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ÖÖÖÖZETZETZETZET 

Âteşkede, ateş ve ateşle ilgili kavramlar üzerine kurulmuş bir 
mesnevidir. Avnî Bey, kâinatın yaratılışını, vücut ve varlık 
problemlerini, dört unsurdan biri olan ateşle izah etmeye çalışır. Ateşe 
olumlu ve olumsuz pek çok anlam yükleyen şair, bu kelimeyi daha 
çok aşk ve tecelli anlamlarında kullanır. 249 beyitten ve dokuz kısa 
fasıldan meydana gelen Âteşkede’yi Avnî Bey, Şeyh Galib’in Hüsn ü 
Aşk’ına benzer bir tarzda yazmaya başlamış fakat 
tamamlayamamıştır. Eser, Avnî Beyin şairlik hakkındaki bazı 
düşüncelerini ihtiva etmesi ve Şem ü Pervane’lerden motifler taşıması 
bakımından da değerlidir. Bu çalışma Âteşkede’nin incelemesini ve 
tenkitli metnini ihtiva etmektedir. 

Anahtar Anahtar Anahtar Anahtar Kelimeler: Kelimeler: Kelimeler: Kelimeler: Avnî (Yenişehirli), şiir, şair, mesnevi, ateş, 
vahdetivücut. 

INVESTIGATION ON THE INVESTIGATION ON THE INVESTIGATION ON THE INVESTIGATION ON THE ÂTEŞKEDEÂTEŞKEDEÂTEŞKEDEÂTEŞKEDE    MESNEVĐMESNEVĐMESNEVĐMESNEVĐ    OF OF OF OF 
YENĐŞEHĐRLĐ AVNÎ BEYYENĐŞEHĐRLĐ AVNÎ BEYYENĐŞEHĐRLĐ AVNÎ BEYYENĐŞEHĐRLĐ AVNÎ BEY    

AAAABSTRACTBSTRACTBSTRACTBSTRACT    

Âteşkede is a masnavi built on heat and concepts related to the 
heat. Avnî Bey has tried to explain the creation of the universe, the 
problems related to the existence with the heat which is one of the 
four elements. The author who ascribed many positive and negative 
meanings to the heat has used this word in the meaning of love and 
manifestation in general. Ateşkede made up of 249 couplets and 9 
short chapters. He has written in the style of the Şeyh Galip’s Hüsn ü 
Aşk. However, he had not completed. Work is important in both the 
author’s some opinion upon the poetic and also carrying the trace of 
Şem ü Pervane. This study contains the analysis and edition critics of 
Ateşkede.    

Key Words: Key Words: Key Words: Key Words: Avnî (Larissa), poem, poet, masnavi, heat, 
vahdetivücut. 
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GirişGirişGirişGiriş    

“Zemîn âteş zamân âteş bütün nakş u nigâr âteş” 

Şeyh Galib 

 

Ateş, insanlar için yaratmayı, bilim ve uygarlığı, aydınlığı ifade 
eder. Kadim felsefeye göre, kâinatı meydana getiren dört unsurdan 
biridir. Yunan felsefecilerden bir kısmı için belki de bu unsurlardan en 
önemlisi ve kâinatı meydana getiren aslî unsurdur. Kâinat, ateşten 
yaratılmıştır ve nihayet aslına rücu edecek ve ateşe dönüşecektir. 
Gaston Bachelard’a göre: “Bütün olaylar arasında iki zıt 
değerlendirmeyi, iyi ile kötüyü kabul edebilen yalnız odur. Cennet’te 
parıldar. Cehennem’de yanar.”2  

Ateş yakmanın güç olması nedeniyle, onun sürekli yanar 
tutulması gerekmiş, bu sürekli yanan ateş, daha sonra kutsallaştırılmış 
ve ona dinî, dumanına da büyüyle ilgili bir nitelik kazandırmıştır. 
Konuyla ilgili araştırma yapan bazı uzmanlar, insanların ateşe tapma 
sebebini insanın güneşle olan münasebetiyle izah eder. Güneşte 
kötülükleri uzaklaştırıcı, sağlık ve canlılık verici, birçok hastalığı iyi 
edici nitelikler bulunması da ateşe tapma nedenleri arasında 
gösterilmiştir. 3 

Ateşle ilgili inanışlara dinlerde de rastlamak mümkündür. 
Yahudilik’te ağacın ortasında yanan ateş ile Hz. Musa’nın vahye 
mazhar olması arasında bir ilişki kurulur. Bu bakımdan Yahudi 
edebiyatında ateş, hem tecelliyi ifade etmek üzere, hem de olumlu ve 
yıkıcı bir güç olarak kullanılmaktadır.4 Aynı şekilde Hıristiyanlıkta da 
Musevilere benzer bir yaklaşım söz konusudur. Đslâmiyet’te ise durum 
biraz farklıdır ve onu kutsallaştıran bir yaklaşım söz konusu değildir. 
Kur’an-ı Kerim’de ateş, ısıtma ve aydınlatmayı sağlayan ilahî bir 
nimet, aynı zamanda Allah’ın kudretini belgeleyen bir delildir. Onun 
yakması veya yakmaması Allah’ın dilemesine bağlıdır. Nitekim 
Allah’ın dilemesiyle Hz. Đbrahim’i yakmamıştır ve şairler bu kıssaya 
divan edebiyatında sıkça telmihte bulunur. Şeytanın ateşten yaratılmış 
olması ve Hz. Âdem’e böbürlenmesi meselesi de ateşle ilişkili bir 
konu olarak değerlendirilebilir. 

                                                 
2 Gaston Bachelard, Ateşin Psikanalizi (çev. Aytaç Yiğit), Bağlam Yay., Đstanbul 
1995, s. 13. 
3 Orhan Hançerlioğlu, Dünya Đnançları Sözlüğü, Remzi Kitabevi Yay., Đstanbul 1993, 
s. 61. 
4 Hikmet Tanyu, “ateş maddesi”, Türkiye Diyanet Vakfı Đslâm Ansiklopedisi Yay., 
Đstanbul, 1991, c. 4, s. 54. 
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Tasavvufta da ateşle ilgili çeşitli anlatımlar ve tecrübeler 
mevcuttur. Seyyid Ahmed er-Rifaî’nin “Aşk ateştir” sözü, ayrıca 
Rifaî’lerin ateşi ağızlarına, ellerine almaları veya yanan fırının içine 
girmeleri gibi davranışları bunlardan birkaçıdır.5 

Divan edebiyatında Hz. Đbrahim ve Hz. Musa kıssalarına 
yapılan kimi telmihler; şem ve pervane kelimelerinin 
mazmunlaştırılması, Şeyh Gâlib ve Yenişehirli Avnî6 gibi şairlerin 
ateşe olan şiddetli ilgilerinden ötürü od, ocak, nâr, âteş kavramları 
üzerinde ayrıca durmayı gerektirir. Makalenin konusu bu olmamakla 
birlikte ateşle ilgili bazı hususiyetlere ayrıca dikkat çekilecektir. 

Ateş ve Ateş ve Ateş ve Ateş ve AteşkedeAteşkedeAteşkedeAteşkede    KavramlarıKavramlarıKavramlarıKavramları    

Ateşle ilgili olarak Burhân-ı Katı’da: “Âteş: Türkîde od derler. 
Mebde-i anasırıerba’a7dır. Nur, revaç, revnak; gazap; canı hafif 
olmak; kadr ve itibar manalarına gelir. Pahalılık, narh ve si’r’in ağır 
ve gâli olmasından, şeci’ ve bahadırdan; âşık, hararet ve hararet-i aşk 
ve şeytandan dahi kinaye olunur. Kimya fenninde kükürd-i ahmer 
murad olunur. Kuvvet-i hâzimeye dahi ateş denir”8; Kâmûs-ı 
Türkî’de: “…Farisî’si azer ve Türkçe’si od’dur. Odun vesaire 
yanmasından hâsıl olan hâl ve madde, ot, nar. Hararet, kızgınlık: ateş 
basdı; sıtmanın ateşi inmedi. Gazab, hiddet, şiddet. Hayvanın seriü’l-
hareket ve pek canlı ve oynak olması. Esliha-i nâriyenin birden 
boşanması: nöbet ateşi, ateş talimi. Yangın, harik ateş almak tutuşmak 
ve birden bire hiddetlenmek”; Lügat-i Nâcî’de: “Türkçe’de mürâdifi 
mehcûr hükmünde bulunan od lafzıdır. Ateş gecesi: Hazret-i Yahya 
Aleyhisselamın zamân-ı vilâdetine müsâdif olan Haziran’ın on yedinci 

                                                 
5 Tanyu, a.g.m. s. 55. 
6 Yenişehirli Avnî Bey, H. 1242-1243/ M. 1826-1827’de Yunanistan’ın Yenişehir 
(Larissa)’de doğduğu tahmin edilmektedir. Türkçe Divan’ı, Farsça Divan’ı, Mir’ât-i 
Cünûn (tamamlanmamış) mesnevisi, Âbnâme adlı yarı manzum, yarı mensur bir 
istidanamesi; kendisine zararı olur düşüncesiyle yaktığı hicivlerini ihtiva eden Nihân-ı 
Kazâ adlı bir eseri, Mesnevi tercümesi (tamamlanmamış), Istılahat lügati, Rumca’dan 
tercüme ettiği Đntak adlı bir romanı, çeşitli şiir mecmuaları ve Âteşkede adlı 
(tamamlanmamış) mesnevisi bulunan Avnî Bey, H. 1301/ M. 1883’te Đstanbul’da 
vefat etmiştir. (Lokman Turan, “Yenişehirli Avnî Beyin Mir’at-i Cünûn’u”, Turkish 
Studies, V. 3/2 Spring, 2008, s. 681.) 
7 “Anasırıerbaa: Đlkçağ Yunan, Ortaçağ Đslâm ve Hrıstiyan Felsefesinde tabii 
varlıkların ilkesi sayılan dört madde. Anasırıerbaa, dört unsur demek olup klasik 
felsefede toprak, su, hava ve ateşten ibarettir…Bunlardan mutlak ağır olan unsur 
(toprak) aşağıya doğru, mutlak hafif olan (ateş) yukarıya doğru, izafî ağırlık ve 
hafifliğe sahip bulunan diğer ikisi ise bunların arasında hareket ederler.” H. Bekir 
Karlığa, “anâsır-ı erbaa maddesi”, Türkiye Diyanet Vakfı Đslâm Ansiklopedisi, 
Đstanbul 1991, c. 3, s. 150-151. 
8 Mütercim Âsım Efendi, Burhân-ı Katı, (hzl. Mürsel Öztürk, Derya Örs), Ank. 2000, 
s. 28. 



 

 

 

 

 

 

 

 

869                                  Lokman TURAN

 

 
Turkish Studies 

International Periodical For the Languages, Literature  
and History of Turkish or Turkic   
Volume 3/4 Summer 2008 

 
 

gecesi. Hırıstiyanlar bu gice ateş yakarlar: Leyletül-vukûd” şeklinde 
bilgiler verilir.  

Ateşkede ise: “Ateşe tapanların, Mecûsîlerin ibadethanesi”9dir. 
Eski Đran’da, içinde kutsal ateşin yandığı ateşkede denilen tapınaklar 
vardı. Daha sonra birçok ülkeye yayılan bu ateşkedelerin, birkaç 
basamakla çıkılan ve ortasında gün ışığı sızmayan bir ateşliği 
bulunurdu. Buradaki görevli rahipler ateşin sönmemesine dikkat 
ederlerdi. Ateşkededen evlere alınan ateş de artık söndürülemezdi. 
Zerdüşt’ten sonra rahipler, dinî temizlik idealini ateşle 
sembolleştirdiler.10 

Mitolojide AteşMitolojide AteşMitolojide AteşMitolojide Ateş    

Batı mitolojisine göre Zeus, insanları cezalandırmak için 
onlardan ateşi almış, ancak “insanlara gökyüzünün ateşini, bir başka 
deyişle esini getiren”11 Prometheus onu çalıp insanlara geri vermiş ve 
bu yüzden ateş kahramanı olarak tanınmıştır. Prometheus, tanrısal 
düzene karşı çıkmış, insanlara ateşi (yaratıcılığı, bilimi, uygarlığı) 
vermekle bu düzeni değiştirmeyi başarmıştır.12  

Eski Yunan düşünürlerinden Heraklitos, ateşi maddenin temel 
unsuru olarak görmüştür. Heraklitos, panteist bir anlayışla her şeyin 
menşeinin ateş olduğunu ileri sürmüş ve bir kader olarak yine onların 
ateşe dönüşeceklerini söylemiştir. Empedokles13, ateşin maddenin dört 
unsurundan biri ve bu unsurlardan en önemlisi olduğunu iddia 
etmiştir.14 Yunanlılar, Hephaistos15’ta ateşin faydasını dile getirdiler, 
                                                 
9 Ahmet Talat Onay, Eski Türk Edebiyatında Mazmunlar, Türkiye Diyanet Vakfı 
Yay., Ankara, 1992, s. 45. 
10 Tanyu, a.g.m., s. 53. 
11 Yves Bonnefoy, Mitolojiler Sözlüğü, (Tercüme: Levent Yılmaz), Dost Kitabevi 
Yay., Ankara, 2000, c. 1, s. 102. 
12 Daha geniş bilgi için bk. "http://tr.wikipedia.org/wiki/Prometheus". (Son Erişim 
Tarihi: 17.08.2008). 
13 Yunan filozofu. Agrigento'da doğan Empedokles siyaset adamı, kanun yapıcısı, 
şair, hekim ve müneccim idi. Empedokles, Aristoteles'e göre retoriğin yaratıcısıdır. 
Herakleitos'tan, Parmenides'ten ve Pythagoras'dan yararlanmakla birlikte eklektik bir 
filozof olan Empedokles'in kendine özgü olan dört unsur teorisi modern kimya çağına 
kadar sürer. Bu teoriye göre dört unsur, su, hava, ateş ve toprak'tır. Bu bileşim 
süreklidir. Empedokles, hem Parmenides'e hem de Herakleitos'a hak verir. Ona göre 
hiç bir şeyin başlamadığını ve bitmediğini söyleyen Parmenides haklıdır; çünkü 
unsurlar, sürekli olarak aynı kalır. Her şeyin sürekli olarak değiştiğini öne süren 
Herakleitos da haklıdır; çünkü, unsurların meydana getirdiği bileşimler, bir an bile 
birbirleri ile özdeş değildir. “http://sozluk.sourtimes.org/show.asp?t=empedokles” 
(Son Erişim Tarihi: 17.08.2008). 
14 Tanyu, a.g.m. s. 53. 
15 Hephaistos: Yunan mitolojisinde, Zeus ve Hera'nın oğlu ve Aphrodite ve Kharis'in 
eşidir. Ateş ve volkanların tanrısı idi. Tanrılar ve kahramanlar için demircilik, zanaat 
ile uğraşarak silah ve zırh üretirdi. Latince Vulcan da denen Hephaistos, zanaatkârlar 



 

 

 

 

 

 

 

 

Yenişehirli Avnî Beyin Âteşkede Mesnevisi Üzerine               870

 

 
Turkish Studies 

International Periodical For the Languages, Literature  
and History of Turkish or Turkic   
Volume 3/4 Summer 2008 

 
 

Prometheus’de ateşten yararlanma sanatını ortaya koydular, 
Hestia16’da ise kutsal alevi tanrılaştırdılar. 

