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NUTKÎ’N İN AŞKA DA İR BİR MESNEVİSİ: KÂNÛN-I 
MAHABBET 

 
 

Murat A. KARAVELİOĞLU∗ 
Fatih TIĞLI ∗∗ 

 
 

Özet 

Klâsik Türk edebiyatının en önemli konularından biri olan aşk ve 
aşk bağlamında âşık ve sevgili hakkında çeşitli eserler yazılmıştır. Bu 
eserlerden biri de Nutkî’nin Kânûn-ı Mahabbet isimli mesnevisidir. Bu 
çalışmamızda sırasıyla eserin müellifi Nutkî hakkında bilgi verilmiş, 
eserin nüshaları tanıtılmış, eser muhteva ve şekil açısından incelenmiş, 
üç nüsha üzerinden metin kurulmuştur. 

Anahtar Kelimeler : XVI. yüzyıl Klâsik Türk Edebiyatı, Nutkî, 
mesnevi, mahabbet, kanun. 

A MATHNAW İ OF NUTKÎ ABOUT LOVE: KÂNÛN-I 
MAHABBET  

Abstract 

One of the most important issues in classical Turkish literature, 
love, and love in the context of the various works are written about 
beloved and lover. One of this works is Nutkî’s mathnawi as named 
Kanun-ı Mahabbet. At this study firstly it is given information about 
author of the work, Nutkî; then copies of the work are introduced; it is 
analyzed as contect and form, text, which made up three copies.  

Key Words: XVI th century Classical Turkish Literature, Nutkî, 
mathnawi, love, law.  

 

GİRİŞ 

Klasik Türk şiiri metinleri incelendiğinde aşkın esaslarına dair bilgilerin 
varlığı görülmektedir. Binlerce şiirde dağınık hâlde bulunan bu esaslar, aslında 
teorik olarak yazılmak maksadıyla meydana getirilmiş değildir. Fakat bu 
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edebiyatın teşbih, mecaz, istiare ve telmih dünyasında ve şairlerin hayal 
atmosferinde aşkın iki önemli muhatabı olan âşık ile mâşukun, seven ile 
sevgilinin durumları ele alınmıştır. Bu durum çerçevesinde divanlarda âşığın 
niteliklerini tespit eden bir çalışma daha önce yayımlamıştı.1 Bu çalışmaya göre 
âşık: Sevgili yoluna canını, gönlünü ve aklını verebilmeli, sadık olmalı, 
sevgilisinin güzelliği geçse de başkasına bakmamalı, etraftan ve sevgiliden 
gelebilecek bütün düşmanlıkları baştan kabullenmeli, sevgilinin bütün 
eziyetlerini, dertlerini safâ ve vefâ olarak kabul etmeli, sevgilisinden gelen iyi 
kötü, acı tatlı her türlü şeyi lütuf ve kerem bilmeli, sevgilinin bulunduğu 
mahalle Cennet ve Kâbe derecesinde kıymet vermeli, kendisinin sultan, 
sevgilisinin kölesi olduğunu bilmeli, her an sevgilisi ile birlikte olmalıdır. 
Ayrıca aşk sırrını herkese açıklamamalı, aşkı uğruna kınanma taşlarına kendini 
feda etmeli, halk içinde rüsva olmayı göze almalı, aşkla aklın bir arada 
olamayacağını idrak etmeli, dünya ve ahiretini sevgili uğruna feda edebilmeli, 
altın ve gümüşle aşkın elde edilemeyeceğine inanmalı, cân verilmeden vuslatın 
gerçekleşmeyeceğini bilmeli, sevgiliye kavuşmayı, vuslatı sürekli arzulamamalı, 
ayrılık ve hicranda her yerde sevgiliyi görebilmeli, sevgiliyi daima dilinde ve 
gönlünde tutmalı, aşk derdinin ağır bir yük olduğunu bilmeli, Kaf dağının bile 
bu yükü kaldıramadığının idrakine varmalı ve sevgili azat etse bile köleliği 
kabul etmelidir. Bir âşıkta olması gereken bu kurallar çeşitli şairlerden seçilen 
değişik beyitlerle örneklendirilmiştir.  

İşte bu çalışmaya parelel olarak metnini vereceğimiz Kânûn-ı Mahabbet 
isimli mesnevisinde XVI. yüzyıl şairlerinden Nutkî, bütün bu esasları sadece 
âşık cephesinden değil, mâşuk tarafından da ayrı ayrı sınıflandırmış, her birini 
altışar madde hâlinde ve birer hikâye ile örneklendirmiş, böylece aşkın 
esaslarını belli bir düzen dâhilinde ortaya koymuştur. 

 

ESERİN MÜELL İFİ VE TÜRK EDEB İYATINDA TESP İT 
EDİLEB İLEN NUTKÎ MAHLASLI ŞAİRLER 

Kânûn-ı Mahabbet, kataloglarda Nutkî ve Nutkî-i Şirvânî’ye ait 
gösterilmiştir. Millet Kütüphanesi eser tespit fişinde ve kataloglarında Nutkî-i 
Şirvânî adına kayıtlı olan eser Milli Kütüphane ve Süleymaniye 
Kütüphanesi’nde Nutkî adına kayıtlıdır. Nutkî-i Şirvânî’ye ait olduğuna dair 
nüshalarda herhangi bir kayıt bulunmamaktadır. Bu durumda Kânûn-ı 
Mahabbet’in, Nutkî mahlaslı bir şair tarafından yazıldığı şüphe 
götürmemektedir.  

                                                 
1   Lütfi Alıcı, “Klasik Türk Şiirinde Muhabbet Kanunları”, KOCAV Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, sy. 

19, Güz, İstanbul 2008, s.119-142. 
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Ümíd oldur ki her yire ki ire 

Du‘ālar ideler Nušķí faķíre (b. 593) 

 

Fakat tezkirelere bakıldığında çeşitli dönemlerde yaşamış Nutkî mahlaslı 
altı şair görülmektedir. “Hangi Nutkî bu mesneviyi kaleme almıştır?” sorusunun 
cevabını bulmak için diğer Nutkî’lerin vefat tarihleri ile Millet Kütüphanesi Ali 
Emirî nüshasının istinsah edildiği h.989 / m. 1581-82 tarihi karşılaştırıldığında 
XVI. yüzyılda yaşayan Nutkîlerden birine ait olduğunu görmekteyiz. 
Kataloglarda aynı mahlası taşıyan şairlerin karıştırılması sıkça rastalanan bir 
durum olduğu için bu konuda kesin bir karar vermek zordur.2 Bu konuyu 
açıklığa kavuşturacak yeni bir kayıt bulununcaya kadar müellif konusunda 
Kınalızâde Hasan Çelebi’nin Tezkiretü’ş-şuarâ’sında ve Âşık Çelebi’nin 
Meşâirü’ş-şuarâ’sında isimleri geçen Şirvanlı Nutkî veya Bezcizâde Nutkî 
isimlerini söylemek en yanlışsız bir hükümdür diye düşünmekteyiz.  

Nutkî (Bezcizâde): Darü’s-saltana-yı Kostantiniyye-i mahmiyyedendür. 
Nâmı Hüseyindür. Bezcizâde dimekle ma‘ruf hâlince ma‘rifet ve kemâl ile 
mevsûfdur. Merhûm Muhyiddîn Efendiden mülâzım olup tarîk-i kazâya âzim 
olmışdur. Bu eş‘âr, mezbûrun güftârındandur: 

   

Olaldan husrevâ gam leşkerinün pâdişâhı ben 

İdüp âhum ‘alem kıldum belâ haylin sipâhı ben 

 

Dirîgâ olmadum bir dem cihânda gamdan âsûde 

Belâ içün mi geldüm ‘âleme yohsa İlâhî ben3 

 

Nutkî (Bezcizâde): İstanbuldan Bezcizâde dimekle ma‘rûf adı Hüseyin 
Çelebi ve mahlası Nutkî ve karındaşınun mahlası Sırrî’dür. Babaları el-ân 
hayatta olup dülbendcidür. Ekser satdugı dülbend bezidür. Ber-vech-i ‘âde 
tekmîl-i tarîk-i mu‘tâdâ sa‘y idüp Müftî Muhyiddîn Çelebi el-Fenârîden 
mülâzım olup cihet-i ‘ilmiyyesi ma‘mûr ve şi‘ri şöhret-pezîr ve fürs ü tâ‘miye vü 

                                                 
2  Murat A. Karavelioğlu, “Türk Edebiyatında Şem‘î Mahlaslı Şairler ve Prizrenli Şem‘î”, İÜEF Türk Dili 

ve Edebiyatı Dergisi, c. XXXII, İstanbul 2005, s. 65-80; a.m., “Türk Edebiyatının Bir Sorunsalı: Aynı 
Mahlası Kullanmış Şairlerin Karıştırılması”, Uluslar Arası Türkoloji Sempozyumu Prof. Dr. Omeljan 
Pritsak Anısına, Kiev- Ukrayna, 21-23 Mayıs 2009.(Basılmamış sempozyum bildirisi). 

3  Kınâlızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş şuâra, (Haz.:İbrahim KUTLUK), c. II, Türk Tarih Kurumu 
Yayınları, Ankara 1989, s. 992. 
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elfâzda bî-nazîrdür. Saded-i cem‘-i kitâbda Engürîde otuz akçe medreseden 
ma‘zûl ve yine tazyî‘-i evkât itmeyüp ‘ulûm u ma‘rifete meşgûl idi. 

 

Matla‘ 

Olaldan husrevâ gam leşkerinün pâdişâhı ben 

İdüp âhum ‘alem kıldum belâ haylin sipâhı ben4 

 

Nutkî (Şirvânî): Hilâl-i vücûdı ufk-ı vilâyet-i Şirvândan zâhir ü ‘ayân 
olup bâd-ı sabâ gibi vihâd ü telâl ü sehâb-misâl hezbât u cibâlde puyân u 
enhâr-ı girdâr-ı gülistân-ı cihânı seyrân iderek Dar’üs-saltanatü’l-‘aliyyeye ki 
merkez-i medâr-ı cümle-i âdem ve Ka‘be-i murâd ü merâm-ı halk-ı ‘âlemdür, 
dâhil oldukda nazar-ı kabûl-ı ekâbir ü emâsile vâsıl olmışidi ve kıssa-hânlıkda 
nâdire-i zamân ü şöhre-i devrân olmak takrîbiyle nazar-ı iksîr-eser-i sultân-ı 
cihân fermân-fermâ-yı zemîn ü zamân Hazret-i Sultân Murâd ile magbût ü 
mahsûd-ı akrân olmak mertebesine nâil olmışidi.  Hâlâ şekeristân-ı meclis-i 
şâh-ı cihânda şeker-i mükerrer lutf u ihsânıyla Nutkî-i fasîh bir tûtî-i şîrîn-
zebân ve gülistân-ı sohbet-i sultân-ı zamânda gül-i sad-berg-i in‘âm-ı firâvanı 
şevkıyla edâsı melîh bir bülbül-i hezâr-destândır. Benî nev‘-i insânun mâbihü’l 
imtiyâzı Nutkîdür diyü tûtî-i tab‘ı daimâ gûyâ olup bülbül-i tab‘-ı hezâr destânı 
hâlince nağme-serâdır. Bu bir iki eş‘âr bu kitâba tahrîr olınmagıçun ihtiyâr 
itdügi eş‘ârdandur. 

 

Mecnûn ki dil ze nâle-i û cûş mî-girift 

Ger mi-şenîd nâle-i men gûş mî-girift 

 

(Gönlü inilti ve feryadıyla coşturan Mecnûn benim nâlemi işitecek 
olsaydı (benim feryadıma) kulak kabartırdı, kulak kesilirdi.) 

 Ve muammâ-gûylukda dahı kûy-ı sebkâti rubûde itmege ikdâm idüp 
“Üstâd-ı tab‘um anı dahı itmâm içün bünyâd urmuşidi” diyüp Bünyâd ismine 
bu mu‘ammâsını okurdı: 

 

Her geh sühan ez zülf-i to bünyâd konem 

Dîvâne şevem hezâr feryâd konem 

                                                 
4  Âşık Çelebi, Meşâir-üş Şu‘arâ or Tezkere of Âşık Çelebi, Ed.:  G. M. Meredith-Owens, London 1971, v. 

136a.  
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Ez behr-i cünûn merâ çu der bend keşend 

Derbend hemân zülf-i torâ yâd konem5 

 

(Ne zaman senin zülfünden dem vurmaya başlasam, söz etsem divane 
olurum, binlerce feryat ederim. Mecnunluğum sebebiyle beni zincire vurdukları 
zaman hemen senin zülfünü hatırlarım.) 

 Şirvânî nisbesiyle anılan Nutkî, Azerbeycan topraklarındaki Şirvan 
şehrinden Terekeme Türklerinden olup III. Murad zamanında kıssahânlık 
görevinde bulunmuştur. Seyyid Lokman ve Ta‘lîkizâde’den sonra sarayda Şeh-
nâme-gûyluk makamına getirilmiştir. Gelibolulu Mustafa Âlî Künhü’l-ahbâr 
isimli eserinin III. Murad bölümünde Nutkî’yi eleştirerek bu göreve layık 
olmadığından bahsetmektedir.6 Jan Schmidt, Şeh-nâme ile ilgili bir yazısında 
Âlî’nin Nutkî hakkında “Acem  (ya da aptal) Türk, aşağılık bir karakter, sahte ip 
canbazı ve değersiz bir hikâyeci, şehnâmeci makamına uygun olmayan bir kişi 
olarak nitelendirdiğini” söyler.7  

 

ESERİN NÜSHALARI 

Kânûn-ı Mahabbet mesnevisinin Türkiye kütüphanelerinde şimdilik üç 
nüshasına rastladık.  Bu nüshaların özellikleri sırasıyla şunlardır:  

 

1. SK: Süleymaniye Kütüphanesi Yazma Bağışlar 3252/4  

 

Nüshalar içinde en hacimlisi olan bu nüsha, içinde Fuzûlî’nin Leylâ vü 
Mecnûn, Sıhhat ü Maraz isimli eserleri ve Hakanî’nin Hilye’sinin bulunduğu bir 
mecmuanın içinde dördüncü sırada 150b-166a varakları arasında yer alır. Söz 
başları yeşil ve kırmızı mürekkeple yazılmıştır. h.1016/ m. 1607 yılının 
Rebiüevvel ayında hâssa kâtiplerinden Hüseyin isimli bir kâtip tarafından 
Kahire’de yazılmıştır. Talik ile yazılan eser toplam 594 beyittir.  

