nāz (G. 56/2) 
 

,abīb   mer,amet  yāre 

+abīb (G. 60/1)  menfa‘at (G. 60/1) pāre (G. 61/1) 
 

şikeste   cefā    kām 

beste (G. 65/2)  vefā (G. 67/4)  rām (G. 70/2) 
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melek   niyāz   mār 

felek (G. 74/2)  nevāz (G. 76/3) mūr (G. 77/4) 
 

nār    mār    mūr 

nūr (G. 77/4)  nār (G. 77/4)  nūr (G. 77/4) 
 

efkār 

āār (G. 80/6) 
 

Cinas-ı Kalp 

nu+�a   ‘ālem   kemāl  
no�+a (G. 5/5)  ‘āmil (G. 46/3)  kelām (G. 70/4) 

 

Cinas-ı Hattî 

‘arŜ   nu+fe   bend 

āaraŜ (K./36)  nu+�a (G. 5/5)  pend (G. 43/3) 
 

rāfi‘    ‘ālem 

ru�‘a (G. 51/5)  me’āl (G. 70/4) 
 

Gedizli Kabûlî sadece cinaslı söyleyişleriyle değil diğer 
sanatlı söyleyişleriyle de dili kullanmada ne kadar usta olduğunu 
göstermiştir. Basit ve kolay gibi görünen; fakat herkesin söylemeye 
muvaffak olamadığı, sehl-i mümtenili söyleyişleri cinaslı söyleyişleri 
kadar çoktur. 

Tevekkül 2ā,ibi baş egmez iy dil şāh-ı devrāna 

Gedā ki ehl-i �anā‘at ola ger sul+āndan yegdür(G. 13/2) 
 

Āh alursın güzelüm ‘āşı�a cevr eyleme ço� 

Girü dönmez 2a�ın iy �aşı kemān atılan o�(G. 42/1) 
 

Kemende çek dili pend ü na2ī,ate çekme 

Efendi pend gerekmez delüye bend gerek(G. 43/3) 
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Ayaā altı degül mey-!āne gibi uāramaz kimse 

	anā‘at gūşesidür nāmı bir !ālīce yer buldum(G. 48/4) 
 

Āayra meyl itdi �oyup pīre zen dehr-i denī 

Đ‘timād olmaz imiş dostlar oynaşlara(G. 69/4) 
 

Kabûlî şiirlerinde deyimlere çok fazla müracat etmiştir. 
Kullandığı deyimler ise şunlardır: yüz çevir- (G. 6/3), āam yi- (G. 
9/1), itdügini bul- (G. 10/4), baş eg- (G. 13/2), �adem ba2- (G. 20/3), 
dili +urma- (G. 20/5), göñül baāla- (G. 21/2), āam daāın çek- (G. 
25/5), yolunda öl- (G. 26/5), yüz sür- (G. 28/5; G. 83/2), ‘aynına 
gelme- (G. 29/1), �ana dön- (G. 31/1), küle dön- (G. 31/4), yelüp 
yopur- (G. 39/4), āh al- (G. 42/1), seri yoluña �o- (G. 52/4), yüze gül- 
(G. 55/4), el vir- (G. 62/3), el çek- (G. 62/3), cānlar vir- (G. 64/4), 
+aşlara +ut- (G. 69/1), el ur- (G. 73/3), su gibi göñli a�- (G. 74/4), 
ayaāına düş- (G. 79/1), ayaāına �ara 2u in- (G. 79/2), göz �arart- (G. 
80/3), cān vir- (G. 80/7) göñül al- (G. 81/1), āam yi- (G. 81/3), ipligi 
pāzāra çı�- (G. 86/1), �olı boynına aā- (G. 87/4). 

    

    Kullanılan Vezinler Kullanılan Vezinler Kullanılan Vezinler Kullanılan Vezinler     
Kabûlî’nin şiirlerinde kullandığı aruz vezinlerini ise şu şekilde 
sıralamak mümkündür: 
 
 

 

Vezin Şiir 
Sayısı 

Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün 19 

Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 16 

Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün 16 

Mef‘ūlü Fā‘ilātü Mefā‘īlü Fā‘ilün 11 

Mef‘ūlü Mefā‘īlü Mefā‘īlü Fe‘ūlün 6 

Fe‘ilātün Mefā‘ilün Fe‘ilün 5 

Mefā‘īlün Mefā‘īlün Fe‘ūlün  4 

Mef‘ūlü Fā‘ilātün Mef‘ūlü Fā‘ilātün 4 

Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün 3 
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Müstef‘ilün Müstef‘ilün Müstef‘ilün 
Müstef‘ilün 1 

Müstef‘ilātün Müstef‘ilātün Müstef‘ilātün 
Müstef‘ilātün 1 

Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün 1 

Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün 1 

Mefā‘ilün Fe‘ilātün Mefā‘ilün Fe‘ilün 1 

 

Metin Kurulurken Tutulan YolMetin Kurulurken Tutulan YolMetin Kurulurken Tutulan YolMetin Kurulurken Tutulan Yol    
Metin mürettep bir divanda şiirlerin sıralanma usulüne 

uygun, bir biçimde huruf-u hecaya göre oluşturulmuştur. Bu 
yazımızda Gedizli Kabûlî’ye ait 88 gazel ile kime yazıldığı belli 
olmayan başlıksız 1 kasidesi tanıtılmıştır. ĐÜ Kütüphanesi’ndeki T.Y. 
391 numarada kayıtlı şiir mecmuasında bulunan 39 gazel ile 
Koyunoğlu Müzesi Kütüphanesi’ndeki 12548 numarada kayıtlı şiir 
mecmuasında bulunan 81 gazelin karşılaştırmalı yayımı yapılmıştır. 
Şiirlerin hangi mecmuada hangi sayfalarda bulundukları dipnotlarda 
gösterilmiştir. Ayrıca ĐÜ Kütüphanesi T.Y. 391 numarada kayıtlı şiir 
mecmuası için dipnotlarda Đ.Ü.M. kısaltması, Koyunoğlu Müzesi 
Kütüphanesi’nde bulunan 12548 numarada kayıtlı şiir mecmuası için 
de K.M. kısaltması kullanılmıştır. 

Şiirler 

Kaside* 

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

1. Đy āaŜanfer-fer ü ferru!-ru!-ı Dārā-dārāt 

 Şeref-i Xāt-ı tū müWbet be-nu2ū2-ı āyāt 

 Pāye-i �adrüñe irmez !a+avāt-ı efkār 

 Fā�-ı gerdūna irişmez �ademāt-ı mir�āt 

3. Rütbet-i Xātuñı ta‘yīn idemez vehm ü �ıyās 

 Vezn-i ta�dīr u ‘ayār ile bilinmez derecāt 

 Deste-i ‘ismetüñe irmez eyādī-i ‘u�ūl 

 Đremez Xeyl-i serā-perdeye her süfliyyāt 

                                                 
* 38a K.M..Mecmuada kasidenin başlığı yoktur. 
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5 	adrüñ a‘lā vü mu‘allā vü müzekkī şānuñ 

 Bu ‘ulüvv-i derecāt ehli o 2ā,ib-+aba�āt 

 Ne bilür mertebe-i şānuñ[ı] ‘a�l-ı esfel 

 Süfelā añladuāından ötedür ‘ulviyyāt 

7. 	adrüñ andan ucadur kim irişe dest-i !ayāl 

 aātuñ iy ,aŜret-i āāā-yı sa‘ādet āāyāt 

 $ā2ılî ‘a�l irecek mertebeden ber-terdür 

 aātuñ andan ötedür k’anı mu,ī+ ile 2ıfāt 

9. Himmetüñ n’ola bülend olsa özüñ ‘ālīdür 

 Bestedür rābı+a-ı himmete �ullābe-i Xāt 

 Reşe,āt-ı keremüñ nite ki ebr-i nīsān 

 ca2ma zehr-āb içürür dōstlara āb-ı ,ayāt 

11. Yem-i pürdür nem-i i,sānuña nisbet bī-nef‘ 

 Nem-i deryā nem-i cūduñdan alınmış �a+arāt 

 Bād-bān-ı keremüñ kime hevā-dār olsa 

 Keştī-i Nū,-ı Necī gibi olur ehl-i necāt 

13. ‘Add olınmaz keremüñ �a+re-i deryā-mānend 

 Hīç mümkīn midür i!2ā-yı vücūd-ı Xerrāt 

 Ba,r-i lu+fuñ ne ‘aceb ba,r-i mu2affādur kim 

 Anda taāyīr idemez �ā‘idesin māhiyyāt 

15. Di��at iden ‘aded-i lu+fuña vā2ıl olmaz 

 Añlanılmaz bil ‘aded ile rimāl-i sā‘at 

 $ā2ıl iy ,aŜret-i āāā-yı der-‘adl-ārāyı 

 Söylemem söylemem illā ki güneşden Xerrāt 

17. Sensün ol Xāt-ı kerem-verz ki !urşīd-miWāl 

 Āayra Xerrāta vücūdından irişür leme‘āt 

 Sensün ol mihr-i felek-�adr ki āWārından 

 ‘Āleme feyŜ irişür �ılsa ta!ayyül ol Xāt 

19. Sensün ol gevher-i pākīze ki ,akkāk-ı �adīm 

 Getüre miWlini bir da!ı vücūda heyhāt 
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 Sensün ol kevkeb-i sa‘d-ı felek-i ‘izz ü şeref 

 Kim olur ehl-i kemāle sebeb-i teşrīfāt 

21. Sensün ol a!ter-i neyyir ki Ŝiyā 2aldu�ça 

 cāne-i dilden ider def‘-i ;alām [u] ;ulumāt 

 Sensün ol dürrī-i burc-ı şeref ol necm-i hüdā 

 Ki anuñ şev�ine hādīlük ider !al�a hüdāt 

23. Sensün ol ,aŜret-i aāa-yı meyādīn-i du‘ā 

 Ferd-i iclāl ile mānend-i lüyūW-ı āāyāt  

 Kār-ı fermānı mühimmāt-ı umūr-ı !ācāt 

 Dergeh-ārā-yı serāy-ı şeh-i fer!unde-2ıfāt 

25. Rāst tedbīr-i nigū kār u pesen-dīde !ı2āl 

 Pāk-girdār u ,asen-2ūret ü 2ā,ib-,asenāt 

 śābı+-ı �ā‘ide-i bārgeh-i pādişehi 

 Bāsı+-ı �āyime-i ta!tgeh-i heft cihāt 

27. fādı�u’l-�avl [ü] �avī-�alb [ü] �adīmü’l-idrāk 

 Kāmilü’l-va‘d {u}fī-‘ahd [ü] fa2ī,ü’l-kelimāt 

 Saña dirler saña ta!2ī2 iderler sensün 

 Bende-i mu�bil-i sul+ān-ı refī‘u’d-derecāt 

29. Kām-kārā dem-i med,üñde 2arīr-i !usāma 

 Pür-2afādur nite kim murā-ı müsecca‘-neāamāt 

 N’ola ger kesb-i 2afā �ılsa sözümden a,bāb 

 Naāamāt ehli virür ādeme vecd ü ,ālāt 

31. Şöyle kim med,üñe āāāz ide murā-ı �alemüm 

 Düşmenüñ baārı +olar �an ile mānend-i devāt 

 	ā2ıruz gerçi ki va2fuñda velī sul+ānum 

 Terk-i cān eyle diseñ eylemezüz ta�2īrāt 

33. 	adrüñi ben bilürem cevheri 2arrāf añlar 

 Ne bilür mertebe-i Xātuñı ,ükkām [u] �uŜāt 

 Gerçi Xātıyla zamānıyla irer kāma kişi 

 Yo� zamānum meger i,sāna mürecca, ola Xāt 
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35. 	avl-i vā‘i; gibi med,üñ o�ısam diñledürem 