Zerdüşt17, aslında ateşe tapma kültünü yasaklamış fakat sonraki 
zamanlarda bu inanış tekrar ortaya çıkmıştır. Temizleyici sayılan ateş, 
Ahura Mazda18’nın oğlu olup Zerdüşt ondan meydana gelmiştir. Ateş, 
özellikle Hint-Đranlılar arasında bir anlamda şimşek, bir başka 
anlamda kutsal alev, insan ile gök arasında bir köprü olarak 
görülürdü.19 

Türk mitolojisinde ateş, tanrı değildir fakat kurbanları göğe 
ileten bir köprüdür. Türk mitolojisinde geçen “ateş kuşları”; “ateş 
dağı”, “ateş denizi” ve “ateş ırmağı” ifadelerini dış tesirli motifler 
olarak değerlendiren Bahaeddin Ögel, Korbolko adlı bir kuşun 
insanlara ateşin nasıl yakılacağını öğrettiği şeklindeki yaklaşımın 
“ateş kuşları”yla ilgili olduğunu20; “ateş dağı”nın Anadolu’da daha 
çok volkanlar için söylendiğini; “ateş denizi”nin Gök-deniz ile Ak-

                                                                                                         
tarafından Athena ile birlikte mesleklerin piri ve koruyucusu olarak kabul edilen bir 
ateş tanrısıdır. http://tr.wikipedia.org/wiki/Hephaistos (Son Erişim Tarihi: 
17.08.2008). 
16 Hestia: Rhea ile Kronos'un kızı olan Hestia, Zeus'un en büyük kız kardeşidir. 
Olemp'deki tanrıların en kibarı olarak bilinen Hestia, aile tanrıçasıdır, bu yüzden de 
günlük ev hayatında önemli bir yere sahiptir. Hiçbir mitolojik anlatımda yer almadığı 
gibi, Antik Yunan'da ona adanan tapınakları da olmamıştır. Ama, Olemp'de yanan 
kutsal ateş ve dünyadaki yanan her ocak onun kutsal mekanı sayılır. 
“http://tr.wikipedia.org/wiki/Hestia” (Son Erişim Tarihi: 17.08.2008). 
Hestia aynı zamanda "metropolis"i simgelerdi. Bu nedendir ki kolonilerde kurulan 
yeni şehirlere metropolisde yanan ateşten getirilir, böylece metropolisin bir parçası 
koloni şehirlerinde yanmaya devam eder. 
17 Zerdüşt (Avesta dilinde: Zarathustra, Farsça: Zartoşt) Zerdüştlük dininin kurucusu. 
Diğer bir adı da Mazdaizm olarak geçer. Zerdüştçülük Sasani Đmparatorluğunun resmi 
diniydi ve bölgede önemli bir rol oynamaktaydı. Zerdüşt genellikle tarihi bir figür 
olarak kabul edilmekle birlikte yaşadığı dönem hakkında genel bir ortak kabul yoktur. 
Bazı bilginler yaklaşık olarak MÖ 1200 yıllarında yaşadığını tahmin etmekteyken 
diğerleri onu MÖ 18. yüzyıl ile 6. yüzyıl arasındaki bir tarihe yerleştirmektedirler. 
 “http://tr.wikipedia.org/wiki/Zerd%C3%BC%C5%9Ft” (Son Erişim Tarihi: 17.08.2008). 
18 Ahura mazda (Pehlevice : Ohrmazd, Farsça Ahura Mazda, bilginin Efendisi) eski 
Đran dini Zerdüştçülüğün, kötülük ilkesi ya da Tanrısı olan Ehrimen'le sürekli bir 
mücadele, ya da savaş hali içinde olmakla birlikte, Zerdüştçü iyimserliğin bir ifadesi 
olarak, sonunda mutlak bir zafer kazanacak olan baştanrısı, iyilik ilkesi. 
“http://tr.wikipedia.org/wiki/Ahura_mazda” (Son Erişim Tarihi: 17.08.2008). 
19 Tanyu, a.g.m., s. 53. 
20 Bachelard, Frazer’in “Ateşin Kökeni Üstüne Mitoslar” başlıklı kitabından hareketle 
çeşitli ilkel kabilelerde ateşin yaratıcısının çok defa küçük bir kuş olduğunu söyler: 
“Vaktiyle sağır engerek, bedeninin içinde barındırdığı ateşin tek sahibiymiş. Bütün 
kuşlar onu ele geçirmeyi boşuna denemişler, ta ki küçük şahin çıkagelip öylesine 
güldürücü şakalar yapıncaya, engerek de ciddiyetini koruyamayıp gülmeye 
başlayıncaya kadar. O zaman ateş ondan kaçarak ortak malları olmuş.” Bachelard, 
a.g.e., s. 37. 
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denizin ötesinde bulunduğunu ifade eder. Ona göre “ateş ırmağı” da, 
yine ateş denizi içinde veya yanında değerlendirilmelidir.21 

Divan Şiirinde AteşDivan Şiirinde AteşDivan Şiirinde AteşDivan Şiirinde Ateş 

Divan şiirinde od, nâr, nâr-ı tâbende gibi çeşitli eş anlamlıları 
bulunan ateş, çeşitli yönleriyle şiire konu edilir. Sevgiliye duyulan 
özlem, âşık için bir ateştir ve bu ateş âşığı yakar. Âşığın gönlündeki 
ateşi söndürmesi için ağlaması gerekir. Ama ateş asla sönmez. Ateş 
bazen mum ile birlikte kullanılır ve şairin aşk ateşiyle içinin yanması 
hâli, mumun erimesine benzetilir. Sevgilinin yanağı ve dudağı renk 
bakımından ateşe benzetilir. Ateş anasırıerbaadan olan su, hava, 
toprakla birlikte anıldığında tenasüp sanatının güzel bir örneğini de 
teşkil eder. Ayrıca, Hz. Đbrahim’in ateşe atılması ve ateşin güle 
dönüşmesi de divan şiirinde anlatılan hususlar arasındadır. 
Semender22-ateş ilişkisi de divan şiirinde işlenen konulardandır. 
Böylece âşık, aşk ateşinde yanmadan yürüyen semendere benzetilir. 
Ateşbazlar ve ejderhalar da ağızlarından ateş fışkırtırlar.23 

Klasik edebiyatda ateşle ilgili olarak üzerinde durulması 
gereken konulardan biri de şem ve pervane arasındaki ilişkinin 
allegorik bir tarzda anlatıldığı “Şem ü Pervane”lerdir. Hakiki âşığın 
sembolü olan pervane, ateşe âşıktır. Pervane, ateşe ulaşıncaya kadar 
kanat çırpar, erişince de yanıp kül olur. Buradaki kül oluş, bedenendir. 
Ruhen âşık yücelmiş ve beden yükünden arınmıştır. Âşık da aşk 
ateşinde pervane gibi yanar, âşığın fena mertebesine ulaşabilmesi için 
kendisini aşk ateşinde feda etmesi gerekir.24 

Tasavvuf edebiyatında ateş, temizleyiciliği ve yakıcılığıyla şiire 
konu edilir. Ateşe ait bu iki özellik sayesinde ateş ve aşk arasında 
ilişki kurulur. Aşk ateşi masivayı yok eder. Vahdete ulaşmanın yolu 
da masivayı yok etmektir. Bu ateşte yanan, ölüm ve cehennem 

                                                 
21 Bahaeddin Ögel, Türk Mitolojisi, Türk Tarih Kurumu Yay., 1995, Ankara, c. II., s. 
495. 
22 Su kertenkelesi denilen bir nevi hayvandır. Cisminin iki tarafında su ifraz eden 
kesesi bulunan bu hayvan kıvılcımlı kül üstünde yürüyeceği tarafları sulayarak 
geçtiğinden yanmazmış. Semender keler cinsinden bir kumluk hayvanıdır. Kaypak 
semender suda olur. Gayet soğuk bir hayvan olduğundan kudemadan biri ateşe girse 
söndürür diye tezyif etmiş, halk ateşte gezer diye anlamış. (daha geniş bilgi için bk. 
Onay, s. 369.) 
23 Đskender Pala, Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü, Akçağ Yay., Ankara 1995, s. 56-
57. 
24 Kaplan Üstüner, Divan Şiirinde Tasavvuf, Birleşik Yay., Ankara, 2007, s. 113. 
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korkusunu üzerinden atar. Aşk ateşi âşığı zulmetten kurtarır, onun 
nurla dolmasını sağlar.25    

Divan şiirinde aşk, yakıcı özelliği sebebiyle ateş olarak telakki 
edilmiş ve kendini bu ateşe atanlar da deli kabul edilmiştir. Ancak 
Fuzulî, bu ateşe yananların cehennem ateşinden azat olacaklarını, 
çünkü bir kez yananları bir daha yakmanın mümkün olmadığını 
söyler.26 

Fuzulî gibi Muhibbî de bu ateşin farklı bir özelliğe sahip 
olduğunu düşünür. Ona göre bu ateşe yananlar kin ve hileden arınırlar. 
Muhibbî aşkı bağrında saklamak istediğini, ancak aşk, ateş olduğu için 
bunun mümkün olmadığını söyler.27 

Aşkın yürekte yanan bir ateş olduğunu ve bunu saklamanın 
mümkün olmadığını söyleyen Hayâlî, sevgilisinin aşkının gönlünde 
yanan bir ateş olduğunu ispatlama düşüncesiyle, gönlündeki gam alevi 
ve vücudundaki fitil konulmuş yaralarını, zahirî ve batınî deliller 
olarak sunar.28 

Yahya Bey, aşk ateşinin gönülde gizlenemeyeceği gibi, 
yüreğinin derinliklerinden ah ettikçe bela dumanının yükseldiğini 
söyler.29 

Divan şiirinde ismi ateşle özdeşleşmiş olan şair şüphesiz Şeyh 
Gâlib’dir. Sezai Karakoç’un “Dumanlar içinde/Alevler içinde bir Şeyh 
Gâlib”30 ifadeleriyle andığı Gâlib, bir aşk ve ateş şairidir.31  

Pervin Çapan’a göre, Đlahî aşk anlayışını aşk, ateş ve âh 
ekseninde şekillendiren Gâlib, şem ve pervane arasındaki ilişkiyi Đlahî 
aşk çerçevesinde değerlendirir ve kendisini vahdete ulaşma 
konusundaki yaklaşımından ötürü pervaneye benzetir. Gâlib’in 
lügatinde ateş aşkı, ateş-bâz ise Đlahî aşka giden sâlikin mürşidini 
sembolize eder. Bu mürşit, Hz. Mevlana’dır. Çapan, Gâlib’in 

                                                 
25 Süleyman Solmaz, Erzurumlu Đbrahim Hakkı Divanı’nda Aşk, (Yayınlanmamış 
Yüksek Lisans Tezi), Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1986, s. 
43. 
26 Abdulhakim Koçin, “Divan Şiirinde Şairlerin Aşka Yaklaşımları”, Kastamonu 
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Ekim 2003, C. 11 No: 2, s. 409-410. 
27 Koçin, a.g.m.,  s. 410. 
28 Koçin, a.g.m., s. 409-410. 
29 Koçin, agm, s. 409-410. 
30 Sezai Karakoç, Gün Doğmadan, Diriliş Yay., Đstanbul 2004, s. 415. 
31 Ahmet Arı, Divanı’ndan hareketle Gâlib’in şiir lügatinden aşk ve ateşle ilgili 
kavramları tespit ve tasnif eder. (bk. Ahmet Arı, Galib Dede’nin Aşk Ateşi, Profil 
Yay., Đstanbul 2008, s.109-181.) 
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şiirlerinde, âteş-hâne terkibinin gül bahçesi ve gönlü karşıladığını, 
sadece bir beyitte Mecûsî tapınağı olarak geçtiğini belirtir.32 