 

                                                 
5  Kınâlızâde Hasan Çelebi, a. g. e., s. 992-993. 
6  Faris Çerçi, Gelibolulu Mustafa Âlî ve Künhü’l-Ahbâr’ında II. Selim, III. Murat ve III. Mehmet 

Devirleri, c. III, Kayseri 2000, s. 634. 
7  Jan Schmidt, “Firdevsî’nin Şehnâme’sinin Osmanlılar Tarafından Alımlanması”, çev.: Hatice Aynur, 

Nazımdan Nesire Edebî Türler, Turkuaz Yayınları, İstanbul 2009, s. 194. 
 
 

Murat A. KARAVELİOĞLU – Fatih TIĞLI 156

2. AE: Millet Yazma Eser Kütüphanesi Ali Emîrî Manzum 685/6  

Bir mecmuanın içinde 137b- 140a varakları arasında yer almaktadır. 
Kütüphane kayıtlarına göre mecmuanın altıncı eseri olarak kayıtlıdır. Beş sütun 
sayfa içi ve bir sütun sayfa kenarı olmak üzere altı sütun üzere yazılan eser 
toplam 566 beyittir. Metnin kuruluşunda esas olarak aldığımız SK nüshasına 
göre eksiktir. Talik ile yukarıya mayil olarak yazılan eser istinsah kaydından 
anlaşıldığı üzere h. 989/ m.1581-82 yılında, Diyarbakırlı İsmail Naim tarafından 
yazılmıştır.  

 

3. MK : Milli Kütüphane Yz A 4641  

Bir şiir mecmuasının 9b-11a varakları arasında yer almaktadır. Üç sütun 
hâlinde nesih ile yazılmış eser SK’ye göre oldukça eksiktir. 149 beyitten oluşan 
bu nüshada hikâyeler atlanmıştır. 

 

ESERİN KONUSU VE DEĞERLENDİRİLMESİ 

Klasik Doğu edebiyatlarının ortak benzetme ve telmihler dünyası ve 
mazmunları içinde aşk konusunun, en yoğun biçimde işlenen bir konu olduğu 
bilinmektedir. Âşık, mâşuk, rakip ve bir bütün olarak aşk mefhumu, klasik Türk 
edebiyatında da klişe bazı esaslarla ele alınmıştır. Burada metni ve nesre çevirisi 
verilen Kânûn-ı Mahabbet adlı mesnevi ise aşkın bir yönüyle âşığa, diğer 
yönüyle mâşuğa bakan kurallarını bir bütün olarak, bir düzen içinde ve her 
birini birer hikâye ile temsil ederek anlatmaktadır. Bütün klasik eserlerimizde 
olduğu gibi bu uzun manzume de münacat ile başlar. İlk yirmi beş beyte yayılan 
bu başlangıç kısmında şair, âdet olduğu üzere Allah’a hamd ve senada bulunur 
ve aşkın kapılarının kendisine açılması için Allah’a yalvarır. Dünyanın 
kargaşasından ve masivadan kurtulmak için niyaz eder ve aşkın sırlarına, 
dolayısıyla İlahi sırlara erişmek arzusunda olduğunu dile getirir. Eserin “Âgâz-ı 
Kelâm” başlığını taşıyan ve en uzun bölümü olan giriş kısmında (b. 26-116) 
şair, aşk meyhanesinin sarhoşu olan âşığa seslenerek içinde bulunduğu tefekkür 
ve tahayyür hâllerinden bahseder. Şair, hayret vadisinde binbir sıkıntı içinde 
gezip dururken ârif bir kimse ile karşılaşır. Derhal onun ayağına düşüp eteğine 
sarılır ve adının  “pîr-i hıred” olduğunu öğrenir. Bu, tecrübe ve irfanın sembolü 
olan akıldır. Sonrasında bütün klasik eserlerimizde görülen felekten şikâyet faslı 
başlar. Feleğin nasıl bir zalim olduğunu ise ona akıl söylemektedir. Buna göre 
felek, bir ejderhadır. Feleğin güneşi bile insanları yakmak hususunda bir bahane 
olarak düşünülür. Felek, Karun gibidir, her şeyi ele geçirip yutmaktadır. Bütün 
bunlardan sonra şair, ârif bir kimse olarak düşündüğü akıldan bir çare sorunca 
aşka himmet etmesi gerektiğini öğrenir. Aşk, nice insanı dilsiz bırakmıştır. 
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Varlıkların var olma sebebi aşktır. Dünya bir beden, aşk ise o bedenin canıdır. 
Âdem, İbrahim, Musa, Eyyûb, Yakub ve Muhammed Peygamberlerin ismi, 
kıssalarına telmihlerde bulunularak aşk ile beraber anılmıştır. Aşka tutulmayan, 
ya hayvandır yahut mermer gibi kaskatı bir taştır. Böyle bir kimsenin yüzü iki 
âlemde karadır. Aşksız ten, cansız bir beden gibidir, ölüdür. Giriş bölümünün 
son iki beytinde şair, her âşığın cihanda gerçek âşık olamayacağını, her 
mâşukun da aşka lâyık bulunamayacağını söyleyerek aşk yolunun bir adabını 
belirtir ve aşk şahının kanunlarının neler olduğunu anlatmak üzere Âgâz-ı 
Kelâm’ı bitirir. 

Bu mesnevide âşıka ve mâşuka matuf şartların ayrı ayrı ve adeta iki 
bölüm hâlinde sayıldığına yukarıda değinilmişti. Buna göre önce âşıka yönelik 
altı şart, sonra da Mâşuka yönelik altı şart sıralanır. Âşıklığın esasları “Şart-ı 
Evvel Der Beyân-ı Taleb-i Şevk” başlığını taşımaktadır. Buradan anlaşılmaktadır 
ki gerçek âşıklığın birinci şartı, kalpte aşkın olması ve sevgiliye talip olmaktır. 
Buradan anlaşıldığına göre âşıkın görevi istemektir. Çünkü talep, vuslata 
sebeptir. Başlıkta da böylece ifadelendirildiği gibi şevk konusu uzun bir hikâye 
ile örneklenip açıklanır. Bişr adında bir zahit kırda dolaşırken bir mahbûbe 
görür ve görür görmez de âşık olur. Öyle derinden bir âh eder ki bunu duyan 
mahbûbe kaçar. Zahit bir süre ibadethanesine dönerse de gördüğü güzeli bir 
türlü aklından çıkaramaz. Namaz kılmak için kalktığında o servi boylu aklına 
gelir. Secdeye yöneldiğinde kaşları gözünün önünden gitmez. Zahidane bir 
hayat yaşarken birden bire âşık olduğu için Allah’ın yardımını diler ve 
sevdiğine kavuşturması için Allah’a yalvarır. Bir ara uykuya daldığında o 
dilberi rüyasında görür ve uyanarak derhal onun mahallesine gitmek için yola 
koyulur. Yolda birine rastlar. Çok konuşan bu kimse zahide yol boyunca sıkıntı 
verir. Derken ıssız ve şairin ifadesiyle kuş düşse kebap olacak bir yere gelirler. 
Orada bir su görürler. Adam bunun ne olduğunu ve niçin buraya konulduğunu 
zahitten sorar. Zahidin bir hayır sahibinin yolcuların içmesi için bu su küpünü 
buraya koyduğunu söylemesi üzerine adam kızar ve yanlış cevap verdiğini 
söyler. Çünkü gerçekte o, hayvanların gelip su içmeleri ve böylece kolay 
avlanmaları için avcılar tarafından bırakılmış bir tuzaktır. Adam bu küpü kırmak 
ve tuzağı ortadan kaldırarak hayvanları kurtarmak ister. Zahit buna itiraz etse de 
adam, önce yıkanayım sonra da kırayım diyerek suya girer. Su, adamı çepeçevre 
kuşatır ve adam boğularak can verir. Çünkü o su, gerçekte bir küp değil, suyu 
bol bir kuyu imiş. Zahit, adamın eşya ve elbiselerini alarak şehre döner. Bir 
tellal yardımıyla evini bulup eşyaları adamın hanımına teslim eder. Zahidin bu 
davranışı çok hoşuna giden kadın, Bişr olmaz dese de yüzünü ona gösterir. 
Kadını görür görmez âşık olan zahit, onun, daha önce görüp tutulduğu ve 
aramaya çıktığı kadın olduğunu anlar. Hemen bir nikâh akdi yaparlar ve mutlu 
bir ömür sürerler. Zahit, istemekten vazgeçmediği için vuslata erişmiştir. 
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Bu hikâye Feridüddin-i Attar’ın Mantıku’t-tayr isimli eserini Farsçadan 
Türkçeye Mantıku’t-Tayr-Gülşen-nâme adıyla çeviren Gülşehrî’nin kitabında 
Büşr-nâme-i Hôca Gülşehri başlığıyla 2720.-3008. beyitler arasında yer 
almaktdır.8 Feridüddin-i Attar’ın eserinde olmayıp Gülşehrî tarafından telif 
edilen bu hikâye, Nutkî tarafından kaynak gösterilmeden, aynen alıntılanmıştır. 
Bu hikâyeye göre olayın kahramanları şöyledir: Kânûn-ı Mahabbet’teki zahit 
Ahı Büşr; zahidin yolda rastladığı kişi filozof Yemliha; zahidin dolaşırken 
gördüğü ve âşık olduğu kadın Yemliha’nın hanımıdır. Hikâyede mekân olarak 
da Kudüs ve Hemyân (Hemedan) şehirlerini görmekteyiz. Gülşehrî, Ahı Büşr’ü 
ahılığa bağlı, dürüst bir tip olarak idealize eder. Filozof Yemliha ise onun karşıtı 
olan bir tiptir.9  

İkinci şart, sevgili neyi severse o, âşık katında muteber ve kıymetli 
olmalıdır. Âşığın, mâşukuna kayıtsız şartsız itaat etmesi aşkın olgunluğunun bir 
işaretidir. Âşığın kendini sevgilinin aşkında yok etmesi Leylâ ve Mecnûn 
kıssası hatırlanarak dile getirilir. Âşık öyle mesttir ki vuslat nedir, firkat nedir 
bilmez. Unutulmamalıdır ki ayrılıkta aynı zamanda hep bir kavuşma ümidi 
vardır. 

Âşıklığın üçüncü şartı, âşığın aşkında sadık olması, bunun yanı sıra 
sevgilinin de hercayi olmaması, herkese meyletmemesidir . Bu husus da yine bir 
hikâye ile temsil edilir. Mısır şehrinde izzet ve vakar sahibi bir kişi gezerken bir 
güzel görür ve ona âşık olarak ilân-ı aşk eder. Bu peri gibi güzel sevgili, 
kendisinin fevkalade güzellikte, afet-i devran bir kız kardeşi olduğunu ve şimdi 
ardında durduğunu söyleyince şeyh efendi gizlice bir bakış atar. Bunu fark eden 
dilber ona bir tokat atıp, sadık bir âşık olmadığını söyleyerek rezil rüsva eder. 
Bu kısa hikâyeden anlaşılmıştır ki gerçek âşık, aşkında sadık olmalı ve asla 
başka birine nazar etmemelidir.  

Aşkın kanunlarından ve âşıklığın şartlarından dördüncüsü, sevgilinin 
suretinin ve bütün bir heyetinin âşığın gözünde makbul olması gereğidir . Bir 
başka deyişle âşık, sevdiğinin uzuvlarında bir kusur varsa o kusuru görmemeli, 
kaşı gözünden yeğdir gibi şeyler söylememeli, ayıplarını örtmelidir. Kusur 
görmek, muhabbetin azlığından ileri gelmektedir. Şair, her konu başlığından 
sonra yaptığı gibi yine bir hikâye anlatır. Bağdat’ta yaşayan bir âşık, her gün 
sevgilisini görmek için Dicle nehrini geçmek zorundadır. Böylece her defasında 
sulara batıp çıkar. Yine böyle bir günde şehre dönerken sevdiğinin yüzünde 

                                                 
8  Kemal Yavuz, Gülşehri’nin Mantıku’t-Tayr’ı (Gülşen-nâme) Metin ve Günümüz Türkçesine Aktarma, c. 

II, Kırşehir Valiliği Yayınları, Ankara 2007, s. 404-446. 
9  Hikâyenin geniş bir tahlili için bkz.: Kemal YAVUZ, “Gülşehrî’nin Ahı Büşr Hikâyesi”, I. Ahi Evran-ı 

Veli ve Ahilik Araştırmaları Sempozyumu 12-13 Ekim 2004, Kırşehir, Bildiriler Kitabı, c. II, Haz.: M. 
Fatih Köksal, Gazi Üniversitesi Ahilik Kültürü Araştırma Merkezi Yayınları, Kırşehir 2004, s. 999-
1010. 
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tırnak izi görünce sebebini sorar ve bunun güzelliğine halel getirdiğini söyler. 
Bunun üzerine sevgilisi, onu görmenin kendisi için artık bir can korkusu 
olduğunu ifade ederek gönderir. Dicle’den geçmeye çalışan âşık o gün 
boğularak can verir.  

Bu hikâye hem Attâr’da hem de Gülşehrî’de yer almaktadır. Attar’ın 
eserinde Hikâye başlığı altında anlatılan bir olayda beş yıl bir kadına âşık olan 
bir adam, kadının gözündeki bir tırnak ucu kadar olan akı fark etmez. Kadına 
olan aşkı azaldığı bir vakit kadının gözündeki o kusuru fark eder. Kadına 
gözündeki bu akın ne zaman ortaya çıktığını sorar. Kadın da ona “bana olan 
aşkın azalmaya başladığı zaman, gözüme tam o zaman ak düştü, senin aşkın 
azalınca benim gözümde de bu ak peydahlandı” der. Atttar da hikâyeyi bir 
insanın başkalarının ayıplarını, kusurlarını arayacağına kendi kusurları ile 
ilgilenmesi gerektiğini söylerek bitirir.10 Bu hikâyede Dicle nehrini geçme, 
âşıkın ölmesi gibi motifler yoktur. Bunlar Gülşehrî tarafından eklenmiştir.  

Aynı hikâye Gülşehrî’nin eserinde “Dâstân-ı Merd ü Zen” başlığı altında 
289.-318. beyitler arasında yer almaktadır. Gülşehrî, âşıkın sevgilisinin gözünün 
içinde küçük bir kusur gördüğünü söyler, kadın buna gücenir ve “artık nehre 
geçmek için girme, ömrüne yazık etme” der. Adam da Dicle’yi her zaman 
kolaylıkla geçtiğini söyler ve kadına “neden böyle dedin” diye sorar. Kadın ise 
gözünün içindeki bu kusurun on yıldır var olduğunu, adamın aşkının azalınca bu 
kusurun adama gözüktüğünü söyler. Kadına göre adamın o kusuru görmemesi 
ve Dicle’yi kolaylıkla geçebilmesi kadına duyduğu aşırı sevgiden dolayıdır. Şu 
an aşkın ve sevginin bitmesi sebebiyle nehirde boğulacağını söyler. Adam bir 
gün kadını görmek için nehre atlar; her zaman kolaylıkla geçtiği nehirde 
sevgilisinin kusurlarını görmesinden ve ona karşı aşkının azalmasından dolayı 
boğulur.11 

Beşinci husus, sevgilinin yakınlarının ve her zaman beraber olduğu her 
şeyin âşık için de beğenilip kabul edilmesi mecburiyetidir. Sevgiliye yakın olan, 
âşık katında da muhterem olmadıkça gerçek aşk meydana çıkmaz. Bu, rakip 
olsa bile, sevgilinin mahallesinin köpeği olsa bile böyledir. Konu ile ilgili olarak 
Mecnun’un, sevdiği Leylâ’nın köpeğine ihtiram etmesi ve kendi çevresindeki 
insanlardan üstün tutması kısaca anlatılır. 