 Đstimā‘ olına gelmiş durur a�vāl-i Wi�āt 

 Yo�dur ā!ir āaraŜum ‘arŜ-ı du‘ādur anca� 

 cıdmetüm med, ü Wenādur degül i;hār-ı nikāt 

37. Elde evrā�-ı Wenā dilde du‘ā-yı devlet 

 cayr odur kim ola a‘māle mu�ārin niyyāt 

 Gel du‘ā eyle 	abūlī saña oldur ma�būl 

 Umaruz anı �abūl ide mucībbü’d-da‘avāt 

39. Devr-i gerdūn ola ber-vef�-i murād-ı !ā+ır 

 $arekāt-ı felek īWār ide bir bir berekāt 

 Nite kim !al�-ı ricāl üzre ola cālı�dan 

 Nite kim dāyir ola !al�ı ,ayāt ile memāt 

41. Şevket-i Xātuñı gördükçe helāk ola ‘adū 

 Dā‘ī-i devlet olanlar �ılalar kesb-i ,ayāt 

42. Çün !ulū2 üzre du‘ā idi āaraŜ !atm oldı 
 Đrdi söz āāyete ber-!ˇāce-i ‘ālem 2alavāt 
 

Gazeller 

   11 

 Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün 

1. O nezāket o le+āfet o +arāvet o 2afā 

 O ;arāfet o fe2ā,at o belāāat o edā8 

 O riyāset o siyādet o sa‘ādet o vücūd 

 O ‘adālet o ‘ināyet o se!āvet o ‘a+ā 

3. O mürüvvet o ma,abbet o meveddet o kerem 

 O ri‘āyet o ,imāyet o şefā‘at o vefā9 

 O mura22a‘ o mülemma‘ o mu2anna‘ elfā;10 

 O tebessüm o tekellüm o terennüm o nidā 

                                                 
1 47a: 94b Đ.Ü.M. 
8   1/1b edā: nidā: K.M. 

93b vefā: edā K.M. 
104a mu2anna‘: münemma‘ K.M. 
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5. Nedür ol yāre 	abūlī bu �adar ‘izzetler 

 O teşevvu� o ta‘aşşu� o ta‘allu� o hevā 

 

    22 

 Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün 

1. Ma�ālüm ,asb-i ,ālümdür ,ikāyet añlama cānā 

 ĀaraŜ ‘arŜ-ı ma,abbetdür şikāyet añlama cānā 

 Seg-i kūyuñ geçinmekden murādum ma,Ŝ-ı ülfetdür 

 Anı a�rān arasında riyāset añlama cānā 

3. Bize ‘arŜ-ı cemāl itmek efendi kendi lu+fuñdur 

 fa�ın ol ,ālete bizde liyā�at añlama cānā 

 fafā-yı vu2latuñ var iken eglenmek !ayālüñle 

 śarūretdendür anuñla �anā‘at añlama cānā 

5. Āam-ı ‘aş�uñla fāriā-bāl olup bir gūşede �alma� 

 fafā kesb itdügümdendür ferāāat añlama cānā 

 	abūlī nā-murāduñ bir murādı yo� cenābuñdan 

 Ma,abbetdür murādı āayrı ,ālet añlama cānā 

    33 

 Mefā‘īlün Mefā‘īlün Fe‘ūlün 

1. Ma,abbet cāna kār itdi be-āāyet 

 ‘Đnāyet eyle sul+ānum ‘ināyet 

 Kimi gül dir yüzüñe kimi lāle 

 Efendi mu!telif anca� rivāyet 

3. Gerekdür bendeñe sul+ānum i,sān 

 Ra‘iyyet olana lāzım ri‘āyet 

 Ser-i kūyuñda öldür ehl-i ‘aş�ı 

 Biraz a,bāb bulsun istirā,at 

                                                 
2 46a K.M. 
3 38a K.M. 
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5. 	abūlī ‘arŜ-ı ,āl eyle o yāre 

 Ne �or�arsın helāk ide nihāyet 

    44 

 Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün 

1. Su!andur ol iki lebler güher-bār olmaāa bā‘iW 

 Su!andur iki ‘ālem yoā iken var olmaāa bā‘iW 

 Beni sūzān iden ‘aş� āteşine sūz-ı sīnemdür 

 Günehdür ehl-i ‘i2yānuñ yeri nār olmaya bā‘iW 

3. Yüzin görmekde cānā cān virürken üstine herkes 

 Nedendür !ançerüñ böyle dil-āzār olmaya bā‘iW 

 Dili gīsū-yı yāre bend iden rāh-ı ma,abbetdür 

 Ene’l-$a� sırrıdur Man2ūr[ı] ber-dār olmaāa bā‘iW 

5. 	abūlī-veş āamuñdan herkesüñ göñlinde merhem var 

 Bu āamdur ehl-i ‘aş�uñ derdi hem-vār olmaāa bā‘iW 

    55 

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

1. Ol ki māha nūr tevcīh eylemiş rū �oymış ad11 

 Nūrdan bir nūr peydā �ılmış ebrū �oymış ad12 

 Sīmden bir lev,a ta2vīr itmiş üstād-ı ezel 

 Rişteler ta,rīr idüp e+rāfına mū �oymış ad 

3. Şem‘-i kāfūrı fürūzān eyleyüp gerden dimiş 

 $al�a-i zülf-i siyāh-ı şem‘a gīsū �oymış ad13 

 Çihre-perdāz-ı te2āvīr-i nigāristān-ı üns14 

 Bir cemāl ārāyiş itmiş rūy-ı nigū �oymış ad 

                                                 
4 47b K.M. 
5 42a: 95a Đ.Ü.M. 

11    5/1a eylemiş: eyleyüp K.M./ rū: hem rū-nigū K.M. 
121b nūr: nūn Đ.Ü.M./ �ılmış: itmiş Đ.Ü.M.  
133b zülf-i: devr-i Đ.Ü.M. 
144. Cennet-ārā-yı bahāristān-ı nüzhet-gāh-ı üns 
 Bir dıra!t-ārāyiş itmiş na!l-i dil-cū �oymış ad Đ.Ü.M. 
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5. No�+a deñlü nu+fe[y]i nu+�a getürmiş ol $akīm 

 $ikmeti gör kim 	abūlī-i su!an-gū �oymış ad 

    66 

 Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün 

1. Ru!uñ şev�iyle yanmış nice dāā pür fetīlüm var 

 Bulursam Ka‘be-i kūyuñ dile rūşen delīlüm [var] 

 Eger şemşīr-i ‘aş�a ser-fürū �ılmaz �açar dirseñ 

 Yarar yoluñda başum gibi boynum var kefīlüm [var] 

3. Vefā-yı mu‘tedilden yüz çevirmem ma‘delet ammā 

 Benüm bir ‘adle mā’il pādişāh-ı bī-‘adīlüm [var] 

 Ne bir māhuñ fürūā-ı mihr-i rūyından ferāāum var 

 Ne bir 2ā,ib-cemālüñ va2lına sa‘y-i cemīlüm var 

5. 	abūlī cānib-i !a2mı ,avāle eyledüm $a��a 

 Ne pervā ‘aybdan çün [ki] cudā gibi kefīlüm [var] 

    77 

 Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün 

1. Fenā bezmin gelür her kim bezer evvel bozar ā!ir 

 Ecel peymānesin ol kim içer evvel geçer ā!ir 

 Binā-yı devlet-i dünyā degüldür üstüvārī dil 

 Sarāy-ı ‘işreti her kim yapar evvel yı�ar ā!ir 

3. Sa‘ādet şeh-süvārān-ı cihāna pāyidār olmaz 

 Semend-i rif‘ate her kim biner evvel iner ā!ir 

 Zamān-ı ,üsne maārūr olma cānā bī-be�ādur bu 

 Gül-i bāā-ı fenā gerçi güler ammā 2olar ā!ir 

5. 	abūlī unudılmaz söylenür di��atle eş‘āruñ 

 Cihāndur añılur bunda peder evvel püser ā!ir 

                                                 
6 98b Đ.Ü.M 
7 42a K.M. 
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    88 

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

1. Dişüñe dirler ise ‘ı�d-i dür-i ezherdür 

 Dil-i ‘uşşā�ı şikest eyleme söz gevherdür 

 Çekişürler ayaāuñ +opraāını ku,l-āsā 

 Dīdeler anuñ içün biri birine terdür 

3. Āamze-i mestüñ ile ol iki rāy-ı āarrā 

 Đki mestüñ iki destinde iki !ançerdür 

 far2ılur �a2r-ı felek dūd ile bir āh itsem 

 Bād-ı āhum benüm iy na!l-i cefā 2ar2ardur 

5. Eline !āk-i siyāh alsa 	abūlī zer olur 

 Var ise mālik-i iksīr āam-ı dil-berdür 

    99 

 Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün 

1. Ne āam yer ol bu gün kim �atli dil-dārına �almışdur 

 Ne �or�ar ol belādan kim kişi yārına �almışdur 

 Varup bir !āne bünyād eyledüm şehr-i ‘adem içre 

 Tamām oldı hemān sa�fına dīvārına �almışdur 

3. Dilā bezm-i vi2āl-i yāre dā!il olmadur �a2dum 

 Tamām oldı bu cānib anuñ i�rārına �almışdur 

 Cüdā olalı yārümden göñülden āam da!ı gitmez 

 Ba�iyye sāāarumda bāde-i yār yine �almışdur 

5. 	abūlī va2luñı dilden beyān eylerse sul+ānum 

 Sen aña �alma anca� ol dil-i zārına �almışdur 

    1010 

 Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün 

1. Belā 2ıd� ehline rūz-ı ezelden ola gelmişdür 

 Gül-i !andān imiş peymāne ammā 2ola gelmişdür 

                                                 
8 39b K.M. 
9 44a K.M. 

10 41b: 94b Đ.Ü.M. 
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 	atı güm-rāh imiş zāhid +arī�-i ‘aş�a +oārıldı15 

 fıāarsa vechi var şimdi 2a�alın yola gelmişdür 

3. Şikār olmaz geçer ol şāhbāz-ı evc-i ,üsn ammā 

 Nice bāzūdan uçmışdur hezārān �ola gelmişdür 

 Gelür seng-i ,avādiW her kişinüñ başına ā!ir 

 Gerek merd ü gerek zen itdügini bula gelmişdür 

5. Ne cevri var ise yārüñ 	abūlī çek efendiñdür16 

 ĀaŜab sul+āna vü cevr[e] ta,ammül �ula gelmişdür 

    1111 

 Mef‘ūlü Mefā‘īlü Mefā‘īlü Fe‘ūlün 

1. Ten besleme k’ol !āk ile yeksān olaca�dur 

 Ol !āne[y]i terk eyle ki vīrān olaca�dur 

 Ol āonçe-dehen gül gibi !andān olur ammā 

 Raābetde gül anuñ gibi !andān olaca�dur 

3. Şimdi saña ol şū!-ı cefā cevr ider ammā 

 fabr eyle dilā 2oñra peşīmān olaca�dur 

 Bāde leb-i la‘lüñle dem-i la,m geçürmiş 

 Az �ı22a degüldür arada �an olaca�dur 

5. Gördükçe 	abūlīye ‘itāb eyler imiş yār 

 Bildüm ki o bī-çāreye i,sān olaca�dur 

  1212 

 Mefā‘īlün Mefā‘īlün Fe‘ūlün 

1. Çemen gülzāra dil lāle duda�dur 

 Gül ü nergis oña gözdür �ula�dur  

 O�uñla sīne pürdür iy �aşı yā 

 Oña terkeş dinürse mā-sada�dur  

                                                 
1510/2a imiş: idi K.M.  

165a ne cevri: cefāsı Đ.Ü.M. 
11 40b K.M. 