Hz. Musa ve Hz. Đbrahim kıssalarını da aşkla ilişkilendiren 
Gâlib, aşk ateşine düşenlerin Mansur gibi bedel ödediklerini ve 
darağacının kendisi için Tur Dağı’ndaki ağaç kabilinden olduğunu 
söyler. Gâlib, bir beyitte “Halîl-i âteş” terkibini kullanarak Hz. 
Đbrahim kıssasına telmihte bulunur. Mitolojik unsurlardan biri olan 
semenderle ilgili olarak şair, Đlahî aşka talip olan âşığın semender gibi 
ateşe dayanıklı olması gerektiğini ifade eder.33  

Gâlib, dudak kelimesini vahdet anlamında kullandığı bir beyitte 
kesretten vahdete giden yolu işaret eder. Yine Galib’in şiirinde yanak, 
ateşle birlikte kullanılır ve rengi bakımından ateşe benzetilir. Gâlib’in 
gazellerinde göz, ateşin yakıldığı ocağa ve göz yaşı ateş parçasına 
benzetilir.34  

Gül bahçesini, Đlahî tecellinin merkezi olan kalbe benzeten 
Gâlib, gül bahçesindeki gülleri de kesrete benzetir. Güller renkleri 
itibarıyla ateşe benzetilir.35 

Gâlib, sözün gücünü ve tesirini anlatmak için söz ve ateş 
arasında ilişki kurar. Çapan, Gâlib’in bir beytinde kendisine 
seslenerek, kâğıt üzerinde hızla ilerleyen kaleminin, sürtünmeden 
dolayı kâğıdı tutuşturduğunu, bu yüzden kalemden çıkan herşeyin ateş 
kesildiğini söylediğini belirtir. Gâlib’e göre, şiir söylemek şairi 
ateşlere düşürür.36 

Hüsn ü AşkHüsn ü AşkHüsn ü AşkHüsn ü Aşk    veveveveÂteşkedeÂteşkedeÂteşkedeÂteşkede    MünasebetiMünasebetiMünasebetiMünasebeti    

Âteşkede’nin müstensihlerinden Suud el-Mevlevî37, eserin 
başında: “N_-tam_m bir me`neva-i barr_dur ki Şeyc d_lib’in (eüsn ü 
fAşכ)’ını tafכaben yazılmışdur”38 demek suretiyle Âteşkede’nin Hüsn 
ü Aşk’a benzer bir tarzda yazılmaya başlandığını ancak 
tamamlanmadığını ifade eder.  

                                                 
32 Pervin Çapan, "Şeyh Gâlib'de Ateş Đmajına Dair", Türk Kültürü Đncelemeleri 
Dergisi, KOCAV Đstanbul 2005, S.12, s. 145-146. 
33 Çapan, a.g.m., s. 151-152. 
34 Çapan, a.g.m., s. 154-155. 
35 Çapan, a.g.m., s. 159-160. 
36 Çapan, a.g.m., s. 162-163.  
37 1882 (H. 1299)’de Đstanbul’da doğdu. Arapça ve Farsça bilen Suud el-Mevlevi 
(Yavsı), anne tarafından Şeyhülislam Ebussuud Efendinin torunudur. 1930’da Fatih’te 
Millet kütüphanesine memurluk yaparken vefat etmiştir. (Daha geniş bilgi için bk. 
Đbnülemin Mahmud Kemal Đnal, Son Asır Türk Şairleri, Dergah Yayınları, Đstanbul 
1988, s. 1749). 
38 Külliyât-ı Dîvân-ı Avnî, Süleymaniye Ktp. 4356, v. 195b. 
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Hüsn ü Aşk’ta “ateş” kelimesi eş anlamlıları ve çağrışımları 
düşünülmeksizin 75 kere kullanılmıştır.39 Ayrıca “Resîden-i râh-ı û be 
deryâ-yı âteş”40 (Aşk’ın Yolunun Ateş Denizine Uğraması) (1549-
1563. beyitler) ve “Sıfat-ı an-âteş”41 (Ateşe Dair) (1588-1603. 
beyitler) başlıklı    iki bölüm doğrudan ateşle ilgili kılınmıştır. Bu 
bölümlerden birincisinde, Aşk’ın deryâ-yı âteş’e geldiği anlatılır. Ateş 
denizinde sadece mumdan gemiler ve ateşin kendilerine zarar 
vermediği acımasız devler vardır. Buradan tılsımlı hediyeleri ve 
Gayret vasıtasıyla kurtulan Aşk, yola devam eder ve Çin ülkesine 
varır. “Sıfat-ı an-âteş” adlı ikinci bölümde ise Galip, ateşi tanımlar ve 
gam-ateş; ateş-cehennem; ateş-tufan; ateş-bela; fena (yokluk)-ateş; 
ateş-semender arasında ilişkiler kurar.  

Hüsn ü Aşk’ta, Aşk, Hüsn’e kavuşabilmek için Kimya’yı 
bulmak üzere büyük bir yolculuğa çıkar. Mesnevi’nin “Sıfat-ı Ân 
Âteş” (Ateşin Tanımı) faslında Aşk’ın yoldaşı olan Gayret ateşle ilgili 
şu iki beyti söyler: 

Gayret dedi Aşk’a yakma cânın 
Bu âteşidir o kîmyânın 
 
Mânend-i ukâb eyle pervâz 
Ol pûta-i imtihânda mümtâz (HA/1596-1597) 

Đskender Pala, şairlerin, “sevgilinin vuslatı ve saba yeli için kimyâ 
tabirini kullandıklarını” 42 söyler. Buna göre yukarıdaki beyitte geçen 
ateş, sevgiliye kavuşmak için Aşk’ın içine düştüğü bir “pûta-i 
imtihan”43dır. 

Yukarıda ifade edilen hususlardan hareketle Avnî Beyin 
Âteşkede adlı mesnevisiyle Hüsn ü Aşk arasında çeşitli müştereklikler 
olduğunu söylemek mümkündür. Her iki eser de aruzun “Mef%£lü 
Mef_%ilün Fa%£lün”””” kalıbında yazılmıştır. Ateş kavramının, iki eserde 
de müşterek kullanımları vardır. Ateşin, gam, bela, deniz, tufan, 
semenderle ilişkilendirilmesi bu müşterekliklerden biridir. Her iki 

                                                 
39 Hüsn ü Aşk’ta ateş ve çağrışımlarıyla ilgili geçen kelimeler ve kelime sayıları: âb: 
25, âh: 81, dûd: 9, dûzah/cehennem: 16, fânûs: 4, hâk: 25, hevâ: 20, hurşîd/mihr: 61, 
ışık: 1, şu’le: 35, kebâb: 5, mûm/şem’: 19, nâr: 11, nûr: 35, ocağ: 2, pertev: 4, 
pervâne: 12, semender: 1, sûz: 20, çerâğ: 12, şerâre: 9, tâb: 92, tecelli: 4, Tûr: 7, yak-: 
10. 
40 Şeyh Galib, Hüsn ü Aşk, (hzl. Muhammet Nur Doğan), Ötüken Yay., Đstanbul, 
2002, s. 316. 
41 Şeyh Galib, a.g.e., s. 322. 
42 Pala, a.g.e., s. 301. 
43 Avnî Beyin Ateşkede’sinde de bu ifade geçmektedir: 

Dil p£ta-i imtiiane düşdi 
jteş gibi bir mek_na düşdi (52. beyit) 
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eserde de ateş “pûta-i imtihan”dır. Hüsn ü Aşk’ta baş kahraman Aşk, 
Âteşkede’de Pervane’dir. Gayret iki eserde de ortak karakterdir. 
“Cünûn” her iki eserde de üstattır. Hüsn ü Aşk’ta “Der Sıfat-ı Şeb ve 
Şiddet-i Şitâ”44, Âteşkede’de “kuh£r-ı şeb”; Hüsn ü Aşk’ta “Der Sıfat-
ı Gayret Ki Lâlâ-yı Aşk Bûd” ; Âteşkede’de “kuh£r-ı Āayret ü \ıfat-ı 
û” fasılları vardır.  

Aşağıdaki örneklerden hareketle, Âteşkede’de tercih edilen ses, 
kelime ve terkipler itibarıyla da Avnî Beyin, Gâlib’i takip ettiğini 
söylemek mümkündür. Bu benzerlikler, dört grupta gösterilmiştir:  

a. Cünun: pîr-i ta’lîm, şeyh-i kâmil (HA)45; Üst_d-ı mükerrem (A)46 

Hüsn ü Aşk’ta:    
Hep dersleri rızâ vü teslîm  
Mollâ-yı Cünûn pîr-i ta’lîm 
 
Ammâ ne Cünûn şeyh-i kâmil  
Müftî-i müdebbirân-ı âkil (HA 357-358) 

 
Âteşkede’de:    

Üst_d-ı mükerremüm Cün£n’dur 
jteş gibi p*r-i ]ü-fün£ndur (193) 

    
b. Nîk ü bed, cân (HA, A)  
Hüsn ü Aşk’ta: 

Nîk ü bedi edelim ferâmûş  
Cân ile helâk ola hem-âgûş (HA 1544) 

 
Âteşkede’de: 

Fikrümdeki47 n*k ü bed ©utuşsun 
C_n u dil ü k_lbüd ©utuşsun (89) 

    
c. şeb, âftâb ü mehtâb, kirm-i şeb-tâb(HA); şeb, kirm-i şeb-t_b, 
meht_b (A) 
Hüsn ü Aşk’ta: 

Berk urdı o şeb-çerâğ-ı nâ-yâb  
Mahv oldı hep âftâb ü mehtâb  
Bir hırmen idi nücûm-ı pür-tâb  
Hurşîd ü meh anda kirm-i şeb-tâb    (HA 62-63) 

 

                                                 
44 Şeyh Gâlib, a.g.e., s. 270; “Gece ve Kışın Şiddeti Hakkında” 
45 Hüsn ü Aşk. 
46 Âteşkede. 
47 fikrümdeki: s*nemdeki S 



 

 

 

 

 

 

 

 

Yenişehirli Avnî Beyin Âteşkede Mesnevisi Üzerine               876

 

 
Turkish Studies 

International Periodical For the Languages, Literature  
and History of Turkish or Turkic   
Volume 3/4 Summer 2008 

 
 

Âteşkede’de: 
Ne şeb-pere var ne kirm-i şeb-t_b 
Ne pertev-i kevkeb ü ne meht_b    (206) 

 
d. âteş, pûta-i imtihân (HA); p£ta-i imtiian, âteş (A) 
Hüsn ü Aşk’ta: 

Gayret dedi Aşk’a yakma cânın  
Bu âteşidir o kîmyânın  
Mânend-i ukâb eyle pervâz  
Ol pûta-i imtihânda mümtâz (HA 1596-1597) 

 
Âteşkede’de: 

Dil p£ta-i imtiiane düşdi 
jteş gibi bir mek_na düşdi (52) 

 
Gâlib Divanı’nda geçen “Zemîn âteş zamân âteş bütün nakş u nigâr 
âteş” mısraı, tasavvufî inanıştaki “tecelli” kavramıyla izah edilebilir. 
Buna göre, kâinat yekpare bir tecellidir. 48 “Âteş” redifli gazeldeki: 

 
Gül âteş gülbün âteş gülşen âteş cûybâr âteş 
Semender-tıynetân-ı aşka besdir lâle-zâr âteş49    (G 139) 

 
beytiyle, Âteşkede’de geçen: 
 

Gül _teş ü l_le-z_r _teş 
Gül-şende yanar hez_r-_teş (142) 

ve 
Fikr ü su{an u zeb_num _teş 
Çeşm ü leb ü cism ü c_num _teş (51) 
 

beyitleri arasındaki benzerliği de ayrıca ifade etmek gerekir.  

    

Y. Avni Beyin Y. Avni Beyin Y. Avni Beyin Y. Avni Beyin ÂteşkedeÂteşkedeÂteşkedeÂteşkede’si’si’si’si 

Avnî Beyin, Hüsn ü Aşk’a nazire olarak vücuda getirmeğe 
başladığı fakat ikmal edemediği50 Âteşkede, Türk Edebiyatı’nda ateş 
ve ateşle ilgili kavramlar51 üzerine kurulan ilk ve tek mesnevidir. 

                                                 
48 Çapan, a.g.m., s. 162-163.  
49 Şeyh Gâlib Dîvanı, hzl. Muhsin Kalkışım, Akçağ Yay., Ankara, 1994, s. 328. 
50 Saadettin Nüzhet Ergun, Türk Şairleri, Sühulet Kütüphanesi Yay., Đstanbul, 1927, 
c.2, s. 586. 
51 Ahmet Atillâ Şentürk, Ahmet Kartal, Eski Türk Edebiyatı Tarihi (Üniversiteler 
Đçin), Dergâh Yay., Đstanbul, 2004, s. 476. 
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Aruzun “Mef%£lü Mef_%ilün Fa%£lün” vezninde yazılan 
mesnevide müstakil olarak tevhit, münacat, naat ve hatime fasılları 
mevcut değildir. Bununla birlikte tevhit (01-17. beyitler); naat (18-78. 
beyitler); münacat (79-102. beyitler) ve sebeb-i telif (103-112. 
beyitler) tarzında değerlendirilebilecek beyitlerin bulunduğu ilk 
fasılda şair, 

Đnş_da görince istii_le 
jteş-kede yapdum ehl-i h_le 
Perv_nelere çer_ā ya¥dum 
D*v_nelere ocaā ya¥dum 
Ser-m_yesi n£r u n_rdur hep 
jteş-kededür didümse enseb (103-105) 

demek suretiyle eserin ismini belirtir ve mahiyeti hakkında çeşitli 
bilgiler verir. Kendisini efsanevi bir kuş olan “kaknüs”52e benzeten 
şair, bu fasılda eserin mahiyetiyle ilgili olarak, “hasret kıvılcımıyla 
alevlenen bu ateşin kendisini yaktığını, sözlerinin kendisini 
tutuşturduğunu ve gözlerinden ateş fışkırdığını53” söyler.  