Burada anlatılan Leylâ’nın mahallesinin köpeğine âşık tarafından saygı 
gösterilmesi hikâyesi de Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî’nin Mesnevî-i 
Manevî’sinden alınmıştır. Manzum Nahifî Tercümesi’nde “Leylâ’nın Civarında 
Oturan Bir Köpeğe Mecnûn’un İltifat Etmesi” başlığı altında yer alan hikâyede 

                                                 
10  Feridüddin-i Attar, Mantık al-Tayr, çev.: Abdülbaki Gölpınarlı, II. c., Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, 

İstanbul 2001, s. 80-81. 
11  Kemal Yavuz, a. g. e., s. 44-49. 
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Mecnûn, Leylâ’nın mahallesindeki bir köpeğe bile saygı gösterir, onun etrafında 
dolanır ve onu Ashab-ı Kehf’in Kıtmir’i ile özdeşleştirir.12 

Âşıklığın şartlarından altıncı ve sonuncusu kınanmaktan çekinmemektir. 
Ağyarın sövüp sayması, ta’n edip ayıplaması sevgiliye duyulan aşk ve şevkin 
artmasına sebep olmalıdır. Zira nasihat ve kınama âşığa fayda vermez. Bununla 
ilgili de bir hikâye anlatılmaktadır. Kendi hâlinde sıradan bir genç asilzade bir 
kızı sever. Ne söylerlerse söylesinler onu bu aşktan vazgeçiremezler, nasihat 
dinletemezler. Sevgilinin yakınlarından biri olan zalim bir bey o genci 
mâşukunun mahallesinde görünce bir daha oraya gelemesin diye taşla iki 
ayağını kırar. Ama genç, o zalim kimseye ayaklarını yürümez edip kûy-ı yârda 
kalmasını sağladığı için dualar eder ve hiç bir sitemde bulunmaz. 

Bu hikâye ile âşık faslının sonuna gelinir. Toplam 191 beyitte anlatılan 
âşıklığın esasları böylece özetlenmiş olur (b. 117-307). Sevgili için suret 
güzelliğinin yeterli olmadığı, huyunun da güzel olması gerektiği, yüz-göz 
güzelliğinin yanı sıra iyi ahlâkın elzem olduğu gibi görüşlerin dile getirildiği 
kısa bahis (b. 308-315),  mâşuk bahsine bir girizgâh oluşturmaktadır.  

Mâşukluğun esaslarının anlatıldığı bölüme “Der Âgâz-ı Şerâit-i Mâşuk” 
başlığı ile girilir. İlk şart, sevgilinin güzel ve ahlâklı olmasıdır. Mâşuk, iffetini 
korumayı bilmeli, heva ve hevesine düşkün olanlara uymamalıdır. Konu, yine 
bir hikâye ile somutlaştırılır. Zamanın birinde işveli ve nazlı bir dilber vardır. 
Birgün bir şehzadeyi görür ve adeta kendini unutur. O asilzade de onu görünce 
âşık olur. Fakat yine de temkinli ve ölçülü davranır. Sevdiği ise daha cesurdur. 
Zamanla âşığın hatırına, “acaba bir başkası onu sevmiş midir?” düşüncesi gelir. 
Sevgili ise hep onunla beraber olmak ister, bunun bir yolunu arar durur. 
Sonunda işret sofrasını kurar ve âşığını davet eder. Delikanlı böyle bir daveti 
can u gönülden kabul ederek gider. Yiyip içerler, hoşça vakit geçirirler. 
Mâşukun ısrarı üzerine bir de şarap içen genç sarhoş olur. Mâşuk bir iki öpücük 
verince kendinden geçer ve murat alıp murat verirler, sonra da uykuya dalarlar. 
Uyanınca her şeyin farkına varan gencin iffeti galebe eder ve yaptığından 
pişman olur. Sevdiğinin bir aşüfte kadın olduğunu, dünyada nice kimselerle 
düşüp kalktığını anlar. Onun bir hileci olduğunun ve kendisine tuzak 
kurduğunun farkına varınca yanından uzaklaşır ve ondan nefret eder. Bir daha 
kadınlara yaklaşmayacağına dair Allah’a yeminler eder. 

                                                 
12  Âmil Çelebioğlu, Mesnevî-i Şerîf Aslı ve Sadeleştirilmi şiyle Manzum Nahifî Tercümesi, c. III, Sönmez 
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İkinci şart, mâşukun müdakkik olması, yani kılı kırk yararak taklitçilerden 
ve münafıklardan kaçınmasıdır. Bu husus, temsilî olarak şu hikâye ile anlatılır: 
Zamanın birinde güzellikte emsalsiz ve nice asilzadelerin talip oldukları bir 
dilber, bir de sokaklarda yaşayıp gelene geçene dua eden bir derviş vardı. O 
güzel ne zaman yoldan geçse derviş ona dua eder, övgüler düzerdi. Bir gün 
dilber öfkelenip dervişi tutuklattırarak sarayının hapishanesine attırdı. Huzuruna 
getirtip sorguladığında dervişin, kendisine bir sevgili aradığını öğrendi. 
Aradığını bulup bulmadığını sorunca da aranılan sevgilinin kendisi olduğunu 
işiterek daha da öfkelendi ve cellata emir verdi. Fakat derviş bu emri işitince 
çok sevindi ve sevdiğinin fermanına muti bir şekilde boyun eğdi. Dervişin 
memnuniyetini gören güzel, emrin ifasını durdurdu. Çünkü dervişin sadakatini 
ve aşkının samimiyetini anlamıştı. Böylece onu kendine âşık seçti. Kimsede bu 
sadakati görmediğini söyleyerek aşklarını yaşamaya başladılar. Çünkü bülbülü 
olmayan gülşende biten gül elbette zayi olur. 

Anlatılan bu hikâye Feriddüddin-i Attar’ın eserinde ufak tefek 
değişikliklerle yer almaktadır. Burada anlatılan asilzade bir şehzadedir. Padişah 
tarafından öldürülmek istenen derviş vezir sayesinde ölümden kurtulur. Yine 
vezir şehzadeye duyduğu aşkı padişaha ve şehzadeye iletir ve şehzade dervişi 
görmek ister. Mâşukun âşığını görmek istemesi dervişi heyecanlandırır, 
şehzadenin huzuruna varınca bir nara atar ve can verir.13 

Mâşukluğun şartlarından üçüncüsü, dilberin de sadık olması ve insiyatifi 
elden bırakmamasıdır. Bir güzel elbette işve ve naz edecektir, fakat bunda 
aşırıya gitmesi aşka zarar verir. Her ne kadar dilbere naz gerekli ise de acı ve 
inlemeye sebep olmaması lâzımdır. Bu noktada Leylâ ve Mecnun ile Mahmud 
ve Ayaz hikâyelerine telmihte bulunulur. Leylâ’nın Mecnun’a ettiği naz 
hatırlanır. 

Dördüncü husus, eserin ilginç bölümlerinden biridir. Burada ifadesini 
bulan husus, âşığın, sevgilisinin elini öpmek istemesi hâlinde sevgilinin buna 
izin vermesi; kolunu öpmeyi arzu etmesi hâlinde de yine bunun için müsait 
bulunmasıdır. Zira bu hususta çok naz etmek, güzelliğin yok olmasına sebep 
olur. Güzellikte eşi benzeri bulunmaz bir dilber vardı ki âşıklarına vefa 
göstermeyip çok âh almıştı. Âşıklarının bu âhları, birer belâ okuna dönüşerek 
bir gün ona isabet etti. O güzel öyle hasta olmuştu ki hekimler derdine deva 
bulamadılar. Nihayet ümitlerin tükendiği bir esnada remil falı bakmakta mahir 
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Murat A. KARAVELİOĞLU – Fatih TIĞLI 162

bir falcıdan haberdar olarak getirttiler. Falcı, dilberin hastalığının maddî bir 
maraz olmadığını, âha giriftar ve belâya dûçâr olduğunu söyleyerek gerçeği 
açıklar.  

Şartlardan beşincisi, güzellerin kusurlarını ayıplamanın manasız 
olduğuna dairdir. Çünkü insanlar daima birbirlerinin kusur ve ayıplarını arar 
dururlar. Mağrib ülkesinin vezirinin pek güzel bir oğlu vardır. Kendisine denk 
olmayan, yaşı ilerice bir kimse ona gönül verir. İş vezirin kulağına gidince çok 
öfkelenir ve oğluna kızar, adama da olmadık işler eder. İki âşık sıkıntılara daha 
fazla dayanamayınca gizlice Hindistan’a kaçarlar. Vezir peşlerinden askerlerini 
gönderdiyse de bulamayıp geri döndüler. İki âşık Hindistan’da çok mutlu 
yaşarlar. Hüner sahibi adam, o veziroğluna pek çok ilimler öğretir, onu 
yetiştirir. Bu hâl vezirin kulağına gidince çok sevinir ve bir mektup yazarak 
vezirlik rütbesinin kendisine verildiğini, acele dönmesi gerektiğini bildirir. 
Fakat delikanlı buna inanmaz ve dönmek istemez. Daha sonra başka bir ulak 
tarafından vezirlik mührünün gönderildiğini görünce inanarak ülkesine döner ve 
babasının yerine padişahın veziri olur. 

Altıncı husus, sevgilinin âşığa merhamet etmesi ve her an 
yaralamamasıdır. Aksi hâlde başkalarıyla ilgilenmesi âşığı üzer. Âşık her türlü 
sıkıntıyı çekmeye razıdır, yeter ki sevgili başkalarıyla yakınlık kurmasın. Eserin 
son hikâyesi bu son bahse aittir. Güzellikte eşi benzeri olmayan Cihan adlı bir 
güzel ve onun bir âşığı vardır. Cihan, olur olmaz kişiyle konuşur, alaka gösterir. 
Âşığı ise buna çok üzülür, ona hep nasihat eder; bir bahçeye bir bülbül yeter, 
kuş velvelesinin lüzumu yok, diye öğütler. Fakat dilber onun sözlerini bir türlü 
dinlemez. O âşık sonunda eline bir bıçak alıp kendisini yaralamaya başlar. 
Cihan bunu görünce atılıp engel olmak isterse de âşık önce onu sonra da kendini 
öldürür.  

Mâşukluğun esasları da altı şart altında böylece beyan edildikten sonra (b. 
316-556) eser, hatime ve özür beyan edilen kısa bölümlerle sona erer. “Hatime” 
bölümü (b. 557-581), yirmi beş beyitten meydana gelir. Burada aşkın bu 
tertemiz kanunlarını anlayanların ne güzel âşık ve ne güzel Mâşuk oldukları 
belirtilir. Aşk şarabının humarı baş ağrısı vermez, sevenin kalbi altın gibi 
kıymet kazanır. Âşık, feleklerin sultanı, meleklerin eşidir. Allah’a ulaşmak 
ancak aşk ile mümkün olur. Eğer kişi âşık olmazsa bari ilim yoluyla kalbini 
tasfiye etmelidir. Kişi hikmet öğrenmelidir. Dünyaya tamah etmek ne kötü bir 
haslettir. İnsan, mevki ve mertebe kazanmak hırsıyla dünyaya bağlanarak 
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sonunu ağlamak ve inlemek etmemelidir. Kısacası dünyada ya âşık, ya ârif 
yahut âbid olmalıdır, gerisi hep fazlalıktır. 

“Der Özr-hâhî” başlığını taşıyan son kısımda şairin, bu tür eserlerde hep 
görülen mütevazi üslubu ile karşılaşılır (b. 582-595). Şair, şiir söylemeye 
mecali, kabiliyeti yokken Allah’ın, ona bu eseri yazma imkânı vermesi 
sebebiyle O’na şükreder. Eserinin, anlayan kimseler elinde okunmasını, 
beğenilmesini diler. Eserin hatalardan berî olmadığını, safalı dostların, bu 
hataları örtmesini ister. Eserin her yere ulaşmasını ve kendisine Fatihalar 
okunmasını temenni ederek mesneviyi bitirir. 

 

SONUÇ 

Kanûn-ı Mahabbet, didaktik yönü ağır basan ve öğretici bir gaye güden, 
bu sebeple de sanat endişesinden uzak ve lirizmden hayli yoksun bir manzume 
olarak öne çıkmaktadır. Buna rağmen, edebi sanatların belli başlılarından yeri 
geldikçe yararlanılmış, kafiye kusursuz kullanılmış, vezin kusurları da 
örtülmeye çalışılmıştır. Şiirselliği artırıcı ahenk hususiyetlerinden son derece az 
yararlanıldığı görülmektedir. Nutkî, eser boyunca hikâyelerin kahramanlarını 
Osmanlı coğrafyasının içinde ve dışında bazı bölgelerde dolaştırır, zaman 
zaman kısa tabiat tasvirleri yapar. Çoğu zaman ise konunun ifadesinde tekrara 
düştüğü görülür. Nutkî’nin dili sade ve akıcıdır. Arapça ve Farsça kelimelerin 
varlığı rahatsız edecek boyutta ve miktarda olmamakla birlikte şairin yer yer az 
bilinen kelimeleri tercih ettiği görülür. Bu durum, yalnızca şairin bir özelliği 
değil, aynı zamanda XVI. asrın da dil ve üslup özelliklerindendir.  