12 38b: 95a Đ.Ü.M. 
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3. ‘Arūs-ı dehre gök zerrīn cibinlik 

 Şafa� bir al-i vālādan +uva�dur17 

 ‘Aceb mi ,ā2ıl-ı ‘ömri geçerse 

 Felek dih�ān māh-ı nev ora�dur 

5. 	abūlī nā;ır olma şeş cihāta 

 Bilinmez dār-ı dünyā �aç buca�dur  

    1313 

 Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün 

1. Meyüñ bir �a+resi ‘ayş ehline biñ cāmdan yegdür 

 Tehī peymāne �ahveyle +olu fincāndan yegdür 

 Tevekkül 2ā,ibi baş egmez iy dil şāh-ı devrāna 

 Gedā k’ehl-i �anā‘at ola ger sul+āndan yegdür 

3. Cefā eylerse dil-ber baña āāyet ,a;; ider göñlüm 

 Anuñ cevri cihānuñ itdügi i,sāndan yegdür 

 Yüzüme ba�mayup geçdükçe olur !ā+ırum mesrūr 

 Ol iāmāz iltifāt-ı şāh-ı ‘ālī-şāndan yegdür 

5. 	abūlī iki sözle yāre ma�2ūdum edā itdüm 

 Ma,allinde iki söz bir bütün dīvāndan yegdür 

    1414 

 Mef‘ūlü Fā‘ilātü Mefā‘īlü Fā‘ilün 

1. cā+ır 2afā-yı cām-ı mey-i dil-güşādedür 

 Bezm-i 2afāda anuñ içün dil güşādedür 

 Meclisde 2ūfi cūşa gelüp dest-i şev� ile 

 fad çāk !ır�a eyledügi !ark-ı ‘ādedür 

3. Mest-i şarāb-ı ‘aş� olana vā‘i;üñ bu gün 

 Az iş degüldür itdügi ,adden ziyādedür 

 	albinde 2ūfi Xerre �adar āıll u āış �omaz 

 Pīr-i +arī�at ister iseñ cām-ı bādedür 

                                                 
1712/3b +uva�dur: duda�dur K.M. 

13 39b K.M. 
14 43b K.M. 
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5. Aāyārı var iken saña rām olmaz ol melek 

 Olmaz 	abūlī nite ki şey+ān aradadur 

    1515 

 Mef‘ūlü Fā‘ilātü Mefā‘īlü Fā‘ilün 

1. ‘Āşı� ki āh u nālesi sūz u terānedür 

 Pulları dāā u �olları çeng ü çeāānedür 

 Cism-i Ŝa‘īfe la‘l-i lebüñ �ūt-ı rū,dur 

 Murā-ı revāna !āl-i ru!uñ āb u dānedür 

3. Dār-ı cihānda kimse ile dirlik eylemez 

 Dünyā ki bir ‘acūze-i bed-zindegānedür 

 Abdāl-i pāk ider kişi[y]i i!tiyārsuz 

 Dergāh-ı ‘aş�a gel bir ulu āsitānedür 

5. Dil-ber bahāne oldı cihān bilmege seni 

 ‘Aş�uñ 	abūlī şimdi bahā ne cihānadur 

    1616 

 Mef‘ūlü Fā‘ilātü Mefā‘īlü Fā‘ilün 

1. Yo�dur günāh o āamzesi !ūnīde bendedür 

 Şāhum 2uç öldürende degüldür ölendedür 

 Serv-i çemende ‘ar‘ar-ı �addüñ !ırāmı yo� 

 Var ise şīve-i revişüñ nārvendedür 

3. Feryādı gülden eyleme iy ‘andelīb-i zār 

 Āzār-ı za,m gülde degüldür dikendedür 

 ca++ı çemen ‘iXārı semen !addi yāsemen 

 fa,n-ı çemende �āmeti serv-i semendedür 

5. Sensüz 	abūlī mürde vü �albi füsürdedür 

 ‘Aş�uñla zindedür nite kim cānı tendedür 

                                                 
15 41a K.M: 
16 44b K.M. 
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    1717 

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

1. Çīn-i zülfüñ kim ‘ara�-pāşīde gül-pūşīdedür18 

 Sünbül-i pīçīdedür kim şeb-nem ile çīdedür 

 La‘l-i nābuñ !āl-i miskīnüñ ‘iXār-ı nāzüküñ19 

 Sükkerī-pālūde misk-ālūde gül-māyīdedür 

3. Fikr-i zülfüñle dil-i dīvāne kūy-ı ‘aş�da20 

 cufte-i cünbīde vü zencīr-i cünbānīdedür21 

 Leylī-i zülfüñ āamıyla !ā+ır-ı nā-şādumuz 

 Deşt-i āam gerdīde Mecnūn-ı belā-verzīdedür 

5. Đy 	abūlī dürr-i la‘l-i yāri sükkerdür dimek22 

 Güfte-i nā-süfde ammā ma‘nī-i !āyīdedür 

 1818 

 Mef‘ūlü Fā‘ilātü Mefā‘īlü Fā‘ilün 

1. 	a2duñ egerçi cān u dilüñ birisinedür 

 Đkisi de fedā yoluña birisi nedür 

 Senden bir iki ma+labumuz var iki gözüm 

 Būs-ı lebüñ durur birisi biri sīnedür 

3. Hecr ü vi2āl dirler iki nesne var imiş 

 Gördük anuñ birisini ya birisi nedür 

 Ol görinenler iy perī dendān u leb degül 

 Biri anuñ ‘a�ī�-i Yemen birisi ne dür 

5. 	a2dı 	abūlī ol �aya ba�ışlı dil-berüñ23 

 Cān ile dilden ikisinüñ birisinedür 

                                                 
17 39a: 96a Đ.Ü.M. 
1817/1a ‘ara�: siyeh Đ.Ü.M./ pāşīde gül pūşīdedür: pūşīde dürde pāşīdedür 

Đ.Ü.M. 
 2a  miskīnüñ: müşgīnüñ Đ.Ü.M. 
 3a  kūy-ı: künc-. Đ.Ü.M. 
 3b  Pend-i zencīr-i belādur pend-i āam ger dīdedür Đ.Ü.M. 
 5. Đy 	abūlī ‘arŜ-ı ,āl-i bülbüli i‘lām içün 
  Āonçe-i negşūde gül nāme-i pīçīdedür Đ.Ü.M. 
18 45a: 98a Đ.Ü.M. 
23 18/5a dil-berüñ: āfetüñ Đ.Ü.M. 
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    1919 

 Fāi‘lātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 

1. Sünbülüñ gül-bū vü gül-pūş u gül-āb ālūdedür 

 Verd-i ru!sāruñ gül-i sīrāb-i sünbül-sūdedür 

 Merd-i bī-mihr ü ma,abbet merdüm-i bī-sūzdur 

 	alb-i bī-sūz u ,arāret �āleb-i fersūdedür 

3. Āferīn ol ‘āşı�-ı Mecnūn ma,abbet-zāde kim 

 Āu22adan āzādedür ālāmdan āsūdedür 

 faf,a-i sa�f-ı sipihre āh şāhum yazmaāa 

 Tīr-i āhum !āmedür derd-i derūnum dūdedür 

5. Bülbül-i zāra 	abūlī cānib-i gülden gelür 

 Āonce-i pīçīde-i gül nāme-i negşūdedür 

2020 

 Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün 

1. Ol ebrūlar berāt-ı ,üsnüñe +uāra-keşānıdur 

 Bir ‘unvān ile añılma� begüm devlet nişānıdur 

 Tebessüm �ıl didükçe gülmenüñ de va�ti var dirdüñ 

 Bahār irdi gülistān oldı ‘ālem gül zamānıdur 

3. 	adem ba2mış benem evvel �ademde vādī-i ‘aş�a 

 N’ola dirlerse ‘ālemde baña Mecnūn-ı Wānīdür 

 Mu�arnes �ubbesi başum mu�avves +ākası �aşum 

 Beden �a2r-ı belādur üstü!ˇānlar nerdübānıdur 

5. Cehennemdür ‘adūnuñ 2o,beti zīrā dili +urmaz 

 Ma,abbet ehline zīrā ‘aXāb iden zebānīdür 

 	abūlī bülbülidür gülşen-i na;muñ o gülzāruñ 

 Güli ru!sār-ı dil-berdür ‘iXārı erāuvānıdur 

                                                 
19 97b Đ.Ü..M. 
20 94a Đ.Ü.M. 
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    2121 

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

1. Cāhilüñ !ar gibi göñlin büyüden zerdür zer 

 Zer ile fa!r idinüp āırra olan !ardur !ar 

 Zāl-i dünyāya göñül baālamadı üştür-i dil 

 Māyil-i māye degüldür püserüñ nerdür ner 

3. Nev-‘arūs-ı felegüñ ‘işvesine aldanma24 

 Ba�maz ārāyiş-i dünyāya göñül erdür er25 

 Sürme-i !āk-i derüñ ku,l-i ba2ardur ammā 

 Đmtizāc itmediler dīde aña terdür ter 

5. Gūşe-i meygedesin �oma 	abūlī elden26 

 	oyaca� gūşe degül Xev� idecek yerdür yer 

    2222 

 Mef‘ūlü Fā‘ilātün Mef‘ūlü Fā‘ilātün 

1. Bādī na;arda bāde āb-ı ,ayāta beñzer 

 LeXXetde her ,abābı ,abb-ı nebāta beñzer 

 Rindān-ı mey-pereste meydür enīs-i !ā+ır 

 Cām ise bir ba�mada bir !oşça Xāta beñzer 

3. Fikr-i āam-ı ma,abbet öldürdi ehl-i ‘aş�ı 

 Ben bildügüm efendi āam mühlikāta beñzer 

 ‘Uşşā�ı göz ucıyla eyler nigāh gāhī 

 Đāmāz-ı ‘aynı yārüñ pek iltifāta beñzer 

5. Dil !ānesin 	abūlī yı�dı !arāba virdi 

 Seyl-āb-ı eşk-i çeşmüm cūy-ı Furāta beñzer 

                                                 
21 42a: 97a Đ.Ü.M. 
24 21/3a ‘işvesine: ,īlesine K.M. 

253b  dünyāya: nisvāna Đ.Ü.M. 
265a gedesin: gedeyi Đ.Ü.M. 
22 46a K.M. 
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    2323 

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

1. Görmese ‘āşı� olan dil-berini cānı çı�ar 

 Derd ile aālamadan dīde-i giryānı çı�ar 

 	or�aram kimseye med, eylemege dil-berümi 

 Her kime añsam eger ‘āşı�-ı nālānı çı�ar 

3. Bize gerçekden inandurdı bu gün a‘mālin 

 Zāhidüñ yarın umarın niçe yalanı çı�ar 

 Āsitānuñda �oma düşmen-i nā-dānı şehā 

 Durmasun cennet-i kūyuñdan o şey+ānı çı�ar 

5. Elin al ba,r-i firā�uñda 	abūlī[y]i �oma 

 Yetiş iy cıŜr-dem ol āar�a-ı ‘ummānı çı�ar 

    2424 

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

1. Beni gördükçe müjeñ iy �aşı ya tīr çeker27 

 cışm idüp āamzelerüñ �atlüme şemşīr çeker28 

 cāşiye yazdı !a+uñ metn-i kitāb-ı ,üsne 

 	ıl �alemle 2açuñ e+rāfına ta,rīr çeker 

3. Dil-i dīvāne esīrüñdür esirge şāhum 

 Niçe yıldur āam-ı gīsūñ ile zencīr çeker 

 Cāy-gīr olmasa dilde n’ola ,arf-i tedbīr 

 Dest-i ta�dīr aña !āme-i taāyīr çeker 

5. Dīde aāardı bükāyile 	abūlī dil-şād 

 aev�i dervīş ider ammā elemin pīr çeker 

                                                 
23 46a K.M. 

24 48b: 98a Đ.Ü.M. 
27 24/1a beni: bizi Đ.Ü.M. 