Mesnevi’nin “Aiv_l-i n_r-ı mec_z” (Mecaz nârının hâlleri) 
faslında şairin ateş kavramına dinî ve tasavvufî pek çok anlam 
yüklediği söylenebilir. Kanaatimizce Avnî Bey ateş mecazını 
oluştururken Kur’an-ı Kerim’i ve özellikle Nur Suresi’nin 35. ayetini 
ciddi bir şekilde etüt etmiştir. Bilindiği gibi Nur Suresi’nin 35. ayeti, 
sembolik anlatım en güzel örneklerinden biridir. Kuran’da, edebî 
sanatlardan hakikat, mecaz, kinaye, temsil, teşbih, istiare ve sembolik 
anlatım çeşitlerine gerektiği ölçüde yer verilir. Kuran-ı Kerim’de 
müteşabihat olarak adlandırılan bazı temsil ve teşbihlerin, sembolik 
anlatımların bulunma nedeni, ifade edilmesi mümkün olmayan derin, 
ince ve soyut manaları idraklere yaklaştırmak ve farklı anlayışlara 
sahip insanların kendi idrak derecelerine göre bir anlam çıkarmalarına 
imkân tanımaktır.54 

                                                 
52 Kaknüs:  Doğu mitolojisinde, gagasında üç yüz altmış delik bulunan ve bu 
deliklerden değişik sesler çıkan, tüyleri renkli bir kuştur. Diğer kuşlar bu sesleri 
duyunca ona doğru yaklaşır ve kaknusa yem olurlar. Ömrü bir yıl olan bu kuş, ölümü 
yaklaşınca otlardan bir yuva yapar ve orada öter, bir süre sonra da kanatlarını hızla 
çırparak çıkardığı kıvılcımlarla bu yuvanın yanmasını sağlar ve yuvasıyla birlikte 
yanarak ölürmüş. Külünden meydana gelen yumurtadan da yavrusu çıkarmış. (bk. 
Pala, a.g.e, s. 307) 
53 Avnî Beyin, gözden ateş fışkırması benzetmesinde Gâlib’in göz ve göz yaşı 
arasında kurduğu ilişkiden izler vardır. Çünkü Gâlib, gözü ocağa, göz yaşını da ateş 
parçasına benzetmektedir. (bkz. Çapan, a.g.m., s. 158) 
54 M. Zeki Duman, “Nur Suresinin 35. Ayetini Tefsir ve Te’vili Bağlamında Allah’ın 
Đnsana Dört Hidayeti: Fıtrî Din, Akıl, Peygamber ve Kitap,” Usul Đslâm Araştırmaları 
Dergisi, Sakarya, Sayı 3, yıl: 2005, s. 9. 
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“Allah göklerin ve yerin nurudur; O’nun nuru, içinde lamba 
/kandil bulunan duvardaki bir mişkât/lambalık gibidir. Işık /alev bir 
cam/şişe içindedir; şişe ise, incimsi/inci cinsinden bir yıldız gibidir! 
Fitildeki alev, doğusu ve batısı olmayan mübarek bir zeytin ağacından 
elde edilen yağ ile yakılıp beslenmektedir. Yağ ise, ateş değmese de 
neredeyse kendisi etrafı aydınlatacak parlaklıktadır! Nur üstüne nur… 
Allah, dilediği kimseyi nuruna kavuşturur. Allah, insanlar için böyle 
misaller verir! Allah her şeyi bilir...” (Nur, 24/35) 

Zeki Duman bu ayetin yorumunu çeşitli kaynaklara dayanarak şu 
şekilde yapar: “Allah göklerin ve yerin nurudur. Çünkü var olan her 
şeyi yokluktan varlığa çıkaran Allah’tır. Gökleri ve yeri yaratan, 
karanlıkları ve aydınlığı koyan da O’dur. Ayetteki, “Gökler ve yer”den 
maksat, farklı yapıları, nitelikleri ve fonksiyonlarıyla evrende mevcut 
olan varlıkların hepsidir. Kur’an’da bunun için âlemler tabiri 
kullanılmaktadır… Taberî, Zemahşerî, Razî, Ebu’s-Suud ve Đsmail 
Hakkı Bursevî de bu ayette, yukarıda da geçtiği üzere, Allah’ın 
göklerin ve yerin nuru olarak isimlendirilmesini, yer ve gök ehlini, 
yani tüm âlemleri mutlak varlığıyla ademiyetten varlığa çıkarması, 
nuru ile aydınlatması ve hidayete erdirmesi olarak 
değerlendirmişlerdir. Allah gök ve yer ehline sırat-ı müstakim’i 
gösteren ve onlara hidayet edendir.” 55 

Avnî Bey, bu ayetin yorumuna parelel olarak imkân âleminin 
yaratılmasını, varlığın ademden vücuda geçişini ateş mecazıyla izah 
eder:  

jteşle æuh£ra geldi imk_n 
jteşle ta%ayyün itdi ekv_n (114) 

Burada ateş kelimesini şair, aşk, nur ve dolayısıyla tecelli 
anlamına gelecek şekilde kullanmış olmalıdır.56 Dolayısıyla ayetin 
meali ve yorumuyla Avnî Beyin üstte verilen beyti arasında bir 
paralellikten söz etmek mümkündür. Bu bakış açısına göre, kâinat 
büyük bir tecelliden ibarettir57: 

K_ş_ne-i %_lem _teş-ist_n 
Ecz_-yı {al*¥a n_r-ı s£z_n (148) 

                                                 
55 Duman, s. 11. 
56 Nitekim şu beyitte Avnî Bey ateş yerine nur kelimesini kullanarak, neyi kastetmek 
istediğini bir başka beyitte de ifade etmiştir:  

jteşle göründi _fer*niş 
Mu{t_c o n£ra n£r-b*niş (118. beyit) 

57 Kâinatın büyük bir tecelliden ibaret olması meselesi, vahdetivücut düşüncesinin ana 
konularından biridir. (Bu konuyla ilgili daha geniş bilgi için bk. Sadreddin Konevî, 
en-Nusûs fî tahkîki Tavri’l-mahsûs (Vahdet-i Vücûd ve Esasları), hzl. Ekrem Demirli, 
Đz Yayıncılık, 2008, s. 89. 
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“Allah yerlerin ve göklerin nurudur” ayetinde geçen “nur” 
kelimesini çeşitli yorumcular “hidayet verici” anlamında 
yorumlarlar.58 Avnî Beyin, 115. beyitten hareketle ateş kelimesini, 
Nur Suresi’nin 35. ayetinin çeşitli yorumlarına paralel olarak “tecelli” 
manasında kullandığını söylemek de mümkündür:  

  
B*-_teş olan cem_da be®zer 
Efsürde כalan rem_da be®zer (115) 

 

Nur suresi 35. ayetinin yorumlarında tecelliyle kâinatın 
yaratıldığı ve bu yaratma fiilinin Allah’ın Đlahî tercihine bağlı olarak 
zuhur ettiği düşüncesine yer verilir. Yaratılmış olanların ateşle 
göründüğünü ve insanların bu nura muhtaç olduğunu söyleyen Avnî 
Bey’de de, tecelli fiili ateş mecazıyla ifade olunur: 

 
Hem şems ü ¥amer o n£ra muit_c 
Hem n£r-ı ba\ar o n£ra muit_c (134) 

 Avnî Bey “Aiv_l-i n_r-ı mec_z”da ifade ettiği hususları 
manaya tâlib ve mananın izini süren sâlik e hitaben söylemiştir (122. 
beyit). Şair, tâlip ve sâlikin her ateşin pervanesi olmaması, her ocağın 
narında yanmaması gerektiğini ifade ettikten sonra tasavvufî seyr ü 
süluka işaret eder. Tasavvufi anlamda çerağ, “mürşit, yol gösterici” 
anlamlarına gelmektedir.59 Şair, sâlikin pervanesi çerağ (mürşit) olan 
bir ateşte yanması gerektiğini ifade eder: 

 
Perv_nesi olma her çer_āu® 
N_rında ya¥ılma her ocaāu® (123) 
 
Bir şem%a ya¥ıl ki ey dil-_ver 
Perv_neleri çer_ā olurlar (125) 

 

Avnî Bey yavaş yavaş sâliki, aşk’a hazırlar. 126. beyitten 136. beyte 
kadar şair bu aşkın hüviyeti hakkında düşüncelerini söyler. Bu aşk, 
“farklı bir ateştir ve ciğerin hararetinin mahsulüdür. Fitili yoktur, illet 
ve sebeplere muhtaç değildir. Gönüllerdeki iltihaptan, yakıcılıktan 
gelir.” Bu Đlahî bir aşktır. “Onun bir zerresi tecelli etse, Sina Dağı 
gökyüzüne çıkardı. Bu ateşin/aşkın illeti, sebebi yoktur”. 

                                                 
58 Duman, a.g.m., s. 11. 
59 Pala, a.g.e., s. 124. 
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Bu şu%le fet*lden degildür 
Yan* o ¥ab*lden degildür (127) 

 
V_reste-i %illet ü sebebdür 
Müstaān*-i h*zem ü ia©abdur (128) 

 

Şu’le gönlün içini aydınlatan bir lamba gibidir ve onun fitile veya bu 
kâbil şeylere, yanması için oduna veya herhangi bir yakıta da ihtiyacı 
yoktur. Nur Suresi’ndeki, “Fitildeki alev, doğusu ve batısı olmayan 
mübarek bir zeytin ağacından elde edilen yağ ile yakılıp 
beslenmektedir. Yağ ise, ateş değmese de neredeyse kendisi etrafı 
aydınlatacak parlaklıktadır! Nur üstüne nur…” mealindeki ayette 
geçen “doğusu ve batısı olmayan” ifadesini “Nur üstüne nur” ifadesi 
ve arkasından “Allah, dilediği kimseyi nuruna kavuşturur. Allah, 
insanlar için böyle misaller verir!” ayeti takip eder.    Avnî’nin “Bu şu%le 
fet*lden degildür” ve “V_reste-i %illet ü sebebdür” mısralarını   
“Fitildeki alev, doğusu ve batısı olmayan mübarek bir zeytin 
ağacından elde edilen yağ” ayetinden; “Müstaān*-i h*zem ü ia©abdur” 
mısraının ise “ateş değmese de neredeyse kendisi etrafı aydınlatacak 
parlaklıktadır” ayetinden manen iktibasla yazdığı kanaatindeyiz. 
Dolayısıyla 127. beyitte geçen “şu’le” kelimesinin  “Allah, dilediği 
kimseyi nuruna kavuşturur” ayetinde geçen “nur”la aynı anlamda 
kullanıldığını ve nur kavramınına da çeşitli müfessirlerin hidayet 
anlamını verdiklerini60  belirtelim.  

Avnî Bey,  

 
Seng içre şerer o n_rdandur 
Elm_sda für£ā o n_rdandur  
Hem şems ü ¥amer o n£ra muit_c 
Hem n£r-ı ba\ar o n£ra muit_c (133-134) 

beyitlerinde taştaki kıvılcımın, elmastaki ziyanın hep o ateşten 
geldiğini; güneş ve ayın, bakış nurunun o nura muhtaç olduğunu 
söyler ki Nur Suresi’nin tefsirinde konuyla ilgili şu açıklamalar 
yapılmıştır:  

“Cürcani’ye göre, nur, gözün önce kendisine, onun vasıtasıyla 
da diğer görülenlere ulaşabildiği bir keyfiyettir. Rağıb el-Đsfehani’ye 
göre dünyevî nur, biri akıl nuru ve Kur’an nuru şeklinde kalp gözüyle 
anlaşılan manevî nur, diğeriyse gözün görmesiyle algılanan Ay, 

                                                 
60 Duman, a.g.m., s. 10. 
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Güneş, yıldızlar vb. aydınlatıcı cisimlerden yayılan hissî nur olmak 
üzere iki çeşittir. Gözün görmesiyle algılanan hissî nura örnek ise şu 
ayet gösterilebilir: “O, Güneşi ziyâ, Ay’ı da nur olarak 
yaratandır.”(Yunus, 10/1)  Bu ayette, Güneş ziyâ, Ay ise nur olarak 
isimlendirilmiştir. Nur ile ziya, her ikisi de karanlığın zıddı olup 
gözün kendisiyle eşyaya ulaştığı ve gördüğü ışık, aydınlık anlamında 
birbirinin eşanlamlısı olarak kullanılırlar.”61 Nur Suresi’nde geçen 
“Nur üstüne nur” ayetindeki nur kelimesinin tefsirlere göre, hem 
dünyevi hem de uhrevi veya maddi ve manevi anlamda iki türlü 
anlamı vardır. Bu yorumlardan hareketle Avnî Beyin, 134. beyitte bu 
iki nura işaret ettiğini bunlardan birincisinin ayın ve güneşin (dünyevi 
nur), ikincisinin de bakış nuru (uhrevi nur) olduğunu söylemek 
mümkündür. Son tahlilde ise Avnî Bey, her iki nurun da Allah’ın 
tecellisine muhtaç olduğunu belirtir. 