Eserde, aşkın kanunlarının anlatıldığı bölümler genellikle kısa tutulmuş, 
fakat ilk ve önemli görülen esaslarda uzun hikâyeler anlatılması tercih 
edilmiştir. Hikâyelerin orijinal yanı olmayıp, bunlar daha önce yazılan kimi 
klasik eserlerden (Mesnevî-i Manevî, Mantıku’t-tayr, Mantıku’t-tayr Tercümesi 
Gülşen-nâme) ya aynen alınmış veya ufak tefek bazı değişikliklerle esere dâhil 
edilmiş hikâyelerdir. Bu kaynağı belirtilmeyen alıntılara en güzel örnek olarak 
ilk hikâyeyi verebiliriz. Bir zahidin başından geçen olayları anlatan uzun hikâye 
(b. 124-213), Gülşehrî tarafından m.1317 yılında yazılmış olup eserinde aynen 
hatta daha ayrıntılı bir şekilde yer almaktadır. Yine âşıklığın özelliklerinin 
anlatıldığı bölümde dördüncü hikâye olan sevgilisini görmek için Dicle’yi 
geçen ve bir gün sevgilsinin gözündeki bir kusuru fark eden âşık hikâyesi hem 
Attar’da hem de Gülşehrî’de vardır. Fakat Nutkî bu hikâyeyi alırken Gülşehrî’yi 
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tercih etmiştir. Özellikle bu iki hikâyenin kaynağının Gülşehrî olmasına 
dayanarak Nutkî’nin Mantıku’t-tayr Tercümesi-Gülşen-nâme’yi görmüş ve 
okumuş olduğunu iddia edebiliriz. Bu da Gülşehrî’nin ve eserinin önemini 
göstermektedir. Kaynağını tespit edebildiğimiz diğer iki hikâye de Attar’ın 
Mantıku’t-tayr ve Mevlâna Celaleddin-i Rumî’nin Mesnevî-i Manevî’sinden 
alıntılanmıştır. Leylâ ve Mecnûn ve Mahmûd ve Ayaz konulu hikâyeler de telif 
olmayıp benzer şekillerde Gülşehrî’nin eserinden aktarılmıştır. 

Konu ve işleyiş bakımından, âşık ve mâşukun hangi şartlara sahip olması 
gerektiğini göstermesi açısından orijinal olan eser, muhteva olarak maalesef 
kaynağı belirtilmeyen alıntılar yönüyle başarısızdır.  

Gelibolulu Mustafa Âlî tarafından ağır bir şekilde eleştirilen Nutkî-i 
Şirvânî değişik kaynaklardan aldığı hikâyelerle yeni bir eser kaleme almış ve 
kıssahânlığı zamanında padişaha sunmuş olabilir. Tarihçiliğinin yanı sıra 
edebiyat eleştirmenliği ile de tanınan Âlî’nin dediklerini doğru kabul edersek bu 
eserin Şirvanlı Nutkî tarafından yazılmış ve padişaha sunulmuş olabileceği 
muhtemeldir diye düşünmekteyiz.  
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MET İN∗∗∗∗ 

KİTĀB-I ĶĀNŪN-I MAĢABBET 

Bismillāhirraģmānirraģím 

 

Mefā‘ílün Mefā‘ílün Fe‘ūlün 

SK: [150b], AE: [137b], MK: [9a] 

 
 [0001.] İlāhí ‘ayn-ı ‘aķlum rūşenā ķıl 

  Cenāb-ı Ģażretüñle āşinā ķıl 

 

 [0002.]Şarāb-ı ‘ışķ-ıla ref‘ it ģicābı 

  Küdūret virmesün benlik şarābı 

 

 [0003.]Müyesser ķıl baña bir cām-ı pür-şūr 

  Kim içen anı olmaz híç maĥmūr  

 

 [0004.] Dem-ā-dem cām-ı ‘ışķı eyleyüp nūş 

  Ola kim ‘ālemi idem ferāmūş 

 

 [0005.]Bu ‘ālem ser-be-ser endūh u ġamdur  

  Ser-ā-ser miģnet ü derd ü elemdür  

 

6.] Ġınā virsün baña ‘ışķuñ cihānda 

  Ġamuñ eksilmesün bir laģža cānda 

 

 [0007.]Beni ceźb eylesün ķullāb-ı ‘ışķuñ  

  Baña meftūģ olsun bāb-ı ‘ışķuñ 

 

                                                 
∗ Metnin dipnotları beyit numaralarına göre verilmiştir.  
2 benlik: menlik MK 
3 pür-şūr: pür-nūr MK // içen anı: anı içen MK 
5 bu: ki SK 
7 ceźb: cezm SK 
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 [0008.] Müdām olsun göñülde ģālet-i ‘ışķ 

  Şarāb-ı şevķ-ıla keyfiyyet-i ‘ışķ 

 

 [0009.] Ola kim terk idem ‘ışķ-ı mecāzı 

  Šutam dāyim saña rūy-ı niyāzı 

 

 [0010.] Niçe bir bu hevā-y-ıla hevesler 

  Nedür cān gülşeninde bunca ĥasler 

 

 [0011.] Niçe bir bu hevā-yı zülf-i dildār 

  Niçe bir ārzū-yı ‘ārıż-ı yār  

 

 [0012.]Niçe bir nār-ı şevķ-ı lāle-rūyān 

  Yaķar cānumda her dem dāġ-ı ĥırmen  

 

 [0013.] Niçe bir ķayd-ı bend-i zülf-i dilber 

  Beni zār u esír-i miģnet eyler 

 

 [0014.] Beni bu ķayd-ı miģnetden ĥalāŝ it 

  Ģarím-i ‘izzetüñde ‘abd-i ĥāŝ it 

 

 [0015.]Gözümden perde-i pindārı ref‘ it 

  Baña māni‘ olan aġyārı ref‘ it 

 

 [0016.] Çıķar dilden ĥayālāt-ı hevāyı 

  Derūna ķoyma fikr-i māsivāyı 

 

 [0017.] Baña genc-i ma‘āní ķapusın aç 

  Sirāc-ı lušfuñ eyle dilde vehhāc 

 

 [0018.] Benüm ģall eylegil ‘ıķd-i lisānum 

  Beyān itsün ma‘āníyi zebānum 

                                                 
12 bu beyit: -MK 
15 aġyārı: eşyāyı MK 



Nutkî’in Aşka Dair Bir Mesnevisi: Kânûn-ı Mahabbet 167 

 [0019.]Baña mekşūf olup her sırr-ı mübhem 

  Cenābuñdan irişsün feyż her dem 

 

 [0020.] İlāhí ģüsn-i źātuñ ‘izzetiyçün 

  Saña ‘āşıķ olanlar ģürmetiyçün 

 

 [0021.]Vefā-yı vāŝılān-ı ģażretüñçün 

  Ŝafā-yı ‘ārifān-ı vaģdetüñçün 

 

 [0022.]Derūn-ı pāki içün ehl-i źevķuñ 

  Dil-i bí-bāki içün ehl-i şevķuñ 

 

 [0023.] Ayırma ‘ışķdan bir laģža cānum 

  Ölünce tende tā rūģ-ı revānum 

 

 [0024.] Baña ‘ömr olduġınca ‘ışķı żamm it 

  Ģayātum muŝģafın ‘ışķ-ıla ĥatm it 

 

 [0025.] Dilümde virdüm olsun ‘ışķ ŝoñ dem 

  Murādum bu-durur vallāhu a‘lem 

 

Āġāz-ı Kelām 

 [0026.] Gel ey mest-i mey-i hum-ĥāne-i ‘ışķ 

  Belā şehrindeki dívāne-i ‘ışķ 

 

 [0027.]İşit bir ĥōş kelām-ı ģikmet-āmíz 

  Meta‘-ı źevķ-baĥş u ģālet-engíz  

 

 [0028.] Ģadíś-i ‘ışķdur bu dürr-i meknūn 

  Degül efsāne-i Leylí vü Mecnūn 

                                                 
19 irişsün: irişür S; her: bir SK 
21 bu beyit: -MK 
22 dil-i bí-bāki içün: dil-i pāki içün hem MK 
27 metā‘: semā‘ AE, MK 
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 [0029.] Budur ādāb-ı ‘ışķ-ı ‘iffet-āmíz 

  Degüldür şūr-ı Şírín ile Pervíz 

 

 [0030.] Bunı gūş eyler ise gūş-ı cānuñ 

  Ŝafālar kesb ide rūģ-ı revānuñ 

 

 [0031.]Meger bir gün ki bu çarĥ-ı zer-endūd 

  Duĥān-ı āhum-ıla oldı pür-dūd 

 

 [0032.] Egerçi yoġ-ıdı nām u nişānum 

  Velí eflāke irmişdi fiġānum 

 

 [0033.] Gehí bí-kesligümden eyleyüp yād 

  İderdüm derd ü ģasret birle feryād 

 

 [0034.]Gehí ġam-ĥārsızlıķ miģnetinden  

  Gehí dil-dārsızlıķ ģasretinden 

 

 [0035.] Gehí gerdūn-ı dūnuñ gerdişinden 

  Gehí dehrüñ olur olmaz işinden 

 

 [0036.]İderdüm kendü kendüme şikāyet 

  Ķılurdum ġamlarum bir bir ģikāyet 

 

 [0037.] Bu ģālet içre eylerken tefekkür 

  Beni almış meger ġūl-i taģayyür 

 

 [0038.] İletmiş vādí-i ģayretde ģayrān 

  Ķomış olmış hemān kendüsi pinhān 

 

                                                 
31 bu beyitten 103. beyte kadar: -MK 
34 ġam-ĥārsızlıķ: ġam-ĥārlıķ AE 
36 ģikāyet: rivāyet SK 
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 [0039.] Gözüm açdum ne gördüm bir beyābān 

  Görinmez ins ü cāndan híç bir cān 

 

 [0040.] İder bí-dānelikden murġ nefret 

  Ķılur bí-āblıķdan vaģş vaģşet 

 

 [0041.]Biraz dívāne-veş yildüm yüpürdüm 

  Yüzüm cārūb idüp yollar süpürdüm 

 

 [0042.]Ne ol ŝaģrāya bulundı nihāyet 

  Ne bir kes kim baña ide delālet 

 

 [0043.]Ne deñlü eyledüm anda şitābı 

  Açılmadı baña bir rāh bābı 

 

 [0044.] Tek ü pūdan gidüp tāb u tüvānum 

  Be-ġāyet ıżšırāba düşdi cānum 

 

 [0045.]Gezerken ol beyābān içre ģayrān 

  Yilerken her šaraf üftān u ĥízān 

 

 [0046.] Görindi nāgehān bir pír-i ‘ārif 

  Yüzinde berķ urur nūr-ı ma‘ārif 

 

 [0047.] Birūnı nūr-ı irfān-ıla pür-nūr 

  Derūnı ma‘rifetle Beyt-i Ma‘mūr 

 

 [0048.] Cemālinde ŝafā nūrı hüveydā 

  Ruĥında āfitāb-ı ‘aķl peydā 

 

                                                 
41 yollar: yirler AE 
42 kim: yoķ AE 
43 eyledüm anda : bildüm anda çün AE // açılmadı: bulınmadı AE 
45 yilerken: yaluñuz SK 
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 [0049.] Hemān dem gördi anı çeşm-i giryān 

  Göñül ķurtıldı ġamdan oldı ĥandān 

 

 [0050.] Varub pāyına düşdüm ol ‘azízüñ 

  Elini öpdüm ol ŝāģib-temízüñ  

 

 [0051.] Didüm sensin meger Ĥıżr-ı ģuceste 

  Ki dil ġamdan senüñle oldı reste  

 

 [0052.] Hemānā rūģdur cism-i lašífüñ 

  Nedür i‘lām ide nām-ı şerífüñ 

 

 [0053.] Nedür işbu beyābān-ı firāvān 

  Ki yoķdur aña hergiz ģadd ü pāyān 

 

 [0054.]Ne rāh u resm ü ne ĥod tūşe-i rāh 

  Meded ķıl baña ķaldum şöyle gümrāh 

 

 [0055.] Didi nāmum benüm pír-i ĥıreddür 

  Šaríķum dāyimā rāy-ı reşiddür 

 

 [0056.]Felekde mihr-veş rūşen-żamírem 

  Cüvān-rāyem eger ŝūretde pírem 

 

 [0057.] Benem ģikmetde iksír-i sa‘ādet 

  Benem hem kímyā-yı ‘izz ü devlet 

 

 [0058.] Benem ícādda ūlā-yı aķdem 

  Benem hem bā‘iś-i ikrām-ı ādem 

 

 [0059.] Baña peyrev olan bulur hidāyet 

  Baña tābi‘ olan görmez ēalālet 

                                                 
54 bu beyit: -SK 
56 cüvān-rāyem: cüvānum ben AE 
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 [0060.] Bu ŝaģrā vādí-yi dünyā-yı dūndur 

  Niçe ferzāneler bunda zebūndur 

 

 [0061.] İdüp her biri bir sevdā-yı sūdı 

  Bu vādíde telef eyler vücūdı 

 

 [0062.] Virenler dil bu tíh-i dívsāra 

  Düşerler ‘āķıbet vādí-yi nāra 

 

 [0063.] Neden dil virmek āsyāb-ı cihāna 

  Neden āteş bıraķmaķ cism ü cāna 

 

 [0064.] Bu rūşendür ki çarĥ-ı fitne-engíz 

  Ŝalar başuña her gün tíġ-ı ser-tíz 

 

 [0065.] Seni bilmezsin işbu çarĥ-ı devvār 

  İder döne döne dōlāb-veş zār 

 

 [0066.]Bu dehr-i bí-beķānuñ źevķı kemdür 

  Baķarsañ ‘ayn-ı ‘ibretle elemdür 

 

 [0067.] Ŝafā-yı vaķti cümle miģnet-engíz 

  Şarāb-ı ŝāfı her dem derd-āmíz 

 

 [0068.] Sipihrüñ gerçi mihri var cihāna 

  Velí yaķmaġ-ıçun eyler bahāne 

 

 [0069.]Görürsin gerçi mihri ‘ālem-efrūz 

  Velíkin ol bir āteşdür cihān-sūz 

 

 [0070.] Seni besler bu çarĥ-ı ejdehā-şekl 

  Olasın ‘āķıbet tā ķābil-i ekl 

                                                 
66 dehr-i bí-beķānuñ: dehrüñ ‘āleminüñ AE 
69 gerçi mihri: mihri gerçi AE 
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 [0071.] Yüzi üzre šutar gerçi seni yir 

  Aġız açup velí bir gün seni yir 

 

 [0072.] Virür gerçi saña çoķ genc-i medfūn 

  Yudar āĥir velí mānend-i Ķārūn 

 

 [0073.] Ne ĥoş dimişdür ol merd-i suĥan-dān 

  Kemāl-i nažm-ıla Ģassān-ı devrān 

 

 [0074.] Sipihrüñ ĥayrı yoķdur gerdişinde 

  Śebāt eglenmez anuñ bir işinde  

 

 [0075.] Didüm ey pír-i dānā-yı ĥıredmend 

  Niśār eyler lebüñ çün pend-ile ķand 

 

 [0076.] Ĥalāŝ olmaġa var mı baña çāre 

  Gelür mi şāhed-i baĥtum kenāra 

 

 [0077.] Baña himmet ķıl ey pír eyle irşād 

  Dil-i mahzūnumı lušfuñla ķıl şād 

 