281b �atlüme: üstüme Đ.Ü.M. 
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    2525 

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

1. 	add-i dil-ber zülf-i ‘anber-sārınuñ baāın çeker 

 Milk-i ‘aş�uñ bir dilāverdür ki sancaāın çeker 

 Lu+f ile yā�ūt-ı nābuñ görmek olur bādenüñ 

 Rind olan Xev� ile cāmuñ gözinin yaāın çeker 

3. Ol ra�īb-i zāāa nā;ırdur muka,,al gözlerüñ 

 Var ise meşşā+a anuñ ku,l-i māzāāın çeker 

 Rāyet-i sebz ile ezhār içre server oldı serv 

 Lāle ‘asker cem‘ idüp ardınca bayraāın çeker 

5. Đşitür ser-mest olan çekmez 	abūlī çekdügin 

 aerredür mi�dārda ammā ki āam daāın çeker 

    2626 

 Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün 

1. Āubār-ı !a++-ı la‘lüñ āāyet ile !urde yazmışlar 

 fanasın Sūre-i KevWer durur bir dürde yazmışlar 

 Ölümlüdür diyü efvāh-ı ‘ālemden işitmişler29 

 Güzeller defter-i ‘uşşā�a bizi mürde yazmışlar 

3. Yatan berf añlamañ gülzārda şey!-i şitā gelmiş 

 $arīm-i bāāa anı da‘vete bir bürde yazmışlar 

 Ne deñlü tel! ise erbāb-ı ‘aş�a 2abr nāfi‘dür 

 Yazanlar ,ikmeti ekWer devāyı mürde yazmışlar 

5. Senüñ yoluñda ölmekden �açar diyü münāfı�lar 

 	abūlī ol şeh-i ,üsne bizi öldürde yazmışlar 

                                                 
25 38a K.M. 

26 38b: 98a Đ.Ü.M. 
2926/2a efvāh-ı: i!vān-ı Đ.Ü.M. 
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    2727 

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

1. fā�i-i bezm [ü] 2afā ‘aş� ehline sāāar 2unar 

 Pāyumuz virmez bize gelse �ade, aya� +olar 

 fūfi peymān eylemiş peymāne döndürmem diyü 

 	or�um oldur ‘ahdine +urmaz yine bir gün döner 

3. Đnti;ām-ı ‘ıkd-i dendān-ı dürer yārüñ görüp 

 Defter-i lu+f u 2afāyı lü’lü’-i lālā derer 

 Bitmedi �aldı egerçi za,m-ı tīāuñ sīnede 

 Sen hemān iy meh beni 2ul, idegör üftāde-der 

5. Đy 	abūlī leşker-i āamla ça�ışma� sehl idi 

 Çı�salar anlar da meydāna benüm gibi bir er 

 2828 

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

1. Ka‘be-i kūy-ı nigāra sa‘y it iy dil varıgör 

 Nūr görmek ister iseñ gül-‘iXār-ı yāri gör 

 Devlet-i dīdāra vā2ıl olma� isterseñ eger30 

 Çeşm-i ba!tuñ !ˇāb-ı āafletden dilā uyarıgör 

3. Rūy-ı dil-ber vā‘i;ā ser-çeşme-i !ūrşīddür 

 Bunı ‘ayniyle yazar var ma+la‘u’l-envārı gör 

 Fāyide itmez kişiye 2oñra inkār eylemek31 

 Zāhid[ā] �ālū belāda itdügüñ i�rārı gör32 

5. Pādişāhum diñle a,vāli 	abūlīden nedür 

 cāk-i pāye yüz süren eş‘ār-ı pür-iş‘ārı gör33 

                                                 
27 40b K.M. 

28 45b: 94b Đ.Ü.M. 
30 28/2a dīdāra: dünyāya Đ.Ü.M. 

314a inkār: i�rār K.M. 
324b i�rārı: inkārı K.M. 
335b iş‘ārı: āWārı Đ.Ü.M. 
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    2929 

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

1. Dem olur ādeme �an aāladur iy dil āam olur 

 Āam nedür ‘aynına gelmez dem olur ādem olur 

 cusrev-i ‘ālem ider ādemi keyfiyyet-i mey 

 Nūş kim eyler ise cur‘a-ı cāmın Cem olur 

3. Devlete vā2ıl olur vu2lat-ı dil-dāre iren 

 Yār ile ‘ālem iden pādişeh-i ‘ālem olur 

 Şerbet-i la‘lüñ eger yitmez ise !aste-dile 

 Đy +abīb-i dil ü cān la‘l-i lebüñ emsem olur 

5. Göriçek ‘āşı�ı dīvāne ider insānı 

 Ol perī-çihre 	abūlī ne güzel ādem olur 

    3030 

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

1. Gerçi kim kāşāneye ço� kāmeti bālā gelür34 

 Ol �adi bālā baña ammā �atı a‘lā gelür 

 aerrece mihr ü vefā gelmez güzellerden görüñ35 

 Giderek ‘uşşā�a da dil-berden istiānā [gelür]36 

3. Kākül-i yāre dolaşma iy dil-i sevdā-zede37 

 Ço� perīşānlı� çekersin başuña āavāā gelür 

 La‘l-i cān-ba!şuñdur i,yā eyleyen dil mürdesin 

 Ol baña rū,-ı mücerred mu‘ciz-i ‘Īsā gelür 

5. Đy 	abūlī gün gibi hercāyīdür gerçi o meh 

 Her zamān āam-!āneme gelse hele tenhā gelür 

                                                 
29 41b K.M. 

30 41a: 96b Đ.Ü.M. 
34 30/1a kāşāneye: kāşāneme Đ.Ü.M./ kāmeti bālā: dilber-i ra’nā Đ.Ü.M. 

352a görüñ: görür K.M. 
362b ‘uşşā�a da: ‘uşşā�dan Đ.Ü.M. 
373a dolaşma: dolaşsañ Đ.Ü.M. 
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 3131 

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

1. Dāne dāne dür-i eşküm dökilüp �ana döner 

 $al�a-i rişte-i ten süb,a-i mercāna döner 

 Gel bu şeb [meclise] ‘ahd eyledügüñ döndürme 

 O da!ı dün gice meclisdeki peymāna döner 

3. Nāz ile gelse sürūd eylese bülbül gibi yār38 

 Şev�den meclisümüz ,al�a-i rindāna [döner] 

 Nār-ı ,asretle küle döndi ten-i pür-sūzum 

 Yana yana dil-i 2ad-pāresi büryāna [döner] 

5. Đy 	abūlī �ade,-i bāde niçün devr itmez 

 Kāse-i çar!-ı felek üstümüze yana döner 

    3232 

 Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün 

1. Yatur pīr-i muāān evgār olup desti �aba� +utmaz 

 Şu deñlü bāde-nūş olmış ki el ditrer aya� +utmaz 

 ‘A2āyile içerdi dime 2ūfi pīr-i mey-!āne 

 Elüñde i!tiyāruñ başına kimse çoma� +utmaz39 

3. Zeri bir sīm-ten ma,būba 2arf it yo!sa iy ‘āşı�40 

 Seni ol rūz u şeb �oynuñda yatsa ısıca� +utmaz41 

 Semend-i !ā+ırum ‘aş�a +utıldı dime iy zāhid42 

 car-ı nā-pāyidār u nā-pesendi !od ula� +utmaz 

5. 	abūlī gevher-i kān-ı ma‘ārif bī-revāc anca� 

 Dür-i na;m-ı kelām-ı pāküñe kimse �ula� +utmaz 

                                                 
31 91a: Đ.Ü.M. 
38 31/3a sürūd: sürūr  
32 43b :95b Đ.Ü.M. 
39 32/2b başına:başuña Đ.Ü.M. 

403a ‘āşık: !ˇāce Đ.Ü.M. 
413b  seni ol: anı sen K.M./ yatsa: - K.M.  
424a  zāhid: 2ūfī Đ.Ü.M. 
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3333 

 Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün 

1 Göñül bir āayrı dil-ber sev çün ol terk-i cefā itmez 

 Perī-rūlar saña bir �aç gerek biri vefā itmez 

 Āam-ı sevdāyile ‘a�lı perīşān olmayan kimse 

 Hevā-yı kākül-i dil-dārı başına belā itmez 

3. cadeng-endāz-ı āamzeñ iy kemān-ebrū dil-i zāra 

 Atar tīr-i cefāyı biñde birisi !atā itmez 

 Metā‘-ı ,üsnüñüñ şimdi revācı var iken durma 

 fa�ın iy !ˇāce-i Mı2r-ı bahā ,üsnüñ bahā itmez 

5. 	abūlī bunda bir merd-i āarīb ü lāubālīdür 

 Vefā ummaz o senden kimseden nesne ricā itmez 

 3434 

 Fe‘ilātün Mefā‘ilün Fe‘ilün 

1. 	alb-i kāmilde meyl-i māl olmaz 

 Māyil-i mālda kemāl olmaz 

 Lām-ı zülfüñ āamuñla iy meh-rū 

 Bir elif �ad mi var ki dāl olmaz 

3. Beni öldürse yār nesne dimeñ 

 	ātil-i ‘āşı�a su’āl olmaz 

 Al olan gözi yaşıdur anca� 

 fūfiyā ehl-i dilde āl olmaz 

5. forma ,ālin 	abūlī zühhāduñ 

 Bī-riyā olmayanda ,āl olmaz 

    3535 

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

1. Nīk-nām olsa cihānda kişi bed-nām olmaz 

 Ezelī ba!te olanda +ama‘-ı !ām olmaz 

                                                 
33 46b K.M. 
34 41a K.M. 

35 43a: 94a Đ.Ü.M. 
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 Kārı pür-,ikmet olur ‘ā�ıbet-endīş olanuñ 

 Merd-i bī-fikret olanda āam-ı eyyām olmaz43 

3. Degme kes dāniş-i ‘irfānı şikār eyleyemez 

 Murā-ı va,şī durur ol her kişiye rām olmaz 

 Dil-i dānāda mu�arrer ki velāyet vardur44 

 Yo!sa āyāt-ı vefā herkese ilhām olmaz 

5. Đy 	abūlī ezelī +oārı olan egrilmez 

 Rāstī 2af,a-i ‘ālemde elif lām olmaz 

 3636 

 Fe‘ilātün Mefā‘ilün Fe‘ilün 

1. Çeşm-i āhū-nigārı kim sevmez 

 fayda �ābil şikārı kim sevmez 

 Būse-i la‘l-i yāre cān virürüz 

 Mīve-i āb-dārı kim sevmez 

3. Dilde ya�dum ma,abbet-i yāri45 

 Böyle nārīn nigārı kim sevmez 

 Māyilüz zülfi bāāını seyre46 

 Seyr-i bāā u bahārı kim sevmez 

5. Sevse dil-ber 	abūli ,a;; eyler 

 ‘Đzzet ü i‘tibārı kim sevmez 

    3737 

 Fe‘ilātün Mefā‘ilün Fe‘ilün 

1. Dil-ber-i şīve-kārı kim sevmez 

 Na!l-i pür-berg [ü] bārı kim sevmez 

 Rūy-ı zībā-yı yāre kim ba�maz 

 Seyr-i bāā u bahārı kim sevmez 

                                                 
43 35/2b  āam-ı eyyām: āam u encām Đ.Ü.M. 

444a  velāyet: ,ālet Đ.Ü.M. 
36 47a: 89b Đ.Ü.M. 
45 36/3a yārı: nārın Đ.Ü.M. 