Avnî Bey mesnevinin 135. beytinde neyin ve şarabın bu aşk 
ateşiyle coştuğunu ifade eder. Bilindiği gibi ney, tasavvufta insan-ı 
kâmilin ifadesidir. Avnî Bey insan-ı kâmile giden yolun Đlahî aşktan 
geçtiği görüşündedir. Aşk’ı Allah’a ulaşma yolu olarak kabul eden 
şair, şarabı ruh coşkunluğu için bir vasıta olarak görür ve şarabın bu 
özelliğinin aşkın yakıcılığını arttırdığını ifade eder:  

 
Anu®la {ur£şa geldi neyler 
Ol s£z ile c£şa geldi meyler (135) 

Đsmail Ankaravî Dede, Minhacu’l-fukara adlı eserinin Meratib-i 
Sülûk (Sülûkun Mertebeleri) bahsinde sâlik için manevi 
mertebelerden bahseder. Altıncı Derece, “ateş ve şirb”dir. Burada ateş 
ve şarap ilişkisi şöyle anlatılır: “Ateş, şevkin aşırı derecede olması ve 
sahibini ateşli hâle getirmesi hâdisesidir. Şeyhülislâm bu mevzuda şu 
izahı yapmıştır: Ateş, kişinin isteğindeki aşırılığından kinayedir. Lev' 
yani hararetle isteme, birşeye fazlasıyla hırslı olmayı ifade eder. Şeyh 
hazretleri bir diğer izahında: Âşığın ateşi, maşukunun tecellisine olup, 
bu tecellinin ve aşk hararetinin tesiriyle beşeriyyetten sıyrılması ve 
safi hâle gelmesidir, demiştir. Allah aşkına susamış olan bir kimse, 
O'nun her tecellisinde kendisinden geçer ve sarhoş olur. Bu sarhoşluk, 
aşk şarâbını içmekle husule gelir. Aşk şarabını içen kendinden 
geçer.”62 Bu açıklamadan hareketle Avnî Beyin ney ve meyi tasavvufî 
disipline göre yorumlandığını söylemek mümkündür. Şair yine bu 

                                                 
61 Duman, a.g.m., s. 13. 
62 http://www.semazen.net/show_text_main.php?id=1108&menuId=127 (Son erişim 
tarihi: 25.10.2008). 
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disipline uygun olarak, sembolik bir anlatımla kâinatı büyük bir 
Ateşkede’ye benzetir:  

 
jteş-kededür sar_y-ı %_lem 
Dil-s£{te anda nev%-i jdem (141) 

Gülün yandığı ve gülbahçesinin içinde binlerce ateşin yakıldığı bir 
yerdir burası: 

 
Gül _teş ü l_le-z_r _teş 
Gül-şende yanar hez_r-_teş (142) 

Bilindiği gibi klasik edebiyatta gül, kesreti, gülbahçesi vahdeti temsil 
eder. Kesretten vahdete gidişe işaret eden, varlık ve vücudun tek bir 
ateşten ibaret olduğunu düşünen şairin, eserine son tahlilde 
vahdetivücut63 düşüncesini hâkim kılmaya çalıştığını söylemek 
mümkündür.  

Vahdetivücut felsefesinin en önemli konularından biri 
vücuttur ve vücudun tek sahibi Allah’tır. Bu bakımdan insan, vücut 
iddiasında bulunamaz ve onun varlık iddiasıyla gurura kapılması 
hatadır. Avnî Bey bu bakış açısı doğrultusunda Allah’ın celal ismini 
güneşe benzetir ve bu güneşin, içindeki gururu yakıp kül etmesini arzu 
eder:  

xurş*d-i cel_l ü ber¥-i d*d_r 
Ya¥sun ¥omasun serümde pend_r (91) 

Avnî Bey, mesnevinin 3. faslında (%Aæ*met-i Perv_ne be-_teş-_b_d) 
herbir ışığının güneşe giden farklı bir yolu gösterdiği düşüncesiyle 
güneş istiaresine müracaat eder ve Allah’a giden yolların çeşit çeşit 
olabileceğini söyler. Bu vesileyle yukarıda genel hatlarıyla çizdiği 
tasavvuf yolunun niteliklerini sıralamış olur.  

Yenişehirli Avnî Bey, şiir ve şair hakkındaki özgün 
düşüncelerini Divan’da64 ve Mir’ât-i Cünûn65 adlı mesnevide 
anlatmıştır. Bu mesnevide ise söz-ateş ilişkisi bağlamında Avnî Bey, 

                                                 
63 Vahdetivücût felsefesinde, varlık zorunlu ve mümkün diye ikiye ayrılmaz. Vahdet 
özelliğiyle nitelenmiş zatın iki itibarı vardır: Birincisi, zatın içermiş olduğu ve ihata 
ettiği hakikatlerin aynı olması itibarıdır; bunlar kendisinden başka değillerdir. Varlık 
da söz konusu hakikatlerin aynı olması itibarıdır; bunlar kendisinden başka 
değillerdir. Böylece varlık, bu anlamda zatın aynı olmuştur. (Abdurrezzak Kâşânî, 
Tasavvuf Sözlüğü, Đz Yayıncılık, Đstanbul, 2004, s. 583.) 
64 Daha geniş bilgi için bk. Lokman Turan, Yenişehirli Avnî Bey Divanı'nın Tahlili 
(Tenkitli Metin), Encümen-i Şu'arâ ve Batı Tesirinde Gelişen Türk Edebiyatına Geçiş 
(Yayınlanmamış Doktora Tezi), Atatürk Üniversitesi, Erzurum, 1998, c. I, s. 46-48. 
65 Daha geniş bilgi için bk. Turan, “Yenişehirli Avnî Beyin Mir’at-i Cünûn’u”, s. 724.  
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şairi çerağa (lamba) benzetir ve şairlerin gönül meclisini aydınlattığını 
düşünür. Avnî Beye göre, şairler için ateş böceğiyle güneş birdir ki bu 
durum ancak Tasavvuftaki istiğrak hâliyle izah edilebilir. Ayrıca şair 
şair-ateş ilişkisi kurarak, ateşte nasıl ziynet ve süs yanar kül olursa 
şairin elinde de malın mülkün kıymeti olmadığını söyler: 

 
Ş_%ir ki çer_ā-ı bezm-i dildür 
Ya¥ılmada üst_d-ı külldür  

 
Bilmez şu%ar_ be-ia¥¥-ı Vehh_b 
xurş*d mi yo¥sa kirm-i şeb-t_b 
 
Bir ]erreye \aymaz _ft_bı 
Đçdikçe mey-i pür-_b u t_bı 
 
Ş_%irler elinde h*çdür m_l 
jteşde olur mı z*ynet ü ş_l (97-100) 

    

Mesnevi’nin FaMesnevi’nin FaMesnevi’nin FaMesnevi’nin Fasıllarısıllarısıllarısılları    

Eser, birinci fasıl dâhil edilmek kaydıyla dokuz fasıldan 
meydana gelmektedir. Fasılların Farsça tamlamalardan oluşan 
başlıkları şöyle sıralanabilir:  

1. Aiv_l-i n_r-ı mec_z 2. jā_z-ı d_st_n 3. %Aæ*met-i perv_ne be-
_teş-_b_d 4. Su$_l ü cev_b Peyk ü perv_ne 5. kuh£r-ı şeb 6. jteş-
efr£{ten-i ş_h 7. kuh£r-ı va¥%a der-s£r-g_h 8. kuh£r-ı Āayret ü \ıfat-ı 
û 

1. Aiv_l-i n_r-ı mec_z: Bu fasılda şair, anasırıerbaadan olan 
ateşin en temel unsurlardan biri, belki de en önemlisi olduğuna işaret 
eder. Tasavvufî yaklaşımla şair, ateşi, nârı, nuru aşkla özdeşleştirir. 
Buna göre imkân âleminin yaratılma nedeni, ateştir. Ateşsiz olan, 
cansız varlık gibidir. Bütün yaratılmışlar ateşle canlanır, hayat bulur. 
Bu, ciğerin hararetinden hâsıl olan farklı bir ateştir. Bir fitilden ya da 
ona benzeyenlerden çıkmaz. Onun ortaya çıkması için sebebe, illete 
ihtiyaç yoktur. Bu ateş gönüllerdeki yaralardan, canlardaki sızlama ve 
ıstıraplardandır. Onun bir zerresi tecelli etse, Tûr-ı Sînâ göğe 
yükselirdi. Bu ateşin ışığının öncesi ve sonrası yoktur. Cevher ve 
a’raz66 bu ateşle nurlanmıştır. Böylece bütün kâinat bir ateşkede 
olmuştur.  

                                                 
66 Çeşitli filozoflar ve kelamcılar, varlığın bir a’raz olduğuna inanmaktadırlar; 
Vahdetivücut felsefesine göre, onların araz zannettikleri varlık, her mevcudun 
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2. jā_z-ı d_st_n: Bu fasılda hikâyeye girmeye hazırlanan şair, 

 
T_r*{-nüv*s-i şu%le-n£ş_n 
Seyy_i-ı diy_r-ı ber¥-p£ş_n 
Ya%n* ¥alem-i şih_b-peyker 
Bu resm ile %ar÷-ı s£ziş eyler (149-150) 

demek suretiyle kalemini ışık içenlerin tarihini yazan, şimşeklerle 
kaplı diyarın seyyahı olarak nitelendirir. Ayrıca “¥alem-i şih_b-
peyker” ifadesiyle Saffat Suresi 8/9. ayetlere lafzen iktibas yaparak,67 
kaleminin kendisini dinleyen kötü niyetli kimselere ateş fırlattığını 
düyünür. 

  
Kim var idi bir āar*b derv*ş 
Dil-su{te-i dil-fig_r-ı dil-r*ş (151) 

beytinde kahramanının bir garip derviş olduğunu söyler. Şem ü 
Pervane hikâyelerinden motifler taşıyan eserin bu faslında şair, 
dervişin ışık içen Pervane olduğunu belirtir. 

3. %Aæ*met-i Perv_ne be-_teş-_b_d: : : : Pervane, aya benzeyen 
sevgiliye kulaktan âşık olur ve ay gibi nârlarla dolar. Pervane’nin 
sevgiliye kavuşma yolunu anlatan şair, bu şehre giden yolların çok 
olduğunu bu yolların da pırıltılı güneşin ışıklarına benzediğini söyler: 

 
Ol şehre giden ©uru¥ fir_v_n 
M_nend-i şu%_%-ı mihr-i t_b_n (160) 

Bu öyle bir güneştir ki, güneşin kendi ışıkları güneşe kavuşmak 
isteyenlere yol olmuştur. Pervane böyle bir kavuşmayı talep etmiş ve 
Şebdiz’e binmiştir.  

Şair, birkaç beyitte Şebdiz’in özelliklerini sayarak onun Burak 
gibi şimşek hızında hareket ettiğini ifade eder. Ayrıca gaybî bir 
sultandan bahsederek bu cihangir hükümdarın bütün cihanı kendi 
emrine itaat ettirdiğini belirten şair, onun büyüklük kapısında 
anasırıerbaanın başıboş olamayacağını ifade eder. Bu büyük sultanın 

                                                                                                         
hakikatini gerçekleştiren şeydir ve böyle bir şey ise Hak’tan başkası olamaz. (Kâşânî, 
a.g.e, s. 583.) 
67 Saffat, 37/7-9: “Ve (gökyüzünü) itaat dışına çıkan her şeytandan koruduk. Onlar, 
artık mele-i a'lâ'ya (yüce topluluğa) kulak veremezler. Her taraftan taşlanırlar. 
Kovulup atılırlar. Ve onlar için sürekli bir azap vardır. Ancak (meleklerin 
konuşmalarından) bir söz kapan olursa, onu da delip geçen bir parlak ışık takip eder.” 
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tecellisinin nurları ateşkedeyi, kiliseyi ve camiyi aydınlatmıştır. O 
öyle bir sultandır ki, ateşe yakma derse yakmaz68, suya akma derse 
akmaz; rüzgâra esme derse esmez, kılıca kesme derse kesmez. Đsterse 
suyu ateş, ateşi su eyler. Bu fasılda kâinatı yoktan var eden yaratıcıya 
ait özellikleri sıralayan Avnî Bey, Allah’ın azametini anlatan beyitler 
söyler. 

4. Su$_l ü cev_b Peyk ü Perv_ne: : : : Peyk’in soruları ve 
Pervane’nin cevaplarına ayrılan bu bölümde Peyk, Pervane’ye hangi 
diyardan ve yoldan geldiğini; kendisinin, anne-babasının kim; yol ve 
mezhebinin ne olduğunu; gündüz ve gece ne yaptığını; üstadının kim 
olduğunu ve hangi yola süluk ettiğini sorar. Pervane de sırasıyla, 
geldiği şehrin gam cehennemi ya da adem külhanı; adının gönül 
pervanesi ana-babasının nâr ve lehib; büyük atasının kaknüs; 
kendisinin ışığa tapan bir muratsız, namaz yerinin ateşkede olduğunu; 
işinin geceleri ağlamak, gündüzleri aman dilemek; üstadının ateş gibi 
bilgi sahibi bir Cünun olduğunu; kendisinin Rufailer gibi ateşle 
oynadığını belirtir. 

5. kuh£r-ı şeb:    Bu fasılda gecenin bütün ihtişamıyla şarka ve 
garba hâkim olduğunu söyleyen şair, gamın simsiyah yüzünün bu 
geceye nispetle sabahı andırdığını söyler ve geceyi simsiyah bir 
kediye benzetir. Bir sonraki fasılda padişahın böyle bir gecede yaktığı 
ateşin özelliklerini anlatır. 