 [0078.] Atalıķ ķıl baña šıfl-ı yetímem 

  Giriftār-ı ġam u derd [ü] elímem 

 

 [0079.] Nažar idüp baña ol kān-ı şefķat 

  Didi kim ey püser ķıl ‘ışķa himmet 

 

 [0080.] Ķılursañ ‘ışķ-ı ‘ālem-sūzı rehber 

  Bu vādíden ĥalāŝ itdüñ hemān ser 

 

 [0081.] Delíli ‘ışķdur kim olsa kem-rāh 

  Kimesne olmaya ‘ışķ-ıla gümrāh 

 

                                                 
81 olsa: itse SK 
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 [0082.] Didüm ey mürşid-i rāh-ı ģaķíķat 

  Delíl-i rūşen-i mülk-i sa‘ādet 

 

 [0083.] Beyān eyle baña gel ism-i ‘ışķı 

  Bilem tā ki nişān-ı nām-ı ‘ışķı 

 

 [0084.]Didi kim ey püser ‘ışķuñ beyānı 

  İdüpdür lāl niçe yüz biñ zebānı 

 

 [0085.]Münezzehdür anuñ nāmı resimden 

  Müberrādur müsemmāsı isimden 

 

 [0086.] Özi mestūrdur aģkāmı muģkem 

  Hemānā beñzer o[l]dur rūģ-ı ‘ālem 

 

 [0087.] Sebeb oldur vücūd-ı mümkināta 

  Şeref oldur cemí‘-i kāyināta 

 

 [0088.] Cihān tendür cihānuñ cānıdur ‘ışķ 

  Ģaķíķat mülkinüñ sulšānıdur ‘ışķ 

 

 [0089.] Çü Ādem ‘ışķ-ıla bulmuşdı mevcūd 

  Melā’ik zümresine oldı mescūd 

 

 [0090.] Ĥalíle ‘ışķ-ıla gülşen olup nār 

  Ser-ā-ser āteş oldı cümle gülnār 

 

 [0091.] Kelími ŝāģib-i Šūr eyledi ‘ışķ 

  Şecerden nāžırı nūr eyledi ‘ışķ 

 

 [0092.] Devā-yı ‘ışķ içündür derd-i Eyyūb 

  Ŝafā-yı ‘ışķ içündür ģüzn-i Ya‘ķūb 

                                                 
84 niçe yüz biñ: niçe biñ SK 
85 nāmı: źātı AE 
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 [0093.] Bulupdur ‘ışķ-ıla Faĥr-ı risālet 

  Maķām-ı ķurb-ı ev-ednāya vuŝlat 

 

 [0094.] Muģaŝŝıl ‘ışķdur ‘ālemde maķŝūd 

  Velíkin ‘ışķ-ı pāk-i źāt-ı Ma‘būd 

 

 [0095.] Ĥudādan ġayrınuñ ‘ışķı hevādur 

  Hevā-yı nefse tab‘iyyet ĥašādur 

 

 [0096.] Velíkin iĥtilāfāt-ı meşārib 

  Teķāżā eyler envā‘-ı mešālib 

 

 [0097.] Kimi dívāne-i ‘ışķ-ı Ĥudādur 

  Kimi āşüfte-i ģüsn ü bahādur 

 

 [0098.] Kimi meftūnı ģüsn-i Lā-yezālüñ 

  Kimi mecnūnı erbāb-ı cemālün 

 

 [0099.] Kimi cām-ı ģaķíķatden olub mest 

  Kimi şeyĥ-i mecāzíden alur dest 

 

 [0100.] İder tesbíģ zülf-i müşk-bārı 

  Dem-ā-dem źikr ider ism-i nigārı 

 

 [0101.] Gehí fürķatde olur zār u pür-ġam 

  Gehí vuŝlatda olur şād u ĥurrem 

 

 [0102.] Sülūk-i himmet ü sa‘y-ıla āĥir 

  Olur kūy-ı ģaķíķatde mücāvir 

 

 [0103.] Ģaķíķat rāhıdur ‘ışķ-ı mecāzí 

  Odur ehl-i ŝafānuñ kār-sāzı 

 

                                                 
103 birinci mısra: -AE 
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 [0104.] Odur ebkār-ı fikrüñ cilve-gāhı 

  Ģaķíķat Ka‘besinüñ şāh-rāhı 

 

 [0105.] Odur eglencesi ehl-i ŝafānuñ 

  Ŝafā-yı ķalbi erbāb-ı vefānuñ 

 

 [0106.] Ģaķíķí ger mecāzí ‘ışķ-ı mušlaķ 

  Kerāmetdür bení Ādemde el-ģaķ 

 

 [0107.] Eger meftūn-ı ‘ışķ olmazsa insān 

  Ģaķíķatde çi insān [u] çi ģayvān  

 

 [0108.] Ne ģayvān belki seng-i ĥāradur ol 

  İki ‘ālemde yüzi ķaradur ol 

 

 [0109.] Ten-i bí-‘ışķ bir cānsuz bedendür 

  Füsürde-dil olanlar mürde-tendür 

 

 [0110.] Gerekdür ādemüñ ‘ışķ-ıla rāzı 

  Ģaķíķí yoġ-ısa bārí mecāzí 

 

 [0111.] Gerekmez ‘ışķ líkin şehvet-ālūd  

  Ki tā cān u dile andan ire sūd 

 

 [0112.]Şu kim şehvet hevāsına düşüpdür 

  Behímiyyet belāsına düşübdür 

 

 [0113.]Buña rūşen delíl oldur nažar ķıl 

  Ki her ģayvān olur çiftine māyil 

 

                                                 
112 hevāsına: belāsına AE; düşübdür: uyubdur M; // belāsına düşübdür: ķażāsına irübdür AE 
113 çiftine: ģaķķına SK 
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 [0114.]Hevā-yı nefsí ŝanma ‘ışķ-ı yāri 

  Degüldür hey birāder ‘ışķ bāzí 

 

 [0115.] Ne her ‘āşıķ cihānda ‘āşıķ olur 

  Ne her ma‘şūķ ‘ışķa lāyıķ olur 

 

 [0116.] Niçe ādābı vardur rāh-ı ‘ışķuñ 

  Niçe ķānūnı vardur şāh-ı ‘ışķuñ 

   

  Şarš-ı Evvel der Beyân-ı Šaleb-i Şevķ 

 [0117.]Gerek ‘āşıķda evvel ‘ışķ ġālib 

  Dil ü cān-ıla olmak yāre šālib 

 

 [0118.] Tevaķķuf itmeye meyl-i nigāra 

  Dem-ā-dem šālib ola vaŝl-ı yāra 

 

 [0119.] Degüldür ol kişi ‘ışķ içre ŝādıķ 

  Vefā eylerse dilber ola ‘āşıķ 

 

 [0120.] Eger cevr eyleye dilber eger nāz 

  Gerekdür ‘āşıķa kim ola ser-bāz 

 

 [0121.] Važífe ‘āşıķa zírā šalebdür 

  Šaleb vuŝlat ģuŝūline sebebdür 

 

 [0122.] Šalebsüz kimse yāra vāŝıl olmaz 

  Šalebsüz híç nesne ģāŝıl olmaz 

 

 [0123.]Gerekdür ‘āşıķa ‘ışķ içre pūyān 

  Ya cānāna ire yā ĥod vire cān 

   

                                                 
114 hey: ey AE, MK 
117 ‘ışķ: şevķ MK 
123 cānāne ire yā ĥod: ĥod cānāne ire yā SK 
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  Ģikāyet 

 [0124.]Meger var idi bir zāhid Bişir-nām 

  ‘İbādetle geçürmiş niçe eyyām 

 

 [0125.] Ġıdā-yı rūģı olmışdı anuñ ŝavm 

  Gözi görmezdi hergiz ŝūret-i nevm 

 

 [0126.] Gezerken bir gün ol ešrāf-ı şehri 

  Ķażā-y-ıla görür bir māh-çihri 

 

 [0127.] Ŝabā çözmüş meger bend-i niķābın 

  Cihāna ‘arż ķılmış āfitābın 

 

 [0128.] Füsūnlar oķuyup bādām [u] síbe 

  Ĥam urmuş ebrū-yı ‘ābid-firíbe 

 

 [0129.] Bir āfet nāzenín [ü] ĥūb-endām 

  Libās içre teni ŝan maġz-ı bādām 

 

 [0130.] Nigār-ı meh-cebín ĥurşíd-ruĥsār 

  Ķıyāmet-ķāmet ü hem kebk-reftār 

 

 [0131.] Ol āhū-yı Ĥoten tenhā ŝanup rāh 

  İderdi seyr ŝaģrā vü çerā-gāh 

 

 [0132.] Nigār olmışdı meşġūl-i temāşā 

  İderdi seyri zāhid bí-muģābā 

 

 [0133.] Teferrüc ķılduġınca ol nigārı 

  Ĥarāb oldı dil-i perhíz-kārı 

 

 [0134.] Leb-ā-leb cām-ı ‘ışķı eyleyüp nūş 

  Belā bezminde oldı mest [ü] medhūş 

                                                 
124 bu beyitten 215. beyte kadar: -MK 
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 [0135.] Ģarāret birle itdi āh-ı dil-sūz 

  Ki anuñ āhı oldı ‘ālem-efrūz 

 

 [0136.] İşitdi ol nigār anuñ çü āhın 

  Seģāb-ı burķa‘ı setr itdi māhın 

 

 [0137.] Şitāb-ile revāne oldı rāha 

  Meger kim döymedi ol māh āha 

 

 [0138.] O gitdi ķaldı zāhid zār u giryān 

  Ser-ā-ser āteş-i ‘ışķ-ıla sūzān 

 

 [0139.] Ne bilür ol hümānuñ āşiyānın 

  Ne istifsār idebilür nişānın 

 

 [0140.] Ne zūr u zer ne ŝabr u šāķati var 

  ‘İbādet-gāhına ‘azm itdi nā-çār 

 

 [0141.]Niçe gün eyledi iķdām u ibrām 

  Göñülden çıķmadı fikr-i dil-ārām 

 

 [0142.] Namāz içün eger ķılsa iķāmet 

  Gelürdi yādına ol serv-ķāmet 

 

 [0143.] Olurdı secdeye ķılduķça niyyet 

  İki ebrūsı miģrāb-ı ‘ibādet 

 

 [0144.] Ne deñlü eyledi ŝabr u taģammül 

  Göñülden çıķmadı ol ‘ārıżı gül 

 

 [0145.] Hemān ‘azm eyledi Ķuds-i Şerífe 

  Sücūd itdi muŝallā-yı lašífe 

 

                                                 
141 iķdām u ibrām: ibrām u iķdām SK 
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 [0146.] Didi yā Rāb sensin vāķıf-ı ģāl 

  Baña ol verd-i aģmer eyledi al 

 

 [0147.] Beni ĥāk itdi ol serv-i ser-efrāz 

  Ĥarāb itdi füsūn-ı çeşm-i ġammāz 

 

 [0148.] Müyesser eylegil baña viŝālin 

  Derūnumdan birūn it yā ĥayālin 

 

 [0149.] Beni zāhidken itdüñ çün ki ‘āşıķ 

  Ģarím-i vuŝlata sen eyle lāyıķ 

 

 [0150.] Niçe yıl eyledi işbu niyāzı 

  Niyāzı ola tā kim çāre-sāzı 

 

 [0151.] Meger bir gice bir ģükm-i šabí‘at 

  Hücūm eyler aña nāgāh ġaflet 

 

 [0152.] Görür ĥābında ol merd-i dil-efgār 

  Kim aña el ŝaluban dārū dildār 

 

 [0153.] Zihí ĥābí ki yeg bídārlıķdan 

  Zihí mestí ki yeg huşyārlıķdan 

 

 [0154.] O dem kim ĥāb-ı ġafletden uyandı 

  Velí nār-ı teşevvuķ birle yandı 

 

 [0155.] Hemín ‘azm itdi sūy-ı şehr-i yāra 

  İrem şāyed diyü ol şehriyāra 

 

 [0156.] Aña bir kimse oldı yolda hem-rāh 

  Güźāf-ı lāf urup eyderdi her gāh 
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 [0157.] Benem ol źū-fünūn-ı ilm ü ģikmet 

  Nücūm u hendese vü šıbb u hey’et 

 

 [0158.] Zemín ü āsmān u māhí vü māh 

  Ķamunuñ sırrına ben oldum āgāh 

 

 [0159.] Dem-ā-dem felsefiyyātı idüp yād 

  İderdi zāhid ile baģś-i bünyād 

 

 [0160.] Ŝorardı mümkinātuñ ‘illetini 

  Arardı kāyinātuñ ģikmetini 

 

 [0161.] Beyān itmezdi zāhid híç ta‘líl 

  Ĥudāya eyler idi cümle tevkíl 

 

 [0162.] Ķılup ķānūn-ı ģikmet üzre rāyı 

  İderdi zāhide her dem eźāyı 

 

 [0163.] Gehí baģś ü cedel geh ķāl ü geh ķíl 

  İderler ķaš‘-ı menzil míl-der-míl 

 

 [0164.] Bular olmışdı rāh içinde pūyā 

  Görindi nāgehān bir ulu ŝaģrā 

 

 [0165.]Hevāsuz germ bir ŝusuz beyābān 

  Düşe ger murġ içine ola büryān 

 

 [0166.] Velíkin bir dıraĥt-ı şāĥsārı 

  Meyānında anuñ šutmış ķarārı 

 

 [0167.] Dibinde vaż‘ olınmış bir ĥum-ı āb 

  Ŝuyı leźźetde olmış ŝan ki cüllāb 

 

                                                 
165 ger murġ içine: murġ içine ger AE 
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 [0168.] Ta‘accüb eyleyüp ol merd-i elfāf 

  Didi eyle beyān bu ŝudan evŝāf 

 

 [0169.] Ki bu ŝaģrā-yı germ içre bu ābı 

  Neden vaż‘ eylemişler vir cevābı 

 

 [0170.] Didi zāhid ķomış bir ŝāģib-i ĥayr 

  Gelürse kim ki bunda iderek seyr 

 

 [0171.] Bu ŝusuz yirde içüp işbu mādan 

  O ŝāģib-ĥayrı yād ide du‘ādan 

 

 [0172.] İşitdi bunı çün ol merd-i ĥod-bín 

  Bu miskíne hezārān itdi nefrín 

 

 [0173.]Eyitdi ša‘n-ıla iy gūl ü aģmaķ 

  Cevābı virmedüñ sen bā-hüve’l-ģaķ 

 

 [0174.] Kimüñ eksügidür ‘ālemde bu ĥayr 

  Ki ŝu šaşıya bunda tā içe ġayr 

 

 [0175.] Bu ĥummı vaż‘ idüpdür bunda ŝayyād 

  Ola tā kim vuģūş ol āba mu‘tād 

 