464a māyilüz: mā’ilem 
37  47a K.M. 
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3. Nār-ı ‘aş�-ı nigāra kim düşmez 

 Böyle nārīn nigārı kim sevmez 

 Seyr-i seyl-i şirişke kim gelmez 

 Faraf-ı cūy-bārı kim sevmez 

5. Māyilüz iy 	abūlī Rūm iline 

 Dil-beri ço� diyārı kim sevmez 

    3838 

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

1. Gerçi ol sīm-teni kimse dil-ārām idemez 

 Ölürin görmeyiçek anı dil ārām idemez 

 Utanur aālayamaz söyleyemez dil-dāra 

 Dil-i ma,būbı görüñ ,ālini i‘lām idemez 

3. ‘Aş�a gel uyma hevādur dise zāhid idemem 

 ‘Ā�il olan belī dīvāneyi ilzām idemez 

 Şimdi dil vir dir idüm ,ālümi görse bāri 

 Görse de söylemege �or�ar ol ibrām idemez 

5. Durmayup va2f ider ol āonçe 	abūlī zülfüñ 

 Niçe demdür çalışur ol da!ı itmām idemez 

    3939 

 Mef‘ūlü Fā‘ilātün Mef‘ūlü Fā‘ilātün 

1. Öldür diyü o şāha �ılma� neden sipāriş 

 Ol devlete irince iy dil hezār fāriş 

 Küsdükçe dil-berā sen efzūn olur ma,abbet 

 Bendeñle sen efendi küsmege ayru barış 

3. Ka‘be añılsa ‘āşı� kūy-ı ,abībe varur 

 Böyle gerekdür işte ‘ālemde ,acca varış 

 Đy dil kelāb-ı kūy-ı dil-berle ülfet eyle 

 Tenhā yelüp yopurma yārān içine �arış 

                                                 
38 45b K.M. 
39 46b K.M. 
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5. Tebretdüñ esb-i nāzı �opdı bu dil yirinden 

 Đy şeh-süvārum olmaz bundan eyü �oparış 

 Yügrüklük ile aldı meydānı esb-i +ab‘uñ 

 Şimdengirü 	abūlī na;m ehli ile yarış 

    4040 

 Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün 

1. Göñül ādāb-ı bezm-i ‘işreti faāfūrdan görmiş 

 Mey-i nābuñ 2afāsı kāse-i billūrdan görmiş 

 Te‘emmül +arzın erbāb-ı su!an ebkemden ögrenmiş 

 Te‘ennī yolın erbāb-ı ba2īret kūrdan görmiş 

3. 	anā‘at bābını her şa!2a açmaz merdüm-i dānā 

 cavā22-ı āteş-i Sīnāyı Mūsā Fūrdan görmiş 

 	ızarmış gül gül olmış ru!ları gül gibi açılmış 

 Meger bir pāre āfet bāde[y]i engūrdan görmiş 

5. 	abūlī bir ,i2ārī yār içün +op eylemiş başın 

 Meger māh cemālin māverāyı mūrdan görmiş 

    4141 

 Müstef‘ilün Müstef‘ilün Müstef‘ilün Müstef‘ilün 

1 Bir göz mi var Ya‘�ūb-veş ,üzn ile giryān olmamış 

 Bir dil mi var Yūsuf gibi ma,būs-ı zindān olmamış 

 Kim �aldı mānend-i calīl nār-ı āama atılmamış 

 Kimdür ki ‘Đsmā‘īl-veş yoluñda �urbān olmamış 

3. Şāh-ı cihān oldum diyen yo� yire �ılmasun cedel 

 Almış cihān āavāāların başına sul+ān olmamış 

 Kimdür güzellerde ‘aceb ‘uşşā�ına cevr eyleyüp 

 Đtdükleri işe dönüp 2oñra peşīmān olmamış 

5. ‘Aş�uñla kimdür ‘a�lını cem‘ eyleyüp ya başına47 

 Zülfüñ hevāsına düşüp !ā+ır-perīşān olmamış 

                                                 
40 45a K.M. 

41 47b: 97b Đ.Ü.M. 
47 41/5a ya başına: başına ben Đ.Ü.M. 
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 Bir dil mi �aldı iy perī pervāne-veş bāl u peri 

 Şem‘-i cemālüñ şev�ına ‘aş�uñla sūzān olmamış 

7. Görmiş 	abūlī ol mehi !āke yaturmış kendüyi48 

 A,vālini ‘arŜ itmege bī-çāre imkān olmamış 

    4242 

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

1. Āh alursun güzelüm ‘āşı�a cevr eyleme ço�49 

 Girü dönmez 2a�ın iy �aşı kemān atılan o�50 

 Var iken sürme-i !āk-i reh-i yār iy ka,,āl 

 Nidelüm ku,l-ı fıfāhānı var al gözüñe 2o� 

3. Nāzı ço� cevri �atı az gerek !ūblaruñ 

 Biz de cānā bilürüz lāzım olanı az u ço�51 

 Deheni teng-i dil-āvīzüñe hīç öykine mi52 

 Āonçe-i gülşen ise bir deheni var dili yo� 

5. Söylenür geldi diyü nāfe-i !a++ı yārüñ53 

 Đy 	abūlī o mehe biz anı ço�dan o�ıdu� 

    4343 

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

1. Bülend-�ad bize şū!-ı şeh-i levend gerek 

 Be himmeti kişinüñ kendüye bülend gerek 

 Girān [u] tünd gerekmez nigār-ı nāzük olan 

 Güşāde +ab‘ [u] sebük-rū, [u] dil-pesend gerek 

3. Kemende çek dili pend ü na2ī,ate çekme 

 Efendi pend gerekmez delüye bend gerek 

                                                 
487a kendüyi: kendüñi Đ.Ü.M. 

42 44a: 94a Đ.Ü.M. 
49 42/1a alursun: olur sen K.M. 

501b kemān: kemānum Đ.Ü.M.  
513b olanı: olan Đ.Ü.M. 
524a hīç öykinemi: beñzeye mi hīç K.M. 
535a söylenür: söyinür Đ.Ü.M. nāfe-i !a++ı: !a++-ı ‘iXārı Đ.Ü.M. 
43 42a K.M. 
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 Güzelde nāz u nezāket gerek velī ‘āşı� 

 Āarīb ü āam-zede vü zār-ı müstemend gerek 

5. 	abūlī +ālib-i va2l-ı civān olan ‘āşı� 

 Niyāzmend gerekdür niyāzmend gerek 54 

    4444 

 Mef‘ūlü Mefā‘ilü Mefā‘īlü Fe‘ūlün 

1. Đy +ıfl-ı sirişküm �atı �al�arduñ a diñdiñ 

 $elvā-yı leb-i dil-beri gördüñ niye diñdiñ 

 Uydurmış u2ūle sözini sille-i üstād 

 Añdu�ça defüñ da!ı öter �ulaāı çıñ çıñ 

3. Beñzer geçinürken !a+-ı yāre siñivirdi 

 Varsun yüze gelsün mi benefşe gibi siñ siñ 

 Siñ siñ siñilet seg gibi aāyārı �apuñdan 

 Fıñ fıñ ulusun ol köpege at +aşı fıñ fıñ 

5. Yaşumuza ra,m eyler idi yār 	abūlī 

 Aāyār geçüp �arşumuza gülmese giñ giñ 

    4545 

 Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün 

1. Do�ınma� �a2dın itse Xev� iderdüm tīr-i müjgānuñ 

 Yüreklendüm yine benden yaña gelmekle peykānuñ 

 Benüm efkār-ı zülfüñde murādum kesb-i cem‘iyyet 

 Senüñ !ā+ır-nişānuñ eylemekdür iy perī şānuñ 

3. Yine bir āsitāne intisāb itdüm ki mihr-āsā 

 Kemend atup irişmez +ā�ına eyvān-ı Keyvānuñ 

 Yine bir bī-bedel cānāna virdüm na�d-i cānı kim 

 Metā‘-ı ,üsni cānānuñ anuñ destinde cān anuñ 

5. 	omaduñ !ayliden başuñ işigi +aşına yārüñ 

 	abūlī başuña a2lā do�ınmaz oldı dermānuñ 

                                                 
54 43/5b gerekdür: gerek dir K.M. 
44 42b K.M. 
45 40b K.M. 
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    4646 

 Mef‘ūlü Mefā‘īlü Mefā‘īlü Fe‘ūlün 

1. Nā-kāmilüñi bir göre mi kām ile kāmil 

 Başladı āurūr eylemege cāh ile cāhil 

 Med, ile müsāvī ola mı hīç mesāvī 

 Olmaz mütesāvī güzelüm ‘ā� ile ‘ā�il 

3. Bir !ūb kemāl ehlinüñ a,vāline şāhum55 

 ‘Ālim olan olmaz su!an-ı ‘ām ile ‘āmil 

 Ger sāye 2ala üstümüze +āyir-i devlet 

 Ol da!ı olur başumuza nāz ile nāzil 

5. Yo� zād-ı reh-i āu22a vü āam yo!sa 	abūlī56 

 ‘Azm itmek olurdı elem-i rā, ile rā,il 

    4747 

 Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün 

1 Eyleyüp dil murāına zülfin o sīm-endām dām 

 Dāne-i !āliyle virdi virmeyüp ārām rām 

 Đtmedi bir dem beni ol �āmet-i şimşād şād 

 	addümi anuñçün itdi mi,net [ü] ālām lām 

3. Đtlerinden ‘add iderse ol gözi ‘ayyār yār 

 Đşiginden bulur[am] ben ‘āşı�-ı bed-nām nām57 

 Āh elinden dād senden iy şeh-i bī-dād dād58 

 Āam yiyem ben mutta2ıl sen idesin in‘ām ‘ām 

5. Đy 	abūlī destüñe cām-ı şarāb-ı al al 

 Bezm-i fānīde çekersin ā!ir-i encām cām 

                                                 
46 42b: 98a Đ.Ü.M. 
55 46/3a Seyr eyle dilā resmini eşkāl-i cihānuñ Đ.Ü.M. 

565a āu22a vü: vādī-i Đ.Ü.M. 
47 39a: 98b Đ.Ü.M. 

 47/3b işiginden: işiginde Đ.Ü.M 
 4.  Ölmiş iken buluram ben ‘āşı�-ı bī-cān cān 
   ……… la‘lüñ ‘a+ā itse n’ola in‘ām ‘ām 
 Bu beyit Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi’ndeki 3005 

numaralı mecmuada bulunmaktadır. 
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    4848 

 Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün 

1. Na;ar �ıldum vücūdumda āamuñdan bir eWer buldum 

 Nice şād olmayam kim !āk içinde bir güher buldum 

 Gözin ırmaz kevākib āsumān-ı āsitānuñdan 

 Bi-,amdi’llāh felekde ben de bir 2ā,ib-na;ar buldum 

3. ‘Ara�la bāde[y]i dün gice meclisde çekişdürdüm 

 Birinüñ ter mizācın birinüñ da!ı beter buldum 

 Ayaā altı degül mey-!āne gibi uāramaz kimse59 

 	anā‘at gūşesidür nāmı bir !ālīce yer buldum60 

5. Zen-i dünyā 	abūlī gördügüm semt ile �ullandum 

 Didi dünyā sarāyında da!ı ben şimdi er buldum 
  

    4949 

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

1. Hele ben la‘l[i] leb-i dil-bere beñzer diyemem61 

 $acer-i bed-güheri cevhere beñzer diyemem 

 Güli ru!sāruña teşbīh idemem iy āonçe 

 Bir iki berg-i güli a,mere beñzer diyemem 

3. ‘ĀrıŜ-ı yāre mu�ābil +utamam mir’ātı62 

 Anı āyīne-i Đskendere beñzer diyemem 

 Mūmdur !ā+ır-ı yāre göre seng-i !āre 

 Dil-i bī-mer,ametin mermere beñzer diyemem 

5. fararup zer gibi zerd oldı 	abūlī ammā 

 Da!ı ben çihre-i zerdüm zere beñzer diyemem 

                                                 
48 43a: 92a Đ.Ü.M. 
59 48/4a gibi: key hīç K.M. 