6. jteş-efr£{ten-i ş_h: : : : Ateşlerle dolu memleketin sultanı 
başıboş bir ateş yakar. Bu öyle bir ateştir ki cehennem ateşi ve 
Nemrud’un ateşi onun yanında gül bahçesi gibi görünür. Pervane, 
böyle bir ateşi terk eder mi ve ateş utanılan bir şey midir? Pervane, 
Hz. Đbrahim gibi kendisini bu ateşin içine atar. Ateşte bir kıyamet 
kopar ve ateş derhal gül bahçesine döner. Şair gül bahçesinin 
özelliklerini birkaç beyitte sıraladıktan sonra, Allah’ın güneş ve ayı bir 
burca getirdiğini, Mecnun’un Leyla’ya kavuştuğunu ve birleşmenin 
tamamlanmaya başladığını ifade eder.  

7. kuh£r-ı va¥%a der-s£r-g_h: : : : Bir önceki fasılda şahın yaktığı 
ateşe kendisini atan Pervane’nin bedenen yok olmasıyla gerçek varlığı 
elde etmesi arasındaki tezat işlenmişti. Bu fasılda ise bedenen yok 
olmayı matem olarak değerlendiren şair, bu matem içinde gerçek 
varlığı bulmanın bir düğün olduğunu düşünür. 

8. kuh£r-ı Āayret ü \ıfat-ı û: : : : Bu fasılda Gayret’in ortaya çıkışını 
anlatan şair, onu mitolojik kahramanlara mahsus bir dille anlatır ve 
onun kahramanlıkta Rüstem’i geçtiğini, âdeta bütün kâinata 
                                                 
68 Nitekim Allah, Hz. Đbrahim’in ateşe atılması hadisesinde (Enbiya, 21/69) “Ey ateş, 
Đbrahim için soğu ve selametlik ol.” demiş ve ateş, Hz. Đbrahim’i yakmamıştır. 
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hükmettiğini, kadehinin Yakub’un gözü, şarabının Eyyub’un ve 
şehitlerin kanı; mutlu insanların ciğerinin de Gayret’in kebabı 
olduğunu söyler. Mesnevi tamamlanmadığı için olay burada biter. 

 

SonuçSonuçSonuçSonuç 

Avnî Beyin Âteşkede adlı mesnevisi, tamamlanmamıştır. 
Eserde, klasik mesnevi tertibinde bulunan tevhit, münacat, naat ve 
hâtime fasılları mevcut değildir.  

Avnî Beyin üslup, dil ve konunun işlenişi bakımından eserini 
Şeyh Galib’in Hüsn ü Aşk’ı tarzında kaleme almaya başladığını ancak 
bitiremediğini söylemek mümkündür.  

Şair eserinde, çok zengin ve renkli bir üslupla ateş ve ateşle 
ilgili unsurları bir araya getirmeyi başarmış, bu başarısını soyut 
kavramları anlatmakta da sürdürmüştür. Bununla birlikte eser, çok 
fazla Farsça tamlama ihtiva ettiği için soyut konuları anlatırken dil, 
yer yer ağırlaşmış, şairin söylemek istediğini takip etmek okuyucu için 
güçleşmiştir.  

Avnî Bey, mesnevide söz-ateş ilişkisi üzerinde durur ve şaire 
dair özellikleri ateş mecazıyla anlatmaya çalışır. Şairler gönül 
meclisini aydınlatan insanlardır. Onlara göre malın mülkün kıymeti 
yoktur tıpkı ateşin önüne gelen herşeyi yakıp yok etmesi gibi. 

Avnî Beyin eserde çeşitli tasavvufî terimler kullandığı ve 
hepsinden önemlisi vücut ve varlık problemine vahdetivücut 
persperktifinden baktığı anlaşılmaktadır. Ayrıca eserine Mevlevilik 
dolayısıyla vahdetivücut düşüncesini yerleştirmeye çalışan şairin, 
Allah’ı birlediği tevhitle ilgili beyitlerden, Hz. Peygamberi anlattığı 
beyitlere; oradan kâinatın yaratılışıyla ilgili düşüncelerine kadar 
birçok hususu ateş kelimesiyle izah etme gayretinde bile bir vahdet 
düşüncesi hâkimdir. Ateş kelimesini kimi zaman nâr, kimi zaman nur 
kelimelerinin yerine kullanan Avnî Bey, kâinatın yaratılışını aşk 
ateşiyle veya tasavvufî anlamdaki tecelli anlayışıyla izah etmeye 
çalışır.  

Sonuç olarak denilebilir ki, Âteşkede, Avnî Beyin büyük bir 
iddiayla başladığı, fakat bitiremediği bir mesnevisidir. Eğer 
bitirebilseydi kanaatimizce Hüsn ü Aşk hacminde bir eser ortaya 
çıkacaktı. Şair, yarım kalan bu mesnevide manevi dünyanın 
sınırlarında korkusuzca dolaşmış, ilhamını Nur Suresinin 35. 
ayetinden ve Hüsn ü Aşk’tan alan bir ateş yakmıştır. 
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ÂteşkedeÂteşkedeÂteşkedeÂteşkede’nin Nüshaları’nin Nüshaları’nin Nüshaları’nin Nüshaları    

1. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi M. Con, A. 723 Nolu Nüsha 
(DT):    Hüseyin Avnî Aktuç tarafından 1949’da tertip edilen bu 
nüshada Türkçe Divan, Mir’ât-i Cünûn ve Âteşkede bulunmaktadır. 
210x170 mm. ölçülerindeki yazma 184 yaprak olup talik hattıyla 
yazılmıştır. Âteşkede, nüshanın 123b-129a varakları arasında yer 
almaktadır. 

2. Külliyat-ı Divan-ı Avnî, Süleymaniye Ktp. 4356 Nolu Nüsha 
(S):    Suud el-Mevlevî’nin H. 1349/ M. 1930’da tertip ve istinsah ettiği; ; ; ; 
Türkçe Divan, Farsça Divan, Âbname ve Mir’ât-i Cünûn’un 
bulunduğu bu külliyatta Âteşkede, “Âsar-ı müteferrika” başlığı altında 
ve 195b-200b varakları arasında yer almaktadır.    200x170 mm. 
ölçülerindeki yazma 465 yaprak olup rika hattıyla yazılmıştır. 

 
123b (DT)        jTEjTEjTEjTEŞŞŞŞ----KEDEKEDEKEDEKEDE69696969        
        ----1111----    
195b (S)        BismillaBismillaBismillaBismillaiirraiirraiirraiirraimanirrai*mimanirrai*mimanirrai*mimanirrai*m70707070        
        Mef%£lü Mef_%ilün Fa%£lünMef%£lü Mef_%ilün Fa%£lünMef%£lü Mef_%ilün Fa%£lünMef%£lü Mef_%ilün Fa%£lün 
   
 01- Ey f_©ır-ı {£r-ı _fer*n*ş 

V’ey {_lı¥-ı n_r u n£r-b*n*ş 
 02- Pertev-dih-i cevher-i ba\_$ir 

jteş-geh-i peyker-i ne|_}ir 71 
 03- S£zende-i şem%-i kehrüb_$* 

D_rende-i nüh-©ab_¥-ı m_$* 
 04- Đşr_¥-nüm_-yı \ubi-ı *c_d 

T_biş-dih-i _ft_b-ı irş_d 
 05- R£şen-geh-i r£y-i m_h-r£y_n 

jteş-zen-i ¥alb-i    y_r-c£y_n 
 06- ~and*l-für£z neyyir ü n_h*d 

jy*ne-zid_y-ı bedr ü {urş*d 
 07- Hem n£r-ı zem*n ü _sm_nsın 

Hem çeşm-i beriyyeden nih_nsın 
 08- Çeşm-i keremü® ki naære \aldı 

A%y_n-ı {al_$i¥ _teş aldı 
196a (S) 09- A%y_n ©utuşup vüc£da geldi 

jteş-kede-i şuh£da geldi 
 010- Yek-]erre-i fa÷lu® itdi işr_¥ 

                                                 
69 Suud el-Mevlevî’nin kenar notu: “N_-tam_m bir me`neva-i barr_dur ki Şeyc 
d_lib’in (eüsn ü fAşכ)’ını tafכaben yazılmışdur.” S. 
70 Besmele: -DT 
71 ne|_}ir: men_|ır DT 
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jteşler içinde ¥aldı _f_¥ 
 011- xurş*d ki \un%-ı kemterü®dür 

jteşde yanar semenderü®dür 
 012- Her kürre ki na¥ş-ı ¥udretü®dür 

Perv_ne-i şem%-i ia÷retü®dür 
 013- Env_r-ı tecelliy_tu® el$_n 

Đtmekde vüc£d-ı kevni ra{ş_n 
 014- Her ]erre ki hest ü r£-nüm_dur 

Mecl_$-yı für£ā-ı Kibriy_dur 
 015- Mişk_t-ı cem_l-i b_-kem_lü® 

Sübi_t-ı cel_l-i b*-zev_lü® 
 016- Ol d*de-für£z her dil-i p_k 

Bu cevhere s£z-ı %a¥l ü idr_k 
 017- Şemsü’l-ezel-i ia¥*¥atü’l-¼a¥¥ 

[Đşr_¥ idicek o fey÷-i mu©la¥]72 
 018- Bir n£r yaratdu® adı Aimed 

jy*ne-i Kibriy_ Muiammed 
 019- N£r-ı Eiadiyyet oldı t_b_n 

Aimedde göründi vech-i Raim_n 
 020- Env_ra o n£r mebde oldı 

Đnş_-yı vüc£da menşe oldı 
 021- xurş*d gibi ru{-ı sem_da 

Mevc urdı ceb*n-i enbiy_da 
 022- Ol n£r ile oldı \un%-ı Yezd_n 

Meş%_l-keş-i k_rv_n-ı imk_n 
 023- Ol n£r ile oldı n_r-ı Nemr£d 

Ma÷b£�-ı riy_÷-ı {uld-i mev%£d 
 024- Ol n£r ile oldı vech-i jdem 

Mesc£d-sür£ş-ı %arş-ı a%æam 
 025- Ol n£r ile şu%lelendi {urş*d 

Ol n£r ile pertev aldı n_h*d 
 026- Perv_ne o n£r içün pür-efş_n 

Peym_ne o n£rdan dıra{ş_n 
 027- Görmez o für£āı B£ Lehebler 

xuff_ş-ı @al_ldur o ma%şer 
 028- Bir ]erresini göreydi şey©_n 

Elbette olurdı %ayn-ı *m_n 
 029- Ba©i_da idince ar÷-ı d*d_r 

Env_r ile �oldı çar{-ı devv_r 
 030- Bir mihr-i %aæ*m ©_li% oldı 

Env_r-ı ¥ad*m s_©ı% oldı 

                                                 
72 “~avs içindeki mı\ra% vü eby_t, Veled Çeleb* Efendi ©arafından %il_vedir.” (Suf�d el-
Mevlevi) 
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 031- Hem itdi o an o m_h-ı Đsr_ 
jteş-kede-i @al_lı ı©f_ 

124a (DT) 032- T_b_n olup _ft_b-ı iikmet 
Env_ra mübeddel oldı æulmet 

 033- Gösterdi für£ā-ı mihr-i şer%i 
Düny_ya ©ar*¥-ı a\l u fer%i 

 034- Ben caste-i _teş-miz_cum 
Kim s£ziş-i s*nedür %il_cum 

 035- T_ yanmayıca¥ iay_t bulmam 
Kül olmayıca¥ nec_t bulmam 

 036- Ben ser-{ōş-ı şu%le-n£ş-ı %ış¥um 
Vol¥an gibi şu%le-c£ş-ı %ış¥um 

 037- jteş ba®a m_ye-i be¥_dur 
Bill_h āıd_-yı c_n-fez_dur 

 038- Ser-mest-i müd_m şu%le-{█_rum 
Perv_ne-i şem%-i iüsn-i y_rum 

 039- Ta{m*r-i %an_\ırumda ¥udret 
~oymuş \u yerine _b-ı iayret 

 040- Ecz_-yı {am*rümi muia¥¥a¥ 
jteşe yoāurdı ¥ab÷atü’l-¼a¥¥ 

 041- M_nend-i tüfeng s£ziş-efken 
~unda¥da iken iar*¥ idüm ben 

 042- M£s_ gibi n_ra meyl iderdüm 
Olsaydı elümde ekl iderdüm 

 043- Herkesde hev_-yı dürr ü cevher 
Ben m_$il-i n£r u n_r u a{ker 

 044- jteş diseler yanar erirdüm 
N*r_n-ı bel_ya c_n virürdüm 

 045- Perv_ne-i her çer_ā olurdum 
Micmer gibi d_ā d_ā olurdum 

 046- Yanumda ceh*m b_ā-ı Rı@v_n 
Her n_$ire-z_rı bir gül-ist_n 

 047- A{kerleri gül du{_nı sünbül 
N*r_nı şük£fe-i ¥aranfül 

196b (S) 048- {ab%umda muiabbet-i iar_ret 
Bir rütbede buldı kim nih_yet 

 049- Virmezdi dil-i hez_r-p_re 
}ad-verd-i behişte bir şir_re 

 050- jteş görsem keb_b olurdum 
¼asret-keş-i iltih_b olurdum 

 051- Fikr ü su{an u zeb_num _teş 
Çeşm ü leb ü cism ü c_num _teş 

 052- Dil p£ta-i imtiiane düşdi 
jteş gibi bir mek_na düşdi 
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124b (DT) 053- ~urtuldı nij_dı āışş u āıldan 
P_k oldı hev_-yı _b u gilden 