 [0176.]Ŝu içerken gelüp āhū-yı teşne 

  Uralar ġāfil iken tíġ u deşne 

 

 [0177.] Velíkin isterem yunmaķ bu dondan 

  Ki tā šāhir olam çirk-i bedenden 

 

 [0178.] Yuyup a‘żāmı çün kim eyleyem pāk 

  Bu ĥummı seng-ile ben eylerem çāk 

                                                 
173 cevābı virmedüñ: su’ālüm dimedüñ AE 
176 tíġ: tír AE 
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 [0179.] Buradan çün ki ma‘dūm ola bu ŝu 

  Ĥalāŝ-ı ŝayd olurlar vaģş u āhū 

 

 [0180.] Didi zāhid aña lušf eyle yoldaş 

  Ŝuyı murdār idüp urma küpe šaş 

 

 [0181.] Müsāfir menzilidür işbu sāye 

  Gelürler ŝu recāsıyla buraya 

 

 [0182.] Bozup sen ĥayrını bu ĥayr-ĥāhuñ 

  Giderme revnaķın bu kūçe-gāhuñ 

 

 [0183.] ‘İnād idüp hemān ol merd-i ĥod-rāy 

  Meyān-ı māda itdi kendüye cāy 

 

 [0184.] Šalup māhí gibi ŝu içre gitdi 

  Özini ŝuda ol dem ġarķ itdi 

 

 [0185.] Görüp zāhid anı itdi ta‘accüb 

  Ki ādem ġarķ ide anuñ gibi küb 

 

 [0186.] Meger kim çāh-ı bí-pāyān-ımış ol 

  Degül ĥum belki vāfir āb-ımış ol 

 

 [0187.] Muķaddermiş anuñ mevti bu ŝuda 

  ‘Adū-yı mekr šururmış pusuda 

 

 [0188.]Anuñçün virdi cān anda o nā-merd 

  Ĥumı žann itmemişdi dām-ı ŝayyād 

 

 [0189.] Alup zāhid o şahŝuñ cümle varın 

  Libās u zād-ı rāh u berg ü bārın 

 

                                                 
188 bu beyit: -AE 



Nutkî’in Aşka Dair Bir Mesnevisi: Kânûn-ı Mahabbet 183 

 [0190.] Bu deñlü kār u bāra oldı mālik 

  Hemān dem şāh-rāha oldı sālik 

 

 [0191.] Gelüp irişdi çün kim menziline 

  Virüp iki direm dellāl eline 

 

 [0192.] Ŝorup buldı o şaĥŝuñ ĥānesini 

  Alup malın ķomadı dānesini 

 

 [0193.] İdüp ĥātūnına teslím-i emvāl 

  Šurup ķapuda itdi ‘arż-ı aģvāl 

 

 [0194.] Getürdi mācerāyı çün beyāna 

  Aña taģsín idüp bānū-yı ĥāne 

 

 [0195.] Didi ancaķ olur sende emānet 

  Bu deñlü mala ķılmaduñ ĥıyānet 

 

 [0196.]Buyur içerü idelüm żiyāfet 

  Ķılalum ĥidmet-ile şükr-i ni‘met 

 

 [0197.] Didi zāhid ki iy bānū-yı ‘izzet 

  İçerü girmege māni‘ şerí‘at 

 

 [0198.] Ki sen mestūre vü nā-maģremem ben 

  Ģarím-i ĥāŝa hergiz giremem ben 

 

 [0199.] İşitdi bunı ol mestūre-i gebr 

  Ĥišāb idüp didi ey zāhid-i şehr 

 

 [0200.] Baña elbetde lāzım oldı bir şūy 

  Senüñ gibi bulınmaz merd-i ĥoş-ĥūy 

 

                                                 
196 şükr-i ni‘met: şükr ü minnet AE 
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 [0201.] Ķabūl eyle beni ĥidmet içün sen 

  Ķabūl itdüm seni ben cān u dilden 

 

 [0202.] Görürsin žāhir āmāl ü menālüm 

  Eger görmek dilerseñ sen cemālüm 

 

 [0203.]Anuñçün virdi cān anda o nā-merd 

  Ĥumı žann itmiş idi dām-ı ŝayyād 

 

 [0204.]Temāşā it diyü açdı niķābın 

  Aña ‘arż itdi rūy-ı āfitābın 

 

 [0205.] Göricek zāhid ol ayuñ cemālin 

  Hemān dem bildi anuñ çeşm ü ĥālin 

 

 [0206.] Didi sensin beni dívāne iden 

  Cemālüñ şem‘ine pervāne iden 

 

 [0207.]Beni dívāne iden müşk-būsun 

  Beni āşüfte iden lāle-rūsun 

 

 [0208.] Hemānā iĥtiyārı gitdi elden 

  Alup iķrār-ı ‘aķd ol bí-bedelden 

 

 [0209.] Nikāģ-ıla tezevvüc itdi yārin 

  Ŝafā-y-ıla geçürdi rūzgārın 

 

 [0210.] Olup rāh-ı šaleb içre şitābān 

  Beyā[bā]n-ı firāķa buldı pāyān 

 

                                                 
203 Bu beyit, değişik bir şekilde 188. beyitte geçmişti. Burada konu ile ilgisi bulunmamaktadır. Muhtemelen 

müstensih yanlışıdır. bu beyit: -AE 
204 aña ‘arż itdi rūy-ı: cihāne ‘arż ķıldı AE 
207 iki mısra yer değiştirmiş: AE 
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 [0211.] Šalebden olmadı bir laģža ģālí 

  Anuñçün ‘āķıbet buldı viŝāli 

 

 [0212.] Viŝāl ammā viŝāl-i pāk-i yārān 

  Ŝan aķšār-ı lašíf-i rūze-dārān 

 

 [0213.] Šaleb kim ‘iffete olur muķārin 

  Kenārında bulur kişi nigārın 

 

  Şarš-ı Düvüm der Rıżā 

 [0214.]İkinci ol ki her ne sevse dilber 

  Ola ‘āşıķ ķatında cümle ber-ser 

 

 [0215.]Eger hecr ü firāķ isterse maģbūb 

  Dil-i ‘āşıķ anuñla ola merġūb 

 

 [0216.] Kemāl-i ‘ışķa bu eyler delālet 

  Ki ma‘şūķa ide ‘āşıķ išā‘at 

 

 [0217.] Vire yāre ‘inān-ı iĥtiyārı 

  Rıżāsına uya mecmū‘-ı kārı 

 

 [0218.] Şu deñlü ola teslím-i rıżāsı 

  Ki bir ola vefāsı vü ĥafāsı 

 

 [0219.] Viŝāl-i yār-ıla hicrān-ı cānān 

  Ola ‘āşıķ ķatında cümle yeksān 

 

 [0220.] Kimi kim mest ider cām-ı maģabbet 

  Bir olur aña nisbet vaŝl u fürķat 

 

   

                                                 
214 ol: bu MK, dilber: maģbūb AE, MK // ser-ber: merġūb AE, MK 
215 maģbūb: dilber AE, MK // merġūb: ĥoş-ter AE, MK 
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  Ģikāyet 

 [0221.]Meger Mecnūna ķıldılar su’āli 

  Firāķ-ı Leylí mi ĥoş yā viŝāli 

 

 [0222.] Didi ‘ışķ-ıla oldum tā ki medhūş 

  Viŝāl ü hecri ben itdüm ferāmūş 

 

 [0223.] Sa‘ādetdür egerçi vaŝl-ı cānān 

  Bulur göñlüm velí fürķatde rüchān 

 

 [0224.]Olur fürķatde zírā bím-i fürķat 

  Firāķ içre hemān ümmíd-i vuŝlat 

 

 [0225.] Anuñçün fürķati tercíģ iderler 

  Ki ümmíd ile geçe ‘ömr ekśer 

 

 [0226.] Hilāl eyler kişiyi bím-i fürķat 

  Ģayāt-ı rūģdur ümmíd-i vuŝlat 

 

  Şarš-ı Sivüm 

 [0227.] Üçünci bu-durur iy yār-ı ŝādıķ 

  Perākende nažar olmaya ‘āşıķ 

 

 [0228.] Görinmeye gözine ġayrı dilber 

  Eger ģüsn-ile olsa māh-peyker 

 

 [0229.]Cemāl-i yār ola meşhūdı el-ģaķ 

  Viŝāl-i yār ola maķŝūdı el-ģaķ 

 

 [0230.] Temāşā itmeye ġayruñ cemālin 

  Göñülden ırmaya yāruñ ĥayālin 

                                                 
221 bu beyitten 227. beyte kadar: -MK 
224 bu beyit: -AE 
229 ola meşhūdı el-ģaķ: meşhūd ola ancaķ MK // maķŝūdı el-ģaķ: maķŝūd ancaķ MK 
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 [0231.] Ki şāyed mün‘akis ola bu ģālet 

  İde hercāylıķ yāra sirāyet 

 

 [0232.] Degül hercāyí dilber ‘ışķa lāyıķ 

  Ķıyās it kim ola hercāyí ‘āşıķ 

 

  Ģikāyet 

 [0233.]Ģikāyet olunur bir şeyĥ-i Mıŝrí 

  Teferrüc eyler iken şehr-i Mıŝrı 

 

 [0234.]Görindi bir keníz-i ĥūb-ŝūret 

  Ki ģüsninden geçerdi mihri ġāyet  

 

 [0235.] Cemāli ģüsn-i Yūsuf gibi pür-nūr 

  Züleyĥā gibi kendü genc-i mestūr 

 

 [0236.]Göricek anı şeyĥ-i ‘ışķ-āyín 

  Cemāli ayına çoķ ķıldı taģsín 

 

 [0237.] Gidüp elden ‘inān-ı iĥtiyārı 

  Varup pāyına ķodı neng ü ‘ārı 

 

 [0238.] Didi ey ģüsn-ile mümtāz-ı fāyiķ 

  Cemālüñ gördüm oldum saña ‘āşıķ 

 

 [0239.] Şu deñlü oldı göñlüm saña meşġūl 

  Dilerseñ sen keníze olayın ķul 

 

 [0240.] Kenízek didi kim ey şeyĥ-i kāmil 

  Neden oldı bu ģālet saña ģāŝıl 

 

                                                 
233 bu beyitten 255. beyte kadar: -MK 
234 ŝūret: síret SK 
236 bu beyit ile bir sonraki beyit yer değiştirmiş: AE 
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 [0241.] Ta‘aşşuķ itdüñ ise reng-i rūya 

  Ta‘alluķ ķılduñ ise bend-i mūya 

 

 [0242.] Benüm bir ĥāherüm vardur perí-rūy 

  Semen-ber serv-ķāmet ‘anberín-mūy 

 

 [0243.]Cemāli fi’l-meśel māh-ı münevver 

  Benüm ģüsnüm anuñ yanında aĥter 

 

 [0244.] Senüñ gibi ‘azíz-i ĥūb-síret 

  Sezādur eylese aña maģabbet 

 

 [0245.] Ne lāyıķdur benüm gibi keníze 

  Ola manžar senüñ gibi ‘azíze 

 

 [0246.] Nažar ķıl kim šurur arduñda ol ĥūb 

  Temāşā eyle gör kim nice maģbūb 

 

 [0247.] Sözin gūş idicek şeyĥ-i İlāhí 

  Aña uġrılayın ķıldı nigāhı 

 

 [0248.]Kenízek şeyĥe urdı bir šabanca 

  Yüzinde žāhir oldı naķş-ı pençe 

 

 [0249.] Didi ŝandum ıraķdan seni zāhid 

  Riyāżet ehli muĥliŝ merd-i ‘ābid 

 

 [0250.] Yaķín geldi saña oldı yaķínüm 

  K’olasın ‘āşıķ-ı rūy-ı ģabíbüm 

 

                                                 
243 bu beyit iki beyit önce: AE 
248 şeyĥe urdı: urdı şeyĥe AE 



Nutkî’in Aşka Dair Bir Mesnevisi: Kânûn-ı Mahabbet 189 

 [0251.]Ģaķíķatde ne ‘āşıķsın ne ‘ābid 

  Bu vaż‘-ıla vaķāruñ cümle zāyid 

 

 [0252.] Çü baña eyledüñ ‘arż-ı maģabbet 

  Neden efsāne ile ġayra raġbet 

 

 [0253.] Bunuñ gibi kişi çün ola rüsvā 

  Nice ‘āşıķ ola her bir ser ü pā 

 

 [0254.] Gerek ‘āşıķ olan yek-rūy u yek-dil 

  Ola tā ‘āķıbet ma‘şūķa vāŝıl 

  

  Şarš-ı Çehārüm 

 [0255.] Budur dördünci kim a‘żā-yı maģbūb 

  Ola ‘āşıķ ķatında cümleten ĥūb 

 

 [0256.] Baķa çeşm-i maģabbetle nigāra 

  Nažar ķılmaya hergiz ‘ayb-ı yāra 

 

 [0257.] Yüzinden demeye pehlūsı yegdür 

  Ya çeşminden ĥam-ı ebrūsı yegdür 

 

 [0258.] Ki ba‘żı ‘użva virmek böyle rücģān 

  İder iş‘ār-ı ba‘ża nev‘-i noķŝān 

 

 [0259.] Hemān baģr-i tecellíde ola ġarķ 

  Ser-i mū ķılmaya a‘żāsını farķ 

 

 [0260.] Nažar ķılduķça ser-tā-pāy dilber 

  Görine çeşmine rūģ-ı muŝavver 

 

 [0261.] Maģabbet ķılletinden görinür ‘ayb 

  Bu ma‘níde ser-i mū yoķ-durur reyb 

                                                 
251 iki mısra yer değiştirmiş: AE 
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  Ģikāyet 

 [0262.  Meger Baġdādda bir merd-i ‘āşıķ 

  Severdi bir güzel maģbūb-ı fāyiķ 

 

 [0263.] Ara yirden geçerdi nehr-i Dicle 

  Yoġ-idi ķābiliyyet meşy-i ricle 

 

 [0264.] Hücūm itse ķaçan mihr ü maģabbet 

  Göñülde ġālib olsa şevķ-ı vuŝlat 

 

 [0265.] Sefíne eyleyüp āb içre síne 

  Geçer vāŝıl olurdı sevdügine 

 

 [0266.] Hezārān nāz-ı dilber rāz-ı ‘āşıķ 

  Olur mābeynde çün kim muvāfıķ 

 

 [0267.] Yine ‘āşıķ idüp seyrine da‘vet 

  Geçerdi Dicleyi [ol] müzd ü minnet 

 

 [0268.] Bu ģālet üzre ol merd-i maģabbet 

  ‘Ubūr-ı Dicleyi idindi ‘ādet 

 

 [0269.] Meger bir gün nažar eylerdi yāra 

  Yüzinde gördi šırnaķ deñlü yara 

 