604b nāmı: anı K.M. 
49 43b: 95b Đ.Ü.M. 
61 49/1a dil-bere: dil-beri K.M. 

623a +utamam: +utalum K.M. 
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    5050 

 Fe‘ilātün Mefā‘ilün Fe‘ilün 

1. Furdı �addüñ �ıyāma sul+ānum  

 Biz de uydu� imāma sul+ānum 

 	ılmaduñ iki cānibe na;arı 

 Degmedük bir selāma sul+ānum63 

3. Nāme göndermedüñ yazup �uluña 

 Hīç düşer mi bu nāma sul+ānum 

 Lu+f idüp �ılmaduñ !avā2a na;ar64 

 Đltifātuñ ‘avāma sul+ānum 

5. Gerçi eksüklidür 	abūlī �uluñ 

 Eksügin +ut tamāma sul+ānum 

    5151 

 Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün 

1. Gedā-yı dergehüñ olan mu�īme �ıyma sul+ānum 

 Sa�īme ile cevri müsta�īme �ıyma sul+ānum 

 ‘Adū-yı köfte-!ōrı şer,a şer,a eylesün tīāuñ 

 Vücūdın eyle şemşīrüñle �ıyma �ıyma sul+anum 

3. Mürüvvet dād-ı $a�dur herkes andan müstefīd olmaz 

 Kerem gelmez keremsizden‘a�īme �ıyma sul+ānum 

 Cüdā idüp beni senden seri tenden cüdā �ılma 

 ‘Đnāyet eyle lu+fuñla �a�ıma �ıyma sul+ānum 

5. 	abūlī �apuña ‘arŜ-ı ‘ubūdiyyet ider dāyim 

 Na;ar �ıl rāfi‘-i ru�‘a ra�īme �ıyma sul+ānum 

                                                 
50 43b: 98b Đ.Ü.M. 
63 50/2b  degmedük: deymedük Đ.Ü.M. 

644a  lu+f idüp �ılmaduñ: bir kezin itmediñ Đ.Ü.M. 
51 47a K.M.  
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    5252 

 Mef‘ūlü Fā‘ilātü Mefā‘īlü Fā‘ilün 

1 Māh-ı münīre gice üşüp ‘asker-i nücūm 

 Öykünme rūy-ı yāre diyü itdiler hücūm 

 Keşf-i rümūz-ı ‘aş�a dehānuñ durur sebeb 

 Bir no�+adur efendi belī mebde-i ‘ulūm 

3. Meyl eyleme nişīmen-i dünyāya iy göñül 

 Olmaz �arārgāh-ı hümā āşiyān-ı būm 

 Olsun na�āre-veş reh-i ‘aş�uñda iki şa� 

 Şemşīr-i āamla çal serümi yoluña �odum 

5. Lu+f u kerem �apusı �apandı 	abūliyā 

 Şimdengirü mürüvveti āayrı �apudan um 

    5353 

 Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün 

1. Āarī�-i ‘aş�dur emvāc-ı yem Xerrāt-ı ‘ālem hem 

 Degül Xerrāt-ı ‘ālem belki Xürriyyāt-ı ādem hem 

 Yine feryād ider gūş eyledüñ mi nāle-i nāyı 

 Kimüñ destinde iñler diñlediñ mi zil ile bem hem 

3. Cihānuñ zehr-i �ahrın nūş idüpdür sāāar-ı 2a,bā 

 Felekde kāse-i ke‘si yudupdur cām ile Cem hem 

 Ma,abbet ‘āşı�ı bir ‘āleme ī2āl ider k’anda 

 Fera, bir la,;a ārām idecek yir bulımaz āam hem 

5. Devā-yı derd-mendān-ı ma,abbet özge dārūdur 

 	abūlī anlara te’Wīr itmez diñleme em hem65 

                                                 
52 39b K.M. 
53 39a K.M. 

6553/5b Vezin gereği “sem” kelimesi çıkarılmıştır. 
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    5454 

 Mef‘ūlü Fā‘ilātü Mefā‘īlü Fā‘ilün 

1. La‘lüñ �atında oldı ‘a�ī�-i Yemen Yemān 

 	addüñ yanında oldı mı serv-i çemen çemān 

 Müjgān-ı tīā-ı tīziyle ādemler öldürür 

 Virmez esīr-i ‘aş�a o şāh-ı zemīn zamān 

3. Bir dil olınca la‘l-i lebi biñ füsūn ider 

 Biñde birine vā�ıf anuñ bir hemīn hemān 

 Dirler niWār ider ayaāuñ tozına gözüm 

 Geldükçe sen ter olsa n’ola encümen hemān 

5. Na�d-i revānı cennet-i dīdāra 2ataca� 

 Olur 	abūlī meblaā-ı dürr-i Wemen Wemān 

    5555 

 Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün 

1. Bire āfet bire fettān-ı cihān 

 Bire ;ālim bire āşūb-ı zamān 

 Bire fettān bire şū!-ı ‘ālem 

 Bire �ātil bire bī-emn ü emān 

3. Bire gül-rū bire çeşmi nergis 

 Bire misk ü bire 2açı rey,ān 

 Bire ‘a�l alıcı yüze gülüci 

 Bire göñüller idici tālān66 

5. Bire bu !aste 	abūlīye +abīb 

 Bire her derde ‘ilāc u dermān 

                                                 
54 39a K.M. 
55 41a K.M. 

6655/4b tālān: nālān K.M. 
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    5656 

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

1. Herkese mihr ü vefā ‘uşşā�a nāz itmek neden 

 Āayra i,sān ehl-i dilden i,tirāz itmek neden 

 Ra,m idüp nā-dāna lu+fuñ nā-ma,alle beXl idüp 

 Nāz u istiānā ma,allinde niyāz itmek neden 

3. Düşmene ta!2ī2 idüp mihr ü vefāyı ‘āşı�a 

 Cevr ü nāz itmek neden anı da az itmek neden67 

 Fāş idersin sırrı ilden 2a�lamazsın āonçe-veş68 

 Açılup her !āra iy gül keşf-i rāz itmek neden69 

5. Yād-ı zülf-i yār ile her şeb 	abūlī bilmezem 

 Böyle bir endīşe-i dūr u dırāz itmek neden70 

    5757 

 Müstef‘ilātün Müstef‘ilātün Müstef‘ilātün 
Müstef‘ilātün 

1. [Kā]seyle zehri nūş itmek iy dil [cā]na 2afādur cānān 
elinden 

 [Mi]nnetle içmem dil-teşne olsam āb-ı ,ayātı nā-dān 
elinden 

 Men‘ itse vā‘i; āam yer mi ‘ārif ümm-i şarābı sā�ī 
elinden 

 [D]ār-ı be�āda gül gibi ,āŜır [kev]Wer şarābı āılmān 
elinden 

3. Çeşm-i nizārı kūyuñ kilābı 2ad pāre �ılsa dil nāle 
�ılma 

 fā,ib-sa‘ādet erbāb-ı ,ācet �ılmaz şikāyet derbān 
elinden 

                                                 
56 40b: 93a Đ.Ü.M. 
67 56/3b nāz: cefā K.M. 

684a sırrı ilden: sırruñ andan K.M. 
694b !āra: ,āle Đ.Ü.M. 
705bdūr: +ul Đ.Ü.M. 

57 44b K.M. Derkenar olarak yazılmış. 
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 Evvel metā‘-ı ‘aş� alınurdı cān 2atılırdı bir şehr idi dil 

 Şimdi !arāba yüz +utdı ā!ir bir ;ulme māyil sul+ān 
elinden 

5. ‘Aş�ıyla ,ālüñ nic’oldı ā!ir diyü 	abūlī yüz kez 
2orarlar 

 Derd-i derūnuñ ta�rīr iderseñ ‘āciz �alursın yārān 
elinden 

    5858 

 Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün 

1. Ne �adar cevr ü cefā itse o yāri severin 

 Đ!tiyārī degül ol lāle-‘iXārı severin 

 Bī-�arār eyleyeli �ara saçuñ sevdāsı 

 Bir �arāra +uramam geşt [ü] güXārı severin 

3. Māyilüz �āmeti bālāları seyr eylemege 

 Foārusı buña ben ol �addi çenārı severin 

 Zene meyl eylemezin ,ā2ılı Mecnūn degülin 

 Ben ne nāmūs-ı va�ārı ne �arı severin 

5. Gice dil-dār ile tenhāca biraz bāde görüp 

 Đy 	abūlī se,erī def‘-i !umārı severin 

    5959 

 Mef‘ūlü Mefā‘īlü Mefā‘īlü Fe‘ūlün 

1. Gel na+‘-ı ma,abbetde şehā bir ben [ü] bir sen 

 Şa+ranc oyunın oynayalum māt ola düşmen 

 Ferzīn gibi kec-revlük iden şāha mu�ārin71 

 Foārı yürüyen ru! gibi ol ba�ar ıra�dan 

3. Üt esb-i murādın ru!-ı cānāneye �arşu72 

 ‘Ālemde piyāde yürime merd iseñ atlan 

                                                 
58 47b K.M. 

59 48b: 96a Đ.Ü.M. 
71 59/2a -: olma K.M. 

723a murādın: murāduñ Đ.Ü.M. 
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 Bir lu‘b ile rū,ın alup açmaz �odı ol şāh 

 Da!ı ne oyunlar geçer iy şeh saña �atlan73 

5. Leclāc ise de lec iderüm na+‘-ı cihānda74 

 Nā-dāna 	abūlī yeñilür 2anma beni sen 

    6060 

 Fe‘ilātün Mefā‘ilün Fe‘ilün 

1. Mer,ametsiz ,abībi n’eylersin 

 Menfa‘atsiz +abībi n’eylersin 

 Murā-ı dil +urmasun fiāān itsün 

 Nālesiz ‘andelībi n’eylersin 

3. Pāyüñe düşmiş iy gözi āhū 

 Uydurup seg ra�ībi n’eylersin 

 Dād-ı $a�dur kişiye behre-i ‘aş� 

 Zāhidüñ yo� na2ībi n’eylersin 

5. Yaşına ba� 	abūlīye ra,m it 

 Aāladup ben āarībi n’eylersin 

    6161 

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

1. Đy göñül āvāresin pür yāresin 2ad pāresin 

 Derdi ço� dil-!astesin dermānı yo� bī-çāresin 

 aev� odur yārüñ senüñle geh küse geh barışa 

 Nāz ide ol gelmeye sen varasın yalvarasın 

3. Açma sen ol āonçeye rāzuñ saña ol açılur 

 Sen nihān itseñ eger ol gül bilür āvāresin75 

 Reng-i rū yo�dur gül-i gülşende ru!sāruñ gibi76 

 Var mıdur varsun 2abā evrā� arasın arasın77 

                                                 
734b şeh: dil Đ.Ü.M. 
745a iderüm: idemez Đ.Ü.M. 
60 44b K.M. 

61 40a: 94a Đ.Ü.M. 
75 61/3b  eger ol gül: o gül-i ra‘nā K.M. 