 054- Yek-p_re-i mevכıd _teş oldı 
Amm_ ki bülend ü ser-keş oldı 

 055- x_k itdi beni yaכup ser-_-p_ 
jteş gibi bir meh-i tecell_ 

 056- Amm_ ki ne m_h m_h-ı ser-keş 
xurş*d gibi tam_m _teş 

 057- Genc*ne-©ır_z-ı şehr-i d*ger 
jy*ne-güd_z-ı mihr-i maişer 

 058- Tefs*de-geh-i leb-i temenn_ 
jteş-zen-i c_n-ı n_-şek*b_ 

 059- x_kister-i ber¥-i n_rı73 {urş*d 
x_k-i rehi t_c u ta{t-ı Cemş*d 

 060- Ru{s_re-i _bı _teş*n-gül 
S£zende-i \ad-hez_r bülbül 

 061- Ru{-s_rını eyleyince ta¥l*d 
jteşlere düşdi ¥ur\-ı {urş*d 

 062- Ebr£larını ber_y-ı eşb_h 
Yek-d_{tedür hil_l-i her m_h 

 063- Vechinde für£ā-ı ¼a¥¥ dıra{ş_n 
D*d_rı tam_m ber¥-ı ra{ş_n 

 064- Gözler ¥amaşır nig_h müşkil 
Hem ba¥mayup _h u v_h müşkil 

 065- Vechinden olurken _b s£z_n 
Olmaz niçün ol ni¥_b s£z_n 

 066- Engüşti ru{ında olsa t_b_n 
Şa¥¥u’l-¥ameri ider nüm_y_n 

 067- Ber¥-i ru{ı şu%le-s£z-ı {urş*d 
D*d_rı felek-für£z-ı üm*d 

 068- ~addi şecer-i iad*¥a-i {£r 
Reft_rı tel_©um-ı yem-i n£r 

 069- (Ruc-s_)resi n£r-ı %ayn-ı Cibr*l 
Seng-i rehi far¥-ı mihre ikl*l74 

 070- … %i]_rı {_l-d_rı 
Püskürmeli _hlar med_rı75 

 071- Vechinde nühüfte �ubi-ı ümad 
x_l-i siyeh anda כur�-ı c�rşad76 

                                                 
73 n_rı: n_zı S 
74 Beyt: -DT, Parantez içindeki kelime tarafımızdan ilave olunmuştur. Müstensihin 
notu şöyledir: “Bu açık maialler a\lında da %aynen böyle açı¥dur” Suud el-Mevlevi. 
75 Beyt: -DT, (bu açık maialler a\lında da %aynen böyle açı¥dur) Suud el-Mevlevi. 
76 Beyt: -DT 
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197a (S) 072- Ber¥-i nigeh-i %it_b-g*ri 
S*m-_b-ı rev_n ider e#*ri 

 073- Zülfinde gül_b-ı gül-şen-i c_n 
N£r-ı siyeh içre _b-ı iayv_n 

 074- La%l-i lebi ©urfe {_nm_n-s£z 
Y_¥£t velakin _sm_n-s£z 

 075- Zülfi ki sev_d-bend-i Çandür 
Zenc*r-i siy_h-_teş*ndür 

 076- Dend_nları dürr-i ¥ulzüm-i n£r 
Leb-āonca-i germ-i gül-şen-i {£r 

125a (DT) 077- Bill_h ya¥ışır o meh-cem_le 
xurş*d-i mün*r olursa h_le 

 078- Deyr içre olınca vechi t_b_n 
Ta\v*r-i Mes*i olur für£z_n 

 079- S_¥* \u® o _teş*n şer_bı 
Kim m_ye-i c_ndur _b u t_bı 

 080- Ol b_de ki rengi n_rdandur 
G£y_ ki leb-i nig_rdandur 

 081- M_nende-i la%l-i n_b-ı dil-ber 
Bir n_mı da olmuş _teş*n77-ter 

 082- P£l_dı mü]_b ider für£āı 
{£f_nı ser_b ider für£āı 

 083- Y_¥£t-ı rev_n-ı %_şı¥_ndur 
Y_ ¥£t-ı rev_n-ı %_şı¥_ndur 

197b (S) 084- Döndükçe olur iab_b-ı ser-germ 
xurş*d-i ¥a÷_ya d_ā-ı _zerm 

 085- S_¥* s_¥* be-ia¥¥-ı _teş 
jteş gibi olma böyle ser-keş 

 086- Mey \un beni b*-iic_b u şerm it 
Ser-mest-i tam_m ü küle germ it 

 087- }al %a¥lumı kürre-i cün£na 
Ya¥ cismümi _teş-i der£na 

 088- Na¥d-i ene$iyyeti mü]_b it 
Perv_ne-i şu%le-i şar_b it 

 089- Fikrümdeki78 n*k ü bed ©utuşsun 
C_n u dil ü k_lbüd ©utuşsun 

 090- jfil olara¥ nüc£m-ı _m_l 
{oāsun yine _ft_b-ı i¥b_l 

 091- xurş*d-i cel_l ü ber¥-i d*d_r 
Ya¥sun ¥omasun serümde pend_r 

 092- D£za{da %a]_ba ¥_$il oldum 

                                                 
77 _teş*n: _teş S 
78 fikrümdeki: s*nemdeki S 
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Her ¥ahr u %it_ba ¥_$il oldum 
 093- Ey s*ne-für£zum _ft_bum 

Yo¥ _teş-i iftir_¥a t_bum 
 094- Bu s£z-ı fir_¥a c_n dayanmaz 

Bir c_n degül _sm_n dayanmaz 
 095- {aālar ©aşlar taiammul itmez 

Elbette ciger taiammul itmez 
 096- Hicr _teşi el-%ıy_]u bill_h 

Yanında müs_v* k£h ile k_h 
125b (DT) 097- Ş_%ir ki çer_ā-ı bezm-i dildür 

Ya¥ılmada üst_d-ı külldür 
197b (S) 098- Bilmez şu%ar_ be-ia¥¥-ı Vehh_b 

xurş*d mi yo¥sa kirm-i şeb-t_b 
 099- Bir ]erreye \aymaz _ft_bı 

Đçdikçe mey-i pür-_b u t_bı 
 0100- Ş_%irler elinde h*çdür m_l 

jteşde olur mı z*ynet ü ş_l 
 0101- Şem%-i şebi m_h-t_b-ı t_b_n 

~and*l-i mez_rı şu%le-i c_n 
 0102- Ş_%irde be-ia¥¥-ı sırr-ı ©_%at 

Yo¥ va¥f-ı çer_ā-vezane ¥udret 
 0103- Đnş_da görince istii_le 

jteş-kede yapdum ehl-i h_le 
 0104- Perv_nelere çer_ā ya¥dum 

D*v_nelere ocaā ya¥dum 
 0105- Ser-m_yesi n£r u n_rdur hep 

jteş-kededür didümse enseb 
 0106- Bu söz degül _teş-i bel_dur 

jteş-geh-i {ayl-i ibtil_dur 
 0107- …bu söz degildür 

{£f_n-ı şih_b-ı ber¥ ü dildür79 
 0108- … şu%le-n_me-i r_z 

Vol¥_n gibi oldı şu%le-end_z80 
 0109- ……………………..du{_nı 

T_b u tef-i şu%lesi ma$_n*81 
 0110- Bu ya¥dıāum _teş-i pür-efs£s 

Anca¥ beni ya¥dı hem-çü ¥a¥n£s 
 0111- Görse® ne iar_ret ile ya¥dum 

Hep şu%le-i iasret ile ya¥dum 
 0112- C_num ©utuşurdı sözlerümden 

                                                 
79 Beyt: -DT, noktalı kısım bütün nüshalarda boş bırakılmıştır. 
80 Beyt: -DT, noktalı kısım bütün nüshalarda boş bırakılmıştır. 
81 Beyt: -DT, noktalı kısım bütün nüshalarda boş bırakılmıştır. 
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jteş \açılırdı gözlerümden 
            
        ----2222----    
        AAAAiviviviv_l_l_l_l----i n_ri n_ri n_ri n_r----ı mecı mecı mecı mec_z_z_z_z82828282    
   
 0113- jteş \ıfat-ı iay_t-ı c_ndur 

Ser-m_ye-i %ömr-i zinde-g_ndur 
 0114- jteşle æuh£ra geldi imk_n 

jteşle ta%ayyün itdi ekv_n 
 0115- B*-_teş olan cem_da be®zer 

Efsürde כalan rem_da be®zer 
 0116- Hep n_r ile zindedür {al_$i¥ 

jteş-i c_ndur disem de l_yı¥ 
 0117- Yek-reng ü bas*©dür ser-_-p_ 

Terk*b-i mev_ddan müberr_ 
 0118- jteşle göründi _fer*niş 

Mu{t_c o n£ra n£r-b*niş 
 0119- Đ`b_t83-ı vüc£d n£rdandur 

j#_r-ı şuh£d n£rdandur 
 0120- N£r olmasa mev¥i%-i tem_ş_ 

kulmetde ¥alırdı cümle eşy_ 
126a (DT) 0121- Eşy_da olunca n£r \_dır 

Ol görinen yine ÷iy_dur 
198a (S) 0122- Ey ©_lib-i şeb-çer_ā-ı ma%n_ 

Ve’y s_lik-i kem-sür_ā-ı ma%n_ 
 0123- Perv_nesi olma her çer_āu® 

N_rında ya¥ılma her ocaāu® 
 0124- B*-h£de yere keb_b olursu® 

x_kister olup tür_b olursu® 
 0125- Bir şem%a ya¥ıl ki ey dil-_ver 

Perv_neleri çer_ā olurlar 
 0126- Bu n_$ire _teş-i digerdür 

Mai\£l-ı iar_ret-i cigerdür 
 0127- Bu şu%le fet*lden degildür 

Yan* o ¥ab*lden degildür 
 0128- V_reste-i %illet ü sebebdür 

Müstaān*-i h*zem ü ia©abdur 
 0129- Dillerdeki iltih_bdandur 

C_nlardaki s£z u t_bdandur 
 0130- Her iücresi b*-şum_r n_h*d 

Her ]erresi \ad-hez_r {urş*d 

                                                 
82 “Mecaz ateşinin hâlleri.” 
83 i#b_t: _ft_b DT 
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 0131- Bir ]erresi eylese tecell_ 
%Ayy£¥a çı¥ardı {£r-ı S*n_ 

 0132- Çün evvel-i işti%_li yo¥dur 
I©f_sınu® iitim_li yo¥dur 

 0133- Seng içre şerer o n_rdandur 
Elm_sda für£ā o n_rdandur 

 0134- Hem şems ü ¥amer o n£ra muit_c 
Hem n£r-ı ba\ar o n£ra muit_c 

 0135- Anu®la {ur£şa geldi neyler 
Ol s£z ile c£şa geldi meyler 

 0136- Anu®la ©utuşdı cevher-i n_r 
A%r_÷ anu®la oldı nevv_r 

 0137- T_b-ı cemer_t o t_bdandur 
S£zişler o iltih_bdandur 

 0138- Keyfiyyet-i devr-i çar{-ı efl_k 
[Germiyyet]-i seyr-i [kürre]-i {_k84 

 0139- Zilz_l-i cib_l-i _teş-efş_n 
js*b-i \av_$*¥-ı dır_{ş_n 

 0140- Seyl_n85-ı ÷ıy_sı la%l-i gül-g£n 
Cevl_n-ı şer_r-ı …86 

 0141- jteş-kededür sar_y-ı %_lem 
Dil-s£{te anda nev%-i jdem 

126b (DT) 0142- Gül _teş ü l_le-z_r _teş 
Gül-şende yanar hez_r-_teş 

 0143- Perv_ne yanı¥ çer_ā s£z_n 
K_ş_ne iar*¥ ocaā s£z_n 

 0144- Her z_viye bir ceh*m-i iasret 
Her h_viye na%*m-i r_iat 

198b (S) 0145- K£h-s_rda l_le d_ā-ber-dil 
Gül-z_rda j_le d_ā-ber-dil 

 0146- Mey _teş-i germ-i c_m _teş 
Esb_b-ı ©arab tam_m _teş 

 0147- S_¥* _teş şar_b _teş 
jv_z-ı ney ü reb_b _teş 

 0148- K_ş_ne-i %_lem _teş-ist_n 
Ecz_-yı {al*¥a n_r-ı s£z_n 

            
        ----3333----    
        jjjjāāāā_z_z_z_z----ı dı dı dı d_st_n_st_n_st_n_st_n87878787    

                                                 
84 Parantez içindeki kısımlar, Veled Çelebi’ye aittir. 
85 Seyl_n adasında çıkan bir tür kıymetli taş 
86 Beyt: -DT, noktalı kısım bütün nüshalarda boş bırakılmıştır. 
87 “Hikâyenin başlangıcı.” 
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 0149- T_r*{-nüv*s-i şu%le-n£ş_n 

Seyy_i-ı diy_r-ı ber¥-p£ş_n 
 0150- Ya%n* ¥alem-i şih_b-peyker 

Bu resm ile %ar÷-ı s£ziş eyler 
 0151- Kim var idi bir āar*b derv*ş 

Dil-su{te-i dil-fig_r-ı dil-r*ş 
 0152- Perv_ne-i şu%le-n£ş n_mı 

…………………………88 
 0153- Her gördügi şem%a d£ş olurdı 

jteş gibi pür-{ur£ş olurdı 
 0154- xurş*d-i felek gibi cih_n-p£y 

Çevg_n-ı bel_ya _teşan-g£y 
 0155- Maşrı¥da bir _ft_b işitse 

Maāribde y_ bir şih_b işitse 
 0156- Ra¥\_n ra¥\_n şit_b iderdi 

Bir ]erre gibi uçup giderdi 
199a (S) 0157- Perv_ne bu r_zı çün işitdi 

Allah diyüp ©utuşdı gitdi 
            
        ----4444----    
        %Aæ*met%Aæ*met%Aæ*met%Aæ*met----i Peri Peri Peri Perv_ne bev_ne bev_ne bev_ne be----_te_te_te_teşşşş----_b_d_b_d_b_d_b_d89898989    
            