 [0270.] Aña ŝordı nedür işbu nişāne 

  Ki virmişdür ĥırāşı rūy-ı cāna 

 

 [0271.] Dimiş ma‘şūķ aña bu ol nişāndur 

  Ki saña anı görmek bím-i cāndur 

 

 [0272.] O merd-i ġāfil itmez nükteyi fehm 

  Bu sırdan ‘ibret alup eylemez vehm 

                                                 
262 bu beyitten 278. beyte kadar: -MK 
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 [0273.] Varur çün kim girer ol āb-ı nehre 

  Geçe tā ‘ādet üzre rūy-ı şehre 

 

 [0274.] Muĥālif bulur anda rūzgārın 

  Virür bād-ı fenāya kār u bārın 

 

 [0275.] Göründi çeşmine çün ‘ayb-ı cānān 

  Kemāl-i şevķına irişdi noķŝān 

 

 [0276.] Gidicek bādbān-ı şevķ elden 

  Şikest oldı gemi bād-ı ecelden 

 

 [0277.] Taģayyür birle semtin itmeyüp farķ 

  Vücūdı fülkin itdi Dicleye ġarķ 

 

  Şarš-ı Pencüm 

 [0278.] Beşinci bu-durur yārān-ı maģbūb 

  Ola ‘āşıķa hemçün yār-ı merġūb 

 

 [0279.] Ģużūr-ı yārda kim ola maķbūl 

  Ola ‘āşıķ ķatında muģterem ol 

 

 [0280.] Berāy-ı ĥāšır-ı yār-ı ser-efrāz 

  İde yārānına ikrām u i‘zāz 

 

 [0281.]Raķíb-i bed-laķabı sevse dilber 

  Ri‘āyet ide ‘āşıķ aña ber-ser 

 

 [0282.]Kemālin bulıcaķ ‘ışķ u maģabbet 

  Seg-i yāra ide ‘āşıķ meveddet 

  

  

                                                 
281 aña: anı SK 
282 maģabbet: meveddet AE, MK // meveddet: maģabbet AE, MK 
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  Ģikāyet 

 [0283.] İdenler ‘ışķ-ı Mecnūnı ģikāyet 

  Bu resme ķıldılar anı rivāyet 

 

 [0284.] Çü gördiler ki Mecnūn-ı maģabbet 

  İder bir kelbe ikrām-ile ‘izzet 

 

 [0285.] Didiler ķanda kelb ü ķanda Mecnūn 

  Neden olduñ sege sen böyle meftūn 

 

 [0286.] Didi Mecnūn seg-i dilber-durur bu 

  Benüm yanumda budur ĥayli ulu 

 

 [0287.] Bunı seg ŝanma āhū-yı Ģaremdür 

  Benüm yanımda sizden muģteremdür 

 

 

  Şarš-ı Şeşüm 

 [0288.] Budur altıncı ša‘n itdükce aġyār 

  Ziyāde ola şevķ-ı rūy-ı dildār 

 

 [0289.] Eger kim alsalar ša‘n ile cānın 

  Nigāruñ itmeye terk āsitānın 

 

 [0290.] İderlerse eger kim pāre pāre 

  Yine şevķ-ıla vara kūy-ı yāra 

 

 [0291.] Aña pend ü naŝíģat ķılmaya sūd 

  Hemān dildār şevķı ola bí-sūd 

 

 [0292.] Ki pend-i nāŝıģ-ıla levm-i lāyim 

  Mizāc-ı ‘āşıķa olmaz mülāyim 

   

                                                 
283 bu beyitten 288. beyte kadar: -MK 
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  Ģikāyet 

 [0293.] Rivāyetdür ki bir merd-i fütāde 

  Ķażā-y-ıla sever bir şāh-zāde 

 

 [0294.] Aña yārānı eylerler naŝíģat 

  Ki bunuñ āĥiri olur fażíģat 

 

 [0295.] Senüñ ģaddüñ degüldür şāh sevmek 

  Ne lāyıķ mūra hergiz māh sevmek 

 

 [0296.] Dilinde nūr-ı ‘ışķ olmışdı lāyıģ 

  Aña sūd itmedi pend ü neŝāyıģ 

 

 [0297.] Ne imkān-ı ferāġ oldı ne vuŝlat 

  Ĥayāl-i yār-ıla itdi ķanā‘at 

 

 [0298.] Niçe yıl bulmayup derdine çāre 

  Irāķdan kūyına ķıldı nežāre 

 

 [0299.] Meger kim var idi bir mír-i žālim 

  Bunuñ ģāline ol olmışdı ‘ālim 

 

 [0300.] Cenāb-ı dilbere mensūb idi ol 

  Ģaríf-i meclis-i maģbūb idi ol 

 

 [0301.] Bunı kūy-ı ģabíb içinde ol beg 

  Görüp itdi hücūm üstine ol seg 

 

 [0302.] Ŝıdı bir šaş-ıla iki ayaġın 

  Göre tā kūy-ı dilberden ferāġın 

 

 [0303.] Düşüp ol merdüm-i üftāde ber-ser 

  O merd-i žālime itdi du‘ālar 

                                                 
293 bu beyitten 307. beyte kadar: -MK 
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 [0304.] Didi kim eylesün Ģaķ saña yarı 

  Ki baña mesken itdüñ kūy-ı yāri 

 

 [0305.] Ölince gitmezem hergiz buradan 

  Müśāb olduñ be-ġāyet sen bu rādan 

 

 [0306.] Ne eylerseñ baña heb cümle ma‘źūr 

  Beni tek eyleme bu kūydan dūr 

 

 [0307.] Tamām oldı fuŝūl-i bāb-ı ‘āşıķ 

  Mufaŝŝal oldı hep ādāb-ı ‘āşıķ 

 

 [0308.]Gerek ma‘şūķa daĥı niçe ādāb 

  Ki şāh olana lāzım nice esbāb 

 

 [0309.] Degül kāfí mücerred ģüsn-i ŝūret 

  Gerekdür ĥūb rūya ĥūb síret 

 

 [0310.] Güzeller olmaġa maķbūl-i ‘ālem 

  Gerekdür cümle evżā‘ı müsellem 

 

 [0311.] Güzellik ŝanma ancaķ çeşm ü ebrū 

  Gerek maģbūbda aĥlāķ-ı nígū 

 

 [0312.] Dimeñ her sāde-rūya ĥūb dilber 

  Ki her āyíneci olmaz Sikender 

 

 [0313.] Gerekdür cān gibi maķbūl cānān 

  Göñül mülkinde tā kim ola sulšān 

 

                                                 
308 nice: anca SK 
312 bu beyit: -MK 
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 [0314.]Güźāf-ı kār ŝanma dil-rübālıķ 

  İgen āsān degüldür pādişālıķ 

 

 [0315.] Niçe ādāb vardur ĥūblıķda 

  Niçe erkān var maģbūblıķda 

 

  Der Āġāz-ı Şerā’it-i Ma‘şūķ 

 [0316.] Gerek ki ola maģbūb pür-lešāfet 

  Kemāl-i ģüsn-ile kān-ı melāģat 

 

 [0317.]Lašíf ü nāzenín maķbūl-i ešvār 

  Žaríf ü nāzük ü maķbūl-i güftār 

 

 [0318.]Sehí-ķadd ü semen-būy u símín-ten 

  ‘Arūs-ı gül gibi pākíze-dāmen 

 

 [0319.] Cihān bāġında ola serv-i āzād 

  Eli irmeye bir şaĥŝuñ meger bād 

 

 [0320.] Cemālin seyr idenler ola bí-hūş 

  Muŝavver itmeyeler būs u āġūş 

 

 [0321.] İgen uymaya erbāb-ı hevāya 

  Velí māyil ola ehl-i ŝafāya 

 

 [0322.] Ne deñlü pāk-dāmen olsa dilber 

  O deñlü ģüsnini mümtāz eyler 

 

 [0323.] Dili cānı bulur ģüsniyle ‘iffet 

  Virür nā-pākliki ‘uşşāķa nefret 

                                                 
314 güźāf-ı kār ŝānma: güźāfın ŝanma ŝaķın MK // güźāf-ı: güźāfın A 
317 ešvār: güftār MK // güftār: ešvār MK 
318 bu beyit: -MK 
323 dili cānı bulur ģüsn-ile: dil ü cān-ıla olur ģüsn-i SK 
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  Ģikāyet 

 [0324.]Meger var idi bir maģbūbe-i dehr 

  Kemāl-i ģüsn-ile meşhūre-i şehr 

 

 [0325.] Cemāli gün gibi meşhūr-ı āfāķ 

  Yüzinüñ nūrına ĥurşíd müştāķ 

 

 [0326.] Žaríf ü dil-firíb [ü] ‘işve-perver 

  Zen-i şāhid-perest ü nār-güster 

 

 [0327.]Cihānda olmamışdı rām şūya 

  Velíkin cān virürdi māh-rūya 

 

 [0328.] Göreydi bir cüvān-ı nāzeníni 

  Aña ‘arż eyler-idi kendüzini 

 

 [0329.] Hezārān şíve ile idüp efsūn 

  Çü anı kendüye eylerdi meftūn 

 

 [0330.]Göre ol sāde-rūdan çün miģnet 

  İderdi anuñ-ıla ‘ıyş u ‘işret 

 

 [0331.] Şeker-lebler şikār iderdi ekśer 

  Šoyınca yimek içün ney-şekerler 

 

 [0332.] Meger bir şāh-zāde māh-peyker 

  Ser-āmed ģüsn iķlíminde server 

 

 [0333.] Cemāliyle şeh-i iķlím-i ĥūbí 

  Behişt-i ģüsn içinde ķaddi šūbí 

 

                                                 
324 bu beyitten 391. beyte kadar: -MK; buradan itibaren 67 beytin yeri farklı AE 
327 bu beyit: -AE 
330 göre ol: görünce AE 
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 [0334.]Süvār olup semend-i nāza ol şāh  

  İderdi seyr-i ŝaģrā vü çerā-gāh 

 

 [0335.]O fettānuñ gözi oldı aña duş 

  Hemān-dem kendüyi itdi ferāmūş 

 

 [0336.] Füsūn u siģre itdi ol dem āġāz 

  Cüvāna ‘arż ķıldı niçe biñ nāz 

 

 [0337.] Göz ü ķaş eyleyüp seģģārlıķlar 

  İdüp hem ġamzeler mekkārlıķlar 

 

 [0338.] Ķıyāmetler ķopardı ķadd-i dil-cū 

  Cihāna fitne ŝaldı çeşm ü ebrū 

 

 [0339.] Sevüp maģbūbeyi ol şāh-zāde 

  Maģabbet dem-be-dem oldı ziyāde 

 

 [0340.] İki cānibden oldı çün maģabbet 

  Müşeddet oldı erkān-ı meveddet 

 

 [0341.] Be-ġāyet eyleyüp nāz u niyāzı 

  İderlerdi nihāní ‘ışķ-bāzı 

 

 [0342.] Nigār iderdi ammā gāh geh cūş 

  Cüvān-ıla dilerdi ola āġūş 

 

 [0343.] Cüvān-ı pāk-bāz u pāk-himmet 

  Bilürdi n’eydügin esrār-ı ‘iffet 

 

 [0344.] Gözetmezdi bu ma‘níde rıżāsın 

  Dem-ā-dem ref‘ iderdi muķteżāsın 

                                                 
334 bu beyit: -AE 
335 dūş: šuş AE 
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 [0345.] Velíkin ĥāšıra oldı cüvāna 

  Ki bu maģbūbe-i devr-i zemāne 

 

 [0346.] ‘Aceb olmış mıdur bir kimseye rām 

  Kimesne bu güzelden aldı mı kām 

 

 [0347.] ‘Aceb bir şūĥ-ı mihr-i dehr midür 

  Ve yāĥūd dil-firíb-i şehr midür 

 

 [0348.] Bileydüm kāşki aģvālini anuñ 

  Ki ġāyet gizlüdür mekri zamānuñ 

 

 [0349.] Alupdur benden ol dildār ārām  

  Diríġā oldı ise ġayrıya rām 

 

 [0350.] Tefekkür eyleyüp ol şāh-ı ‘āķil 

  Didi olmayalum bu işde ġāfil 

 

 [0351.] Bu cānibde nigār iderdi fikri 

  Ki bādeyle cüvāna ide mekri 

 

 [0352.] Müheyyā eyleyüp cām-ı şarābı 

  Nevā-sāz eyleyüp çeng ü rebābı 

 

 [0353.] Cüvānı ĥānesine itdi da‘vet 

  Eyitdi ideyin gelsün żiyāfet 

 

 [0354.] Ĥaber irişdi çün kim ol cüvāna 

  Düşüp tāb-ı maģabbet cism ü cāna 

 

 [0355.] Nigāra cān atup oldı revāne 

  Oķurdı şevķden şi‘r-i terāne 
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 [0356.] İrişdi meclis-i yāra çün ol şāh 

  Ķarín oldı ŝanasın Zühreye māh 

 

 [0357.] İki cānibden itdiler niyāzı 

  Çıķardılar firāz-ı çarĥa nāzı 

 

 [0358.] Çü geldi ortaya çarĥuñ simāšı 

  Döşediler bisāš-ı inbisāšı 

 

 [0359.]Tenāvül idüp envā‘-ı ni‘amdan 

  Temāmet oldılar āsūde ġamdan 

 

 [0360.] İşāret eyledi yār-ı gül-endām 

  Getürdi sāķí bize rāģ-ı gül-fām 

 

 [0361.] Alup bir cām šoldurdı revāne 

  Hemān dem nūş ķıldı ‘āşıķāne 

 

 [0362.] Yine bir cām daĥı šoldurup tíz 

  Cüvāna ŝundı yār-ı ‘ışķ-engíz 

 

 [0363.] Cüvān öpüp elini ol nigāruñ 

  Eyitdi bāde içmez derd-ĥāruñ 

 

 [0364.] Benem mest-i mey-i ĥum-ĥāne-i ‘ışķ 

  Baña besdür hemín peymāne-i ‘ışķ 

 

 [0365.]Çü içdüm ‘ışķ-ıla ben cām-ı pür-şūr 

  Baña lāzım degüldür āb-ı engūr 

 

 [0366.] Nigār-ı lāle-ruĥ baķdı yüzine 

  Şekerler ta‘biye idüp sözine 

                                                 
359 bu beyit: -AE 
365 bu beyit: -AE 
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 [0367.] Didi iy nev-cüvān-ı ĥūb-peyker 

  Kerem eyle sözümden çekmegil ser 

 

 [0368.] Baña ey gözi āhū olma ser-keş 

  Od urma cānuma mānend-i āteş 

 

 [0369.] Ķadehdür ŝunduġum saña degül ķan 

  İçerseñ ķatılur bu cānuma cān 

 