764a  reng-i rū: renklü rū Đ.Ü.M. 
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5. Müttehemdür kākül-i dil-ber göñül almaāıla 

 Söyle dil-dāra 	abūlī anı yusun +arasın 

    6262 

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

1. ‘Āşı�am öpsem baña lāyı� durur cānān elin 

 Bende kim Xü’l-�adr ola lā-büd öper sul+ān elin 

 Destine ,ınnā urılmış 2anmañuz ol nāzenīn 

 ‘Āşı�ın �atl eylemekden eylemişdür �an elin 

3. Kesmezem dest-i ümīdi el vire şāyed zamān 

 Çekdi bizden gerçi kim ol bī-vefā cānān elin 

 $üsn ile mümtāz-ı ‘ālemsin sen iy Yūsuf-cemāl 

 Kimse miWlüñ göremez geşt eylese cānān elin 

5. Bir aya� 2undı 	abūlī baña sā�ī-i fenā 

 Çekmege �atlanmadı çekdi yeter devrān elin 

    6363 

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

1. Tek bizümle başı rez du!terinüñ !oş olsun 

 cum-ı mey-!āne bu günden girü hep boş olsun 

 Cūşa gel cūy-ı sirişküñ yüze çı�sun yir yir78 

 Đy göñül yir yüzinüñ cūları pür-cūş olsun79 

3. HaŜm ider ‘ārif olan içse idi deryāyı 

 Cur‘a-i cām-ı 2afā haŜm idene nūş olsun 

 casta-dil şerbet-i la’lüñle !oş olsun mı didüm80 

 Dimedüñ bir kez oña iki gözüm !oş olsun 

5. Murā-ı dil başladı feryāda 	abūlī şeb u rūz 

 Gülşenüñ bülbüli şimdengirü !āmūş olsun 

                                                                                                         
774b Var mıdur görsün 2abā gülzārı varsun arasın Đ.Ü.M. 
62 45a K.M. 

63 45a: 90b Đ.Ü.M. 
7863/2a  çı�sun: gelsün Đ.Ü.M. 

792b  pür cūş: !āmūş Đ.Ü.M. 
804a  la’lüñle: va2luñla K.M. 
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    6464 

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

1. ‘Ömerüñ gözine vü �aşına �urbān olayın 

 ‘Ömerüñ cānına vü başına �urbān olayın 

 Gözi öldürdi �aşı na�şı helāk itdi beni 

 Na�şına �aşına na��āşına �urbān olayın 

3. Çün bu şehr içre her ev başına bir dil-ber var 

 Ben bu dil-berlerüñ evbāşına �urbān olayın 

 Şehrinüñ evlerinüñ yolına cānlar vireyin 

 Kūyınuñ +opraāına +aşına �urbān olayın 

5. cūblar başı imiş çün ki 	abūlī ol şāh 

 Ben da!ı !ūblaruñ başına �urbān olayın 

    6565 

 Mef‘ūlü Fā‘ilātün Mef‘ūlü Fā‘ilātün 

1. Đtmez ümīd-i 2ı,,at cān-ı !azīn-i !asta 

 Ten pāyimāl-i mi,net dil !asta ser şikeste 

 Dil münkesirdür itmeñ oña ‘ilāc [u] dermān 

 Olmaz budur çü ‘ādet cām-ı şikeste beste 

3. Kesb-i ‘alā�a itse ,a��ıyla n’ola ervā, 

 curşīd-i evc-i rif‘at nā;ır degül mi beste 

 Bīmār-ı !aste-,āle sen gūşe-i ferāāat 

 fadr-ı 2afā vü ‘işret rindān-ı mey-pereste 

5. Üftādedür 	abūlī düşdükçe dest-gīr ol 

 Đy kevkeb-i sa‘ādet iy +āli‘-i !uceste 

    6666 

 Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün 

1. Temāşā eyledüm +ūfān-ı Nū,ı dīde-i terde 

 Mu,ī+-i eşküme nisbet yidi deryā �alur berde 

                                                 
64 46b: 95a Đ.Ü.M. 

65 40a K.M. 
66 95b Đ.Ü.M. 
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 Ni�āb-ı ebr-i zülfüñ māni‘ olmaz se[y]r-i dīdāra 

 Şu‘ā‘-ı mihr-i ‘ālem-tāba mā’il olımaz perde 

3. Çı�ar tācı şeref isterseñ iy 2ūfī-i efsürde 

 Şeref ya erdedür ya serdedür ‘izzet yo� efserde 

 	azıtma defter-i ,üsnüñden iy meh !a++-ı ru!sāruñ 

 Bilürseñ i‘tibār olmaz eger ,a�� olsa defterde 

5. Niyāzum $a��dur müstaānīyem efrād-ı insāndan 

 	abūlī i,tiyācum yo� cudādan āayrı bir ferde 

    6767 

 Mef‘ūlü Mefā‘īlü Mefā‘īlü Fe‘ūlün 

1. Nā-dān olamaz meclis-i ‘irfān arasında 

 car-mühre 2ıāar mı dür ü mercān arasında 

 Mūlar aāarup göz �ararup yaş ile +oldı 

 	aldum niçe dem berf ile bārān arasında 

3. Cānāna didüm būse kenār ola mı �ābil 

 Didi ne tekellüf aña yārān arasında 

 ‘Uşşā�a cefā āayra vefā eylemek ā!ir 

 Bir �ā‘idedür �aldı civānān arasında 

5. Eş‘ār u āazel söyle hemān +urma 	abūlī 

 Tek añdıragör nāmuñı yārān arasında 

    6868 

 Mefā‘īlün Mefā‘īlün Fe‘ūlün 

1. Dilā şol sevdügüñ dil-ber ne sinde 

 Güzellik tāzelik terlik nesinde81 

 Na;ar �ıl semm-i sūzından cihāna 

 Ne Hinde ‘azm ü rezm eyle ne Sinde 

3. Nesin sevdüñ be 2ūfī bu cihānuñ 

 ‘Aceb bilsem senüñ göñlüñ ne sende 

                                                 
67 41b K.M. 
68 38b K.M. 

8168/1b güzellik: güzelüñ K.M. 
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 Ne diş �aldı aşınmadı� ne +ırna� 

 Ne bende �ūta �uvvet var ne sende 

5. 	abūlī fāriā ol +ūl-i emelden 

 Saña ne bunda rā,at var ne sinde 

    6969 

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

1. Sīnemüñ dāāını gördükçe +utar +aşlara 

 cā+ır-ı yāre gelen +aālara +aşlara 

 Bilmedüñ ,ayf me+ā‘-ı dili yaāmalatduñ82 

 Baş olurmış yı�ıcı bir bölük evbāşlara83 

3. Tāb-ı meyden ne 2afā kesb ider erbāb-ı riyā84 

 Tāb virmez güneşüñ pertevi !uffāşlara 

 Āayra meyl itdi �oyup �aça zen-i dehr-i denī85 

 Đ‘timād olmaz imiş dōstlar oynaşlara 

5. fūret-i dil-ber[i] +a2vīr idüp oña gelecek86 

 Ne belālar çeke na��āşlar ol �aşlara 

 Ehl-i dünyāya beyān itme 	abūlī ‘aş�ı87 

 Neşve-i bādeyi ‘arŜ eyleme berrāşlara 

    7070 

 Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün 

1. Dil alsa gördügüñ demde dil-ārāda kemāl olsa 

 Murāduñ añlasa ‘ālemde dil-dār ehl-i ,āl olsa 

 ‘Adū kām almasa rām olmasa ‘ālemde her güle88 

 Aña sevmek sevilmek mā-,a2al emr-i mu,āl olsa 

                                                 
69 40a: 90a Đ.Ü.M. 
82 69/2a  gitdi: ,ayf K.M. 

832b  olurmış ya�ıcı: olur yı�ıcılar K.M. 
843 – K.M. 
854a  �aça: pīre Đ.Ü.M. 
865  - Đ.Ü.M. 
876a  Āam-ı dünyāyile gel añma 	abūlī ‘aş�ı K.M. 

70 44a: 98b Đ.Ü.M. 
88 70/2a almasa: olmasa K.M. 
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3. Elüñde kāse olsa lāle-āsā kelle germ olsañ89 

 Müdāmuñ alagörseñ kilk-i gül elüñ al olsa 

 Kemāl u ‘ilm ile ma‘lūm-ı ‘ālem olsañ el-,ā2ıl 

 Dilā ehl-i kemāl olsañ kelāmuñda me’āl olsa 

5. 	abūlī māh-rūlarda vi2āle va‘de olmasa 

 Dem-i va2l-ı dil-ārā her dem ü her māh u sāl olsa 

 

    7171 

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

1. Gül ne nāzük yār idi yanında !ārı olmasa 

 Mey ‘aceb şīrīn nigār idi !umārı olmasa 

 Ehl-i ‘aş�uñ boynına bir bārdur +a‘n-ı ra�īb 

 	āyil idük cevrine aāyāra bārı olmasa 

3. Beñzini niçe 2arardurdı ma,abbet ehlinüñ 

 Derd-i ‘aş�-ı dil-rubā ‘uşşā�a sārī olmasa 

 Đ!tiyār ile ma,abbetden ferāā eylerdi dil 

 Giderek ‘aş�-ı ma,abbet ıŜ+ırārı olmasa 

5. Đy 	abūlī añduran ‘aş� ehlinüñ efāānıdur 

 Kim añardı bülbüli efāān u zārı olmasa 

    7272 

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

1. Kāfirem āhum gibi özge kemendüm var ise 

Şol gözi āhūlara bir āayrı bendüm var ise 

Pādişāhum başumı kes tīāuñ ile rāŜıyam 

Senden artu� dünyede ma,būb efendim var ise 

3. Dem-be-dem a�sun yaşum bāā-ı cihānda çaā çaā 

Serv-i �addüñ gibi bir serv-i revānum var ise 

                                                 
893 Elüñe lāle-āsā kāse alsañ kelle germ olsa 

  Müdām-ı al görseñ gül gül olsañ al al Đ.Ü.M. 
71 46a K.M. 
72 38a K.M. 
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Āsiyāb-ı çar! ögütsün dāne-i ‘ömrüm müdām 

Ger benüm gendüm �adar kendümde kendüm var ise 

5. Ol efendim �apusına varmadum bir iki gün 

Dimiş ölmişdür 	abūlī derdmendüm var ise 

    7373 

 Mefā‘īlün Mefā‘īlün Fe‘ūlün 

1. Bahār irdi icāzet ‘ıyş u nūşa 

 Otursun āonçe-lebler gūşe gūşe 

 Güzeller esb-i nāza nāzükāne 

 Süvār olup gelürler �oşa �oşa 

3. El urma ,al�a-i tesbī,e 2ūfī 

 Ne ,ālet-ba!ş olur ser-!oşa !oşa 

 Gelür seyl-āb-ı eşküm +aşa +aşa 

 A�ar cūy-ı sirişküm coşa coşa 

5. Zen-i dünyā +olu bir cāma beñzer 

Na;ar �ılma 	abūlī boşa boşa 

    7474 

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

1. Velvele 2aldı 2adā-yı su!anum āfā�a 

 Çı�dı āvāze-i na;mum felek-i nüh +ā�a 

 sannum oldur ki temāşā içün anı yir yir 

 Her melek +ā�-ı felekden çı�a yir yir ba�a 

3. Ba!r-i ,ayretde da!ı mutta2ıl engin çekerüz 

 Düşeli keştī-i dil ‘ālem-i istiārā�a 

 Đy göñül kendüñi alça� +utagör kim saña 

 Şāyed ol serv-i �adüñ 2u gibi göñli a�a 

5. Đy 	abūlī baña meyl eylemez ol yār dime 

cūblar mā’il olur āāyet ile ‘uşşā�a 

                                                 
73 94b Đ.Ü.M. 