 0158- Ol m_ha ¥ula¥dan %_şı¥ oldı 

K’anun gibi n_rlarla �oldı 
 0159- M_nende-i kehkeş_n ve¥¥_d 

R£şen idi r_h-ı _teş-_b_d 
 0160- Ol şehre giden ©uru¥ fir_v_n 

M_nend-i şu%_%-ı mihr-i t_b_n 
 0161- Bir mihr imiş ol sev_d-ı enver 

Kim olmış a®a şu%_% yollar 
127a (DT) 0162- Perv_ne ki va\la ©_lib oldı 

Şebd*z-i {ır_ma r_kib oldı 
 0163- Amm_ ki ne esb esb-i seyy_r 

M_nend-i Bur_¥ ber¥-i reft_r 
 0164- ………… reh hez_r meyli 

Bir anda geçerdi Cebre$*li90 
 0165- …………içinde ā_$ib 

M_-beyn-i maş_rı¥ u maā_rib91 

                                                 
88 Đkinci mısra, metinde bulunmamaktadır. (-DT, -S) 
89 “Ateşle dolu Pervânenin gidişi.” 
90 Beyt: -DT, noktalı kısımlar metinde de boş bırakılmıştır. 
91 Beyt: -DT, noktalı kısımlar metinde de boş bırakılmıştır. 
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 0166- Sul©_n-ser*r-i _teş-_b_d 
Bir baş¥a vüc£d şu%le-büny_d 

 0167- xurş*d-i felek gibi cih_n-g*r 
Đtmişdi bütün cih_nı tes{*r 

 0168- Bi’l-cümle maā_rib ü maş_rı¥ 
Ferm_nına ©_bi% ü muv_fı¥ 

 0169- ~umlar %adedincedür sip_hı 
……………………………92 

 0170- Olmaz der-i %izzetinde ser-keş 
Ne {_k ü hev_ ne _b u _teş 

 0171- jteş-kede vü künişt ü miir_b 
Env_r-ı tecell*siyle pür-t_b 

 0172- Ger _teşe ya¥ma dirse ya¥maz 
Hem _ba da a¥ma dirse a¥maz 

 0173- Hem \ar\ara esme dirse esmez 
Şemş*re de kesme dirse kesmez 

 0174- Đsterse ger _bı _teş eyler 
Bu mülk-i tür_bı _teş eyler 

 0175- Perv_ne-i şem%-i iükmi efl_k 
D*v_ne-i emri [kürre]-i {_k 

 0176- Ç_s_r u key_n {id*v ü {_¥_n 
Faāf£r u {al*fe ¥ay\ar ü {_n 

 0177- Der-g_h-ı sa%_detinde yer yer 
Perv_ne gibi yanar dönerler 

 0178- Kül{ancısı M_lik-i Cehennem 
Germ_besi tengn_-yı %_lem 

 0179- Efl_k-ı du{_n d£d-m_nı 
xurş*d çer_ā-ı {and_nı 

 0180- H*zem-keş-i b_bı āayr-ı ma%d£d 
}ad-B£ Leheb ü hez_r-Nemr£d 

            
        ----5555----    
        Su$_l ü cev_b Peyk ü Perv_neSu$_l ü cev_b Peyk ü Perv_neSu$_l ü cev_b Peyk ü Perv_neSu$_l ü cev_b Peyk ü Perv_ne93939393 
   
 0181- jşı¥ ne diy_rdan gelirsin 

%Ar÷ it ne şi%_rdan gelirsin 
 0182- Şehr ü va©anum cai*m-i āamdur 

Bir n_mı ki kül{an-ı %ademdür 
 0183- N_mu® nedür ey āar*b kimsin 

Ey %_şı¥-ı b*-na\*b kimsin 
 0184- Ol gün ki ©utuşdı cism-i c_mum 

                                                 
92 Beyt: -DT, noktalı kısımlar metinde de boş bırakılmıştır. 
93 “Peyk’in soruları, Pervane’nin cevapları.” 
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Perv_ne-i dil ¥onuldı n_mum 
127b (DT) 0185- Kimdür peder-i süt£de-k_ru® 

Hem v_lide-i vef_-şi%_ru® 
 0186- N*r_n ü leheb anam babamdur 

~a¥n£s-ı bel_ büyük atamdur 
 0187- Matb£%-ı ©ar*¥ ü me]hebü® kim 

Peym_ne-für£z-ı ma©labu® kim 
 0188- Ben şu%le-perest-i n_-mur_dum 

Yo¥ baş¥a ©arafda i%ti¥_dum 
 0189- Bir şu%le içündür _h u v_hum 

jteş-kededür nam_z-g_hum 
 0190- Gündüz ne yapar ne k_r idersin 

Şeb gelse ne i{tiy_r idersin 
199b (S) 0191- Şeb-t_-be-seier işüm fiā_ndur 

Gündüzleri k_rum el-am_ndur 
 0192- Kimdür bu hünerde üst_du® 

Kim ya¥dı vüc£d-ı n_-mur_du® 
 0193- Üst_d-ı mükerremüm Cün£n’dur 

jteş gibi p*r-i ]ü-fün£ndur 
 0194- Hem hangi ©ar*¥a s_lik oldu® 

Bilsem ne \af_ya m_lik oldu® 
 0195- jteş yudarum be-ia¥¥-ı B_r* 

jteş oyunı Ruf_%*-k_rı 
            
        ----6666----    
        kuh£rkuh£rkuh£rkuh£r----ı şebı şebı şebı şeb94949494 
   
 0196- Çün gürbe-i ¥*r peyker-i ş_m 

B*d_r olup itdi ar÷-ı end_m 
 0197- Ser-pençesi şar¥a v_\ıl oldı 

Dümb_lesi āarba d_{il oldı 
 0198- ~addin {am idüp ki fevka gitdi 

Heftüm-felegi tec_vüz itdi 
 0199- Dest ü ser ü p_yı {_k-d_nda 

B_l_sı ver_-yı _sm_nda 
 0200- {oldurdı æıl_l n_-geh_na 

Şeş-c_nib-i %ar\a-i cih_nı 
 0201- D*d_r-ı siy_h-Hind£-yı āam 

Nisbetle o ş_ma \ubi-ı {urrem 
 0202- Her _nı ki düşmen-i seierdür 

jbisten-i leyle-i dagerdür 
 0203- Hind£-yı %ab£s-veş {ur£ş_n 

                                                 
94 “Gecenin başlaması.” 
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N_-b£d-e#er bey_÷-ı dend_n 
 0204- Emv_c-ı æal_m fevc-der-fevc 

Efv_c-ı mel_m mevc-der-mevc 
 0205- Hem encümen-i nüc£m n_-b£d 

Hem meş%al-i m_h æulmet-end£d 
 0206- Ne şeb-pere var ne kirm-i şeb-t_b 

Ne pertev-i kevkeb ü ne meht_b 
128a (DT) 0207- Olmuşdı o leyl-i æulmet-efz_ 

}ad-leyle-i rüst-e-{*ze iubl_ 
   
  ----7777----    
        jtejtejtejteşşşş----efr£{tenefr£{tenefr£{tenefr£{ten----i şi şi şi ş_h_h_h_h95959595 
   
 0208- Sul©_n-ı diy_r-ı _teş-_b_d 

Bir _teş-i ser-keş itdi *¥_d 
 0209- Amm_ ki ne _teş _teş-i jerf 

Yanınca sa¥ar {iz_ne-i berf 
 0210- Yandı¥ca o şu%le-z_r-ı pür-d£d 

Gül-şen görinürdi n_r-ı Nemr£d 
 0211- Her c_nibi bir cehennem-_b_d 

xirmen {irmen leh*b-i ve¥¥_d 
 0212- Perv_ne olur mı t_rik-i n_r 

E’n-n_r-ı müreccaiun vel_’l-_r 96 
200a (S) 0213- M_nende-i ia÷ret-i Ber_h*m 

Ol n_re vüc£dın itdi tesl*m 
 0214- jteşde göründi bir ¥ıy_met 

}ad berd ü sel_m97 u \ad-sel_met 
 0215- Der-i_l tebeddül itdi _teş 

Gül-z_re taiavvül itdi _teş 
 0216- Ma%n_-yı cen_n tebeyyün itdi 

Bir baş¥a cih_n ta%ayyün itdi 
 0217- Amm_ ne cih_n cih_n-ı ma%n_ 

Her g£şesi b£st_n-ı ma%n_ 
 0218- Enh_rı naæ*r-i jb-ı iayv_n 

Eşc_rı vüc£d-ı eı÷ra yeks_n 
 0219- Her bir şeceri \anevber-i {£r 

Her bir iaceri semender-i n£r 
 0220- Đsterse o p_dş_h-ı ]*-ş_n 

Bir sözine \ad-Mes*i ¥urb_n 
 0221- Bi’l-cümle neb£d u b£da düşmen 

                                                 
95 “Şâhın ateşinin parlaması.” 
96 Arapça ibare: “Ateş tercih edilir (istenilen bir şeydir) Utanılan bir şey değildir.” 
97 Enbiya, 21/69 “Ey ateş, Đbrahim için soğu ve selametlik ol.” 
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¼a¥¥dan özge vüc£da düşmen 
 0222- Yo¥ naæarı şed*d ü ç_l_k 

Güft_rı bütün sed*d ü b*-b_k 
 0223- Ser-pençe-i \a©vetinde şemş*r 

Parlardı çü ber¥-i ¥ırv_n-g*r 
 0224- Çeşmin süzerek %ar£s-ı dil-d_r 

Müşt_¥ına ¥ıldı %ar÷-ı d*d_r 
 0225- G£y_ ki meşiyyet-i Đl_h* 

Bir burca getirdi mihr ü m_hı 
128b (DT) 0226- Bir yanda ¥alup vuh£ş u h_m£n 

Leyl_sına v_\ıl oldı Mecn£n 
 0227- %jşı¥da tam_m lerze vü ş£r 

Dil pür-{alec_n şu%£r mehc£r 
 0228- Yo¥ aralarında perde-i b_k 

Bir p*rehen idi ol da \ad-ç_k 
            
        ----8888----    
        kuh£rkuh£rkuh£rkuh£r----ı va¥%a derı va¥%a derı va¥%a derı va¥%a der----s£rs£rs£rs£r----g_hg_hg_hg_h98989898    
   
 0229- Bir velvele ©utdı şeş-cih_tı 

Pür-āulāule ¥ıldı k_$in_tı 
 0230- Ber¥ urdı \ab_i-ı yevm-i t_b_ 

Bir \£ret-i āayre girdi düny_ 
 0231- Fery_dla ©oldı deşt ü h_m£n 

G£y_ ki zem*ne düşdi gerd£n 
 0232- Bir iükm-i ¥a÷_-yı n_b-g_ha 

M_temü®de ¥ıldı s£r-g_ha 
 0233- Yerden göge dek fe÷_-yı %_lem 

Yek-p_re ecel tam_m-ı m_tem 
 0234- K_ş_ne {ar_be-z_r-ı {usr_n 

Mey-{_ne %a]_b-g_h-ı {i�l_n 
 0235- Efā_na müş_bih oldı neyler 

Zehr_be-i merge döndü meyler 
            
        ----9999----    
        kuh£rkuh£rkuh£rkuh£r----ı ı ı ı Āayret ü Āayret ü Āayret ü Āayret ü \\\\ıfatıfatıfatıfat----ı ûı ûı ûı û99999999 
            
200b (S) 0236- Bir merd-i siy_h æ_hir oldı 

K_ş_ne-i æal_m āamla ©oldı 
 0237- Amm_ ne siy_h ş*r-i b*-b_k 

Mu%*ni ¥ara arslan-ı ç_l_k100 

                                                 
98 “Düğün yerinde vakanın başlaması.” 
99 Başlık: -S; Gayret’in ortaya çıkması ve onun hakkında. 
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 0238- V*r_n-geh-i {_nm_n-ı Behr_m 
Lerz_n-geh-i dest ü keff-i eyt_m 

 0239- D*d_rı meh_bet-i mücessem 
Seyf-i āa÷abı ecelden a¥dem 

 0240- Bir sille uraydı _sm_na 
Ecr_mı düşerdi {_k-d_na 

 0241- Görseydi o ¥ahrım_nı Rüstem 
Z_l’ı eridirdi ber¥-i m_tem 

 0242- Bir mertebe kibriy_ya m_lik 
Dirsin ki bütün siv_ya m_lik 

 0243- Görmez naæar-ı ¥ab£le ş_y_n 
Ferzend-i xal*l olursa ¥urb_n 

 0244- Đtmiş nice Y£suf’ı o ¥ahh_r 
Zind_n u çeh-i bel_ya d£-ç_r 

 0245- Ma¥b£l-ı cen_nı n_-mur_d_n 
Menf£r-ı deri ÷am*r-i ş_d_n 

 0246- Eşk ü ter ü d£d-ı _ha m_$il 
G_h*ce da{ı gün_ha m_$il 

129a (DT) 0247- Peym_ne-i bezmi çeşm-i Ya%¥£b 
N£ş itdigi {£n-ı za{m-ı Eyy£b 

 0248- x£n-ı şühed_ şar_b-ı c_mı 
Kebd-i su%ed_ keb_b-ı {_mı 

 0249- End*şesi mürselü’l-cev_s*s 
Her bişesi mub©ılu’n-nev_m*s 
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