74 38a K.M. 
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    7575 

Mef‘ūlü Fā‘ilātü Mefā‘īlü Fā‘ilün 

1. Murāān-ı merā-zār ki merāūle-senc ola90 

 fa,n-ı çemen miWāl-i sarāy-ı sipenc ola91 

faā ola bir kişi de ele sāāar almaya 

Her ne içerse içinde renc ü firenc ola92 

3. ‘Ā�il ki degme �aydıla dil-beste olmaya93 

Lā-büd esīr-i silsile-i pür-şikenc ola 

Sul+ān-ı mülk-i Mı2r-ı melā,at odur k’anuñ94 

curşīd ile şu‘ā‘-ı ru!ı pençe penc ola 

5. Ā!ir !arāb olur yı�ılur !āne-i dili 

Anuñ ki iy 	abūlī da!ı yāri genc ola 

    7676 

 Mef‘ūlü Fā‘ilātü Mefā‘īlü Fā‘ilün 

1. Ol ‘işve-bāz �anda ki hengāme-sāz ola 

 Nüh kāse ile anda felek kāse-bāz ola 

 Dil-ber cihānda serv gibi ser-keş olmaya 

 Mānend-i āb māyil-i her pāk-bāz ola 

3. Ehl-i niyāza nāz ide ammā ki az ide 

 Ya‘nī vefāsı çoā ola ‘āşı�-nevāz ola 

 Huşyār olur mı ,aşre dek erbāb-ı encümen 

 Sā�ī-i bezm-i dil-ber ola söz ü sāz ola 

5. Bir gün 	abūlī vā2ıl-ı cānān ider seni 

 Sul+ān-ı bī-niyāza ki dilden niyāz ola 

                                                 
75 38a: 91a Đ.Ü.M. 
9075/1a merāzāruña: merāzāra ki Đ.Ü.M. 
911b çemen: çemende Đ.Ü.M. 
922b içinde: içine K.M. 
933a dil-beste: dembeste K.M. 
944a Mı2r: ,üsn Đ.Ü.M. 

76 45b K.M. 
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    7777 

 Mef‘ūlü Fā‘ilātün Mef‘ūlü Fā‘ilātün 

1. cāl-i āamuñla iy dil murāī-i zār böyle 

 Her yirde !ār elinden her murā-ı zār böyle 

 Yār-i dürūā-va‘de �ılmaz �arār u ‘ahde 

 ‘Ahd eyle yār böyle �avl ü �arār böyle 

3. Kār itdi cism-i zāra nār-ı ma,abbet-i yār 

 Cism-i nizār böyle kār öyle yār böyle 

 Ben mūra mār-ı zülfüñ nār itdi nūr-ı ‘aşkı 

 Mūr ile mār böyle nūr ile nār böyle 

5. Futdı cihānı gerçi feryāduñ iy 	abūlī 

 Bir sen degülsün anca� iñler hezār böyle 

    7878 

 Mef‘ūlü Mefā‘īlü Mefā‘īlü Fe‘ūlün 

1. Yār içün imiş çün bu �adar +urma oturma 

 Şimdengirü vāy serv-i çemen +urma oturma 

 Utanduāı yiter gülüñ ol āonçe-dehenden 

 Đy bād-ı 2abā sen de varup yüzine urma 

3. Bülbül didügüñ bildügümüz �uşdur ezelden 

 Đy ru!ları gül anı iñen yüze uçurma 

 Ben gel disem aāyār ile bezme oturursun 

 Gel ben �uluña cevr ü cefā idüp oturma 

5. fayd itmege ol gözleri şeh-bāzı 	abūlī 

 Murā-ı dili bir dem �afes-i tenden uçurma 

    7979 

 Mef‘ūlü Fā‘ilātü Mefā‘īlü Fā‘ilün 

1. Bir būse vir diyü düşegördüm ayaāına 

 Bir !oş gelür mi göre elinden dudaāına 

                                                 
77 43a K.M. 
78 43a K.M. 

79 92b Đ.Ü.M. 
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 Kāseyle �ahveler içilür şimdi sā�iyā 

 Mey +ura +ura �ara 2u indi ayaāına 

3. Biz mehterān-ı pīşrev-i ‘aş�a uyalum 

 Vā‘i; de +ablını çaladursun 2olaāına 

 Rez du!terini cān gibi ,ıf; ider fuçı 

 Meydānda anı ben +olu gördüm �uşaāına 

5. Bir dil ki anda ‘aş� ola ‘a�l uāramaz aña 

 Varmaz 	abūlī !avf ider arslan yataāına 

    8080 

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

1. Şāh-bāz-ı +ab‘ı 2aldum !ūblar alayına 

 Umarın aralarından bir şikār ala yine 

 Ārzū-yı dāne-i !ālüñle iy meh kūyuña 

 Süzülüp gökden kebūter-veş niçe ala yine 

3. Āamze-i !ūn-rīz ile yo� yire �anum dökmege 

 Göz �arardursañ n’ola iy gözleri ala yine95 

 Ehl-i ‘aş� alayınuñ ālām u āamdur yidügi96 

 Bu simā+-ı ‘aş�dur böyle niçe ala yine 

5. Al +ū+īdür dehānuñ şehd ü şekker leblerüñ 

 Al ile söylet anı cānā ele al āyine 

 Çı�maz ālām-ı !a+uñ efkārı āār-ı sīnede[n] 

 Mūrdur girmiş yatur gūyā ki bir alayına97 

7. Dirhem ü dīnār ile girmez me+ā‘-ı va2l-ı yār98 

 Tek 	abūlī na�d-i cānı vireyin ala yine 

                                                 
80 40a: 98b Đ.Ü.M. 
9580/3b �aradursañ n’ola: �arardursun ola K.M. 

964 - Đ.Ü.M. 
976b mūrdur: mūrdan K.M. 
987a yār: ele Đ.Ü.M. 
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    8181 

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

1. Göñlüm aldı al ile bir gözleri ala yine99 

 Gözleri alalaruñ cānlar fedā alayına 

 Al +ū+īdür femüñ gūyā şekerdür leblerüñ 

 Anı seyr itmek dilerseñ destüñe al āyine 

3. Ehl-i derd ālāyınuñ ālām u āamdur yidügi 

 Bu simā+-ı bezm-i āamdur da!ı ço� ala yine 

 Ārzū-yı dāne-i !ālüñle +arf-ı bābuña100 

 Sa�f-ı gerdūndan kebūter-veş niçe ala yine 

5. Đy 	abūlī yār ile bir kez olur alış viriş101 

 fanma kim bu göñlüm alan bir da!ı ala yine102 

 

    8282 

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

1. Zülf-i şeb-rengīni 2ar�ıtma ru!-ı rengīne 

 fa�ın īmānum iñen virme yüz ol bī-dīne 

 Bār-ı ‘aş�ı ‘acebā niçe götürmiş Ferhād 

 Yatduāı yirde aāır gelmesün ol Mecnūna 

3. Yārüñ āyīni yüzi ayını göstermek ise 

 Degül āyīne anı görmek içün āyīne 

 Virmege bülbül-i dāmāda bu gün gülşende 

 Nev-‘arūs-ı güli başladı 2abā tezyīne 

5. Bir du‘ā eyledi derd ile 	abūlī bu gice 

 Ellerin +utdı bile Rū,-ı Emīn āmīne  

                                                 
81 39b: 95a Đ.Ü.M. 
9981/1a  al: nāz K.M. 

1004a bābuña: pāyüñe K.M. 
1015a bir kez: hergiz Đ.Ü.M.  

1025b bu: bir K.M./ alan: aldı K.M.  
82 38b K.M. 
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    8383 

 Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün 

1. Gönder iy �aşları ya o�laruñı cān evine 

 Ne tekellüf çeker ol gelmege yārān evine 

 $acı Bektāş-ı Velī dergehine yüz sürdüñ 

 Bir gedā �ābil imiş varmaāa sul+ān evine 

3. Furma cūşişde göñül sīne-i pür-dāā içre 

 	odılar !ıdmete dervīş +urur nān evine 

 Bir �ade, bāde içün kāfir evinden çı�maz 

 Da‘vete varmaz iken 2ūfi müselmān evine 

5. Folıdur �alb-i 	abūlīde āam u derd ü belā 

 Ne 2afādur kişinüñ cem‘ ola yārān evine 

    8484 

 Mef‘ūlü Fā‘ilātü Mefā‘īlü Fā‘ilün 

1. Sünbül nedür ki zülf-i semen-sāña beñzeye 

 Mümkin midür ki serv-i semen saña beñzeye 

 Meh kim bu deñlü zīynet-i zīb aña fer virür 

 	ābil midür ki +al‘at-i zībāña beñzeye 

3. Na!l-i ru+ab ki leXXet-i bal aña beñzemez 

 $āşā ki na!l �āmet-i bālāña beñzeye103 

 Sīmāña beñzemez dir iken �ur2-ı āfitāb 

 Lāyı� mıdur ki külçe-i sīm aña beñzeye 

5. $a��ā 	abūlī �alb-i şekībāña āferīn 

 Gördüñ mi hīç ehl-i şekīb aña beñzeye 

                                                 
83 47b K.M. 
84 45b K.M. 

103 84/3b bālāña: zībāña K.M. 
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 Fe‘ilātün Mefā‘ilün Fe‘ilün 

1. Dāālar tende bī-şumār oldı 

 Seyr-i gülzāra gel bahār oldı 

 Şimdi kānūn-ı sīnede iy dil 

 Für�atüñ āteşi yanar oldı 

3. far2ar-ı tünd-bād-ı āhumdan  

 fabrum evrā�ı tārumār oldı 

 Göñül āyīnesi mu2ay�al iken 

 Gerd-i !a++uñla pür-āubār oldı 

5. Tende peykānı ol �aşı yanuñ 

 Đy 	abūlī Demir,i2ār oldı 

    8686 

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

1. Rişte-i na;mum bıra�dı içine !al�uñ igi 

 Görelüm bāzāra çı�sun her kişinüñ ipligi 

 Kirpiye döndürdi za!m-ı tīr-i āamzeyle dili 

 Ol �aşı yanuñ birer +oārılmış o�dur kirpigi 

3. Nesne ta!2īl eylemez ‘ālemde kemlikden kişi 

 Añdıran eylükdür adı �oma elden eylügi 

 Būse isterse 	abūlī āam degül eksüklidür 

 Bende-i küstā!dur ço�dur anuñ eksüklügi 

 

    8787 

 Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün 

1. Ol abdāluñ ki zīr-i penbede pür dāādur �olı 

 Ele yo� i,tiyācı elde vāfir a�çesi pulı 

                                                 
85 44b K.M. 
86 41b K.M. 
87 46b K.M. 
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 Farī�-i ‘aş�ı vā‘i; vaŜ‘-ı nā-ma‘�ūldür dirmiş 

 O nā-ma‘�ūl söyler ehl-i dil bilmez mi ma‘�ūlı 

3. Elin boş olmasun sā�ī hemān ayaāı devr itdür 

 Getür sāāar tehī olsun bize lāzım degül +olı 

 	ul oālı bir efendi gördüñ iy dil �ol dolaşırken 

 Umaram kim şeb-i vu2latda boynuña aāa �olı 

5. Beni bülbül gibi gūyā ider gülzār-ı ‘ālemde 

          	abūlī gül-ru!ān-ı gülşen-ābād-ı Gelibolı 

 

    8888 

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

1. Cism-i pākin görmek isterseñ 2oyup ,ammāma �oy 

 Olmaz ol sīmin-beden gibi efendi pāk 2oy104 

 N’ola pest olsa na;ardan serv-i bālā-yı çemen105 

 	add-i yāre uymadı baş�a başına çekdi boy 

3. Ol tezerv-i !oş !ırāmuñ şimdi iy şeh-bāz-ı dil106 

 faydınuñ eyyāmıdur zīrā ra�ībi da!ı toy 

 Āb-ı istiāfār ile çirk-i günāh-ı cismi yuy 

 Na�ş-ı āayrı lev,-i dilden tīā-ı ‘irfān ile yoy 107 

5. $aŜret-i ‘Īsā da olsañ yaramazsın düşmene108 
  Đy 	abūlī sūzen-ı zerle gerekse gözin oy 

                                                 
88 44a :95b Đ.Ü.M. 
10488/1b efendi: efendim Đ.Ü.M. 

1052a n’ola: +ā kim Đ.Ü.M./na;ardan: na;arda K.M. 
1063a tezerv-i: perī-rū Đ.Ü.M. 
1074b Na�ş-ı lev,-i tīā-ı ‘irfān ile dilden āayrı duy Đ.Ü.M. 
1085a yaramazsın: yaramazsañ Đ.Ü.M. 