 [0370.] Degül mümkin ki ben senden bulam kām 

  Elümden n’ola içseñ bir iki cām 

 

 [0371.]Nihāyetde idüp ibrām u ilģāģ 

  İçürdi ol cüvāna gül gibi rāģ 

 

 [0372.] Bir iki devr döndi cām-ı bāde 

  Cüvāna oldı keyfiyyet ziyāde 

 

 [0373.] Ruĥı reng-i mey-ile gül gül oldı 

  Açıldı gül gibi hem bülbül oldı 

 

 [0374.] Bir iki būse virdi ol cüvāna 

  Ķarışdurdı hemān dem cānı cāna 

 

 [0375.] Cüvānı būse ile itdi bí-hūş 

  Ŝoyup ‘uryān idüp itdi der-āġūş 

 

 [0376.]Uyandı nāgehān çün şāh-zāde 

  Görür kim ‘aķlın almış cām-ı bāde 

 

 [0377.] Olup ‘uryān çözilmiş bend-i şalvār 

  Miyān-bend olmış iki dest-i dildār 

                                                 
371 ibrām u ilģāģ: ilģāģ u ibrām AE // gül gibi rāģ: bāde gül-fām AE 
376 cām: şevķ AE 
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 [0378.] Urup ġayret odı dilden zebāna 

  Hücūm itdi yine ‘iffet cüvāna 

 

 [0379.] Didi ģayfā ki bu muĥtāle imiş 

  Dem-ā-dem ķaŝdı mekr ü āle imiş 

 

 [0380.] Esír-i nefs-i bed-girdār imiş bu 

  Diríġā kim zen-i bāzār imiş bu 

 

 [0381.]Ŝanurdum ġonca-veş anı nühüfte 

  Diríġā gül gibi olmış şüküfte 

 

 [0382.  Gidüp elden ele ol verd-i ra‘nā 

  Cihānda niçe yüz görmiş diríġā 

 

 [0383.] Dür-i nā-süfte žann itdüm anı ben 

  Velíkin geçmiş aña niçe sūzen 

 

 [0384.  Ġıdā-yı nefs içün itmezdi tedbír 

  Eger olmasa idi çāşnígír 

 

 [0385.] Diríġā dil virüp bu ģíle-sāza 

  Keder virdüm derūn-ı ‘ışķ-bāza 

 

 [0386.] Baña mekr eyledi ģayfā ki bu zen 

  Zen olam tābi‘ olursam aña ben 

 

 [0387.] Kenārından hemān oldı girízān 

  Hezārān la‘net ü nefrín gūyān 

 

                                                 
381 bu beyit: -AE 
382 ol: bu S 
384 bu beyit: -AE 
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 [0388.] Ĥudānuñ adına hem itdi sevgend 

  Zen-ile itmeye híç ‘ahd ü peyvend 

 

 [0389.] Reh-i merdānı uran cümle zendür 

  Reh-i ‘ışķ içre anlar rāh-zendür 

 

 [0390.] Gürūh-ı zen ba‘íd olur vefādan 

  Iraķdur ģālet-i ehl-i ŝafādan 

 

  Şarš-ı Düvüm 

 [0391.]İkinci bu gerek dilber mudaķķiķ 

  Bile kimdür muķallid yā muģaķķiķ 

 

 [0392.] Muķalliddür cihānuñ ĥalķı ekśer 

  Šaríķ-ı ‘āşıķa taķlíd iderler 

 

 [0393.]İre muĥliŝlere lušf u ‘ināyet 

  Muķallid olana zecr ü ģaķāret 

 

 [0394.]Ne var olsa muķallid cevre lāyıķ 

  ‘Aźāba müsteģaķ olur münāfıķ 

 

 [0395.]Bunı farķ itmeye mādām ki maģbūb 

  Olımaz ehl-i dil ķatında merġūb 

 

 [0396.] Ne kendü ģüsnine virür revācı 

  Ne ‘āşıķ derdine eyler ‘ilācı 

 

 

 

                                                 
391 AE 140b’nin devamı bu beyitten başlamaktadır; yā: ü MK 
393 ‘ināyet: ri‘āyet MK // zecr: cevr MK 
394 ne var: n’olur MK 
395 mādām ki: mādām SK // ehl-i dil ķatında merġūb: ehl ķatında o merġūb MK 
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  Ģikāyet 

 [0397.]İşitdüm var imiş bir şāh-zāde 

  Cemāli pertevi günden ziyāde 

 

 [0398.] Cihān āşüfte-i ģüsn ü cemāli 

  Ķamerden ĥoş-nümā idi cemāli 

 

 [0399.] Özine lāzım idüp dil-rübālıķ 

  İderdi mülk-i ģüsne pādişālıķ 

 

 [0400.] Ne şehler ķaldı ne erbāb-ı devlet 

  Aña heb ķıldılar ‘arż-ı maģabbet 

 

 [0401.]İdüp her birine bir imtiģānı 

  Ķamu ŝāģib-ġaraż buldı cihānı 

 

 [0402.] Meger bir derd-mend üftāde dervíş 

  Ġaríb ü bí-kes ü bí-ĥūş dil-ríş 

 

 [0403.]Görenler gāh ol bedr-i tamāmı 

  Olur cān-ıla ālem kim ġulāmı 

 

 [0404.] Ne yirden kim geçerse şāh-zāde 

  Šurup yol üzre ol merd-i fütāde 

 

 [0405.] İderdi aña envā‘-ı du‘ālar 

  Ŝafā vü źevķ-ıla medģ ü śenālar 

 

 [0406.] Dir idi vuŝlata yoķ çün ki çāre 

  Iraķdan ide ben yārı nežāre 

 

                                                 
397 bu beyitten 434. beyte kadar: -MK 
401 bu beyit: -AE 
403 ‘ālem: anuñ AE 
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 [0407.] Bu yoldan seyr idüp ol māh-rūyı 

  Anuñla def‘ iderdi āb-rūyı 

 

 [0408.] Bunuñ bir gün du‘āsın diñleyüp şāh 

  Anuñ derd-i diline oldı āgāh 

 

 [0409.] Dönüp ģışm eyleyüp ol dil-figāra 

  Didi ģabs eyleñüz anı ģiŝāra 

 

 [0410.] Cihān seyyāģıdur cāsūsa beñzer 

  Bu merd-i bed-liķā kābūsa beñzer 

 

 [0411.] Hemān bir ķaç zebāní-veş sipāhí 

  Ģerífe menzil itdi ģabs-gāhı 

 

 [0412.] Sarāy-ı ĥāŝŝa geldi çün yine şāh 

  İrişdi menziline ŝanasın māh 

 

 [0413.] Getürdi ķatına ol derd-mendi 

  Vire tā kim şarāb-ı sūd-mendi 

 

 [0414.] Eyitdi sen [ne] yirdensin di dervíş 

  Nedür aduñ saña bunda nedür iş 

 

 [0415.] Didi cāsūsam iy şāh-ı yegāne 

  Tecessüs eylerem ĥāne-be-ĥāne 

 

 [0416.] Bulup tā bir güzel tāze cüvānı 

  Revān idem yolına baş u cānı 

 

 [0417.] Didi bulduñ mı bu şehr içre bir ĥūb 

  Terāzūdan ayar mevzūn u maģbūb 
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 [0418.] Didi buldum eyā şāh-ı güzínüm 

  Benüm gün yüzlü zíbāca cebínüm 

 

 [0419.] Didi ma‘şūķ kimdür saña ‘āşıķ 

  Didi šoġrusını ol merd-i ŝādıķ 

 

 [0420.] Ġażab ižhār idüp ol şāh-ı ĥūbān 

  Eline aldı ol dem tíġ-i bürrān 

 

 [0421.] Virüp cellāda tíġ-i ĥūn-feşānı 

  Didi bundan revāne eyle ķanı 

 

 [0422.]Çü cellād oldı ķatline revāne 

  O dervíş itdi ķatlinden terāne 

 

 [0423.] Didi aģsentü ey baĥt-ı bülendüm 

  Ki ķatl emr eyledi baña efendüm 

 

 [0424.] Bu devlet kime olmışdur müyesser 

  Ki yāra ķarşu ‘āşıķ terk ide ser 

 

 [0425.] Zihí devlet zihí baĥt-ı yegāne 

  Ģabíb öñinde ölmek ‘āşıkāna 

 

 [0426.] Bunuñ gibi oķıyup niçe eş‘ār 

  Šurup cellād öñinde āĥir-i kār 

 

 [0427.] Didi ķıl ne ise fermānı şāhuñ 

  Yazılmaz deftere hergiz günāhuñ 

 

 [0428.] Anuñ ŝıdķını gördi şāh-ı ĥūbān 

  Yirinden ķalķuban oldı şitābān 

 

                                                 
422 bu beyit: -AE 
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 [0429.] Didi ey ‘āşıķ-ı pākíze-ĥaŝlet 

  Tamām oldı hemín şarš-ı maģabbet 

 

 [0430.] Niçe kes baña itdi da‘ví-i ‘ışķ 

  Birinden gelmedi bu ma‘ní-i ‘ışķ 

 

 [0431.] Seni ‘ışķ içre buldım çün ki ŝādıķ 

  Hemín sensin baña ‘ālemde ‘āşıķ 

 

 [0432.]Dilerem ģüsnüme mir’āt-ı ŝāfí 

  Baña sensin cihān içinde kāfí 

 

 [0433.] Ne gülşen kim aña olmaya bülbül 

  İçinde żāyi‘ olur her biten gül 

 

  Şarš-ı Sivüm 

 [0434.]Üçinci bu ki dilber ola ŝādıķ 

  Fünūn-ı şívede mümtāz u fāyiķ 

 

 [0435.]Ola maģbūblıķ fenninde māhir 

  Taŝarruf itmege ‘uşşāķı ķādir 

 

 [0436.] Gehí ‘āşıķlara eylerse nāzı 

  Yine itmek gerekdür dil-nüvāzí 

 

 [0437.] Maríż-ı ‘ışka şerbet nāz-ı dilber 

  Ziyān eyler velí ģaddinden ekśer 

 

 [0438. Ne deñlü dilber olursa ser-efrāz 

  Yaraşmaz her zamān kim eyleye nāz 

                                                 
432 bu beyit: -AE 
434 ŝādıķ: ģāźıķ MK 
435 bu beyit: -AE; itmege ‘uşşāķı kādir: ‘āşıķı itmege ķāhir MK 
438 her: bir SK 
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 [0439.]Gerekdür nāz gerçi nāzeníne 

  Sebeb olmaya hergiz nāz eníne 

 

 [0440.]Ne deñlü šālib olursa ĥarídār 

  Gerekdür ĥāce olmaya dil-āzār 

 

  Ģikāyet 

 [0441.]Rivāyetdür ki Leylí-i siģr-sāz 

  İderdi Ķaysa gāhí niçe biñ nāz 

 

 [0442.] Gehí varur ŝorardı ģasbiģālin 

  Geh istiġnā-y-ıla ŝardı sifālin 

 

 [0443.]Gehí Mecnūndan idüp iģtirāzı 

  Düşüp pāyına geh ķıldı niyāzı 

 

 [0444.] Bilenler ‘ışķ-ı Maģmūd u Ayāzı 

  Bilürler n’eydügin nāz u niyāzı 

 

 [0445.] Gerekdür i‘tidāl-i nāz-ı dilber 

  Ki ‘āşıķ olmaya ġāyetde muźšar 

 

  Şarš-ı çehārüm 

 [0446.] Budur dördinci kim ‘uşşāķ farżā 

  İderse dest-būs itmek temennā 

 

 [0447.] Aña el vire maģbūb-ı ser-efrāz 

  Bu ma‘níde igen çoķ ķılmaya nāz 

 

 

                                                 
439 bu beyit, bir sonraki beyitle yer değiştirmiş: AE; bu beyit: -MK 
440 bu beyit: -MK 
441 bu beyitten 446. beyte kadar: -MK 
443 bu beyit: -AE 
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 [0448.]Recā eylerse ‘āşıķ būs-ı sā‘id 

  Aña olmaķ gerek dilber müsā‘id 

 

 [0449.]Ne yüzden ģüsni kim eyler tecellā 

  Dil-i ‘āşıķ anı eyler taķāżā  

 

 [0450.]Degüldür ģāl-i ‘āşıķ iĥtiyārí 

  Ķoyardı cānına bulsa nigārı 

 

 [0451.]Bu ģāletde çü men‘ terk-i edebdür 

  Zevāl-i ģüsne bil kim bu sebebdür 

 

  Ģikāyet 

 [0452.] Bir āfet var-idi şehr-i beríde 

  Ki ģüsni yoġ-ıdı ģūr u períde 

 

 [0453.]Semen-símā sehí-ķad yāsemen-bū 

  Hilāl-ebrū vü mihr ü ‘anberín-mū 

 

 [0454.] Egerçi ģüsn-ile ferd-idi ol māh 

  Velí ‘uşşāķdan almışdı çoķ āh 

 

 [0455.]Çeker ‘āşıķları ĥār-ı cefāyı 

  O gülden görmemiş būy-ı vefāyı 

 

 [0456.] Meger kim bir gün ol şāh-ı ĥuceste 

  Ķażā-y-ıla olur nāgāh ĥaste 

 

                                                 
448 ‘āşıķ: yāĥūd SK 
449 ģüsni kim: kim ģüsün S // eyler: ider MK 
450 ģāl-i ‘āşıķ: ģālet-i ‘ışķ MK 
451 ģāletde çü men‘ terk-i edebdür: ģālātı ki dilber men‘ idübdür M // ģüsne bil kim bu sebebdür: ģüsni yil gibi 

tozubdur MK; bu beyit: -AE 
453 bu beyit: -AE 
455 bu beyit: -AE 
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 [0457.] Aña ‘ārıż olur bir zaģmet-i bed 

  Büzülür iki ‘ārıż bükülür ķad 

 

 [0458.] Olur pejmürde rūy-ı ĥūb u rengín 

  Gül-i surĥ iken olur verd-i nesrín 

 

 [0459.] Ne deñlü kim ‘ilāc itdi ešibbā 

  Müfíd olmadı híç aña müdāvā 

 

 [0460.] Meger var-idi bir remmāl-i māhir 

  Ki reml içinde olmışdı o sāģir 

 

 [0461.]Varup aña iderler ‘arż-ı ģālin 

  Šutup geldi anuñ remmāl ģālin 

 

 [0462.] Didi kim buña olmaz çāre hergiz 

  ‘İlāc olmaz sem içün māra hergiz 

 

 [0463.]Bunı ŝanmañ šabí‘í bir marażdur 

  Du‘ā-yı beddür irmiş bir ‘arażdur 

 

 [0464.] Nice mažlūmuñ āhın almış ol māh 

  Bilürsin yirde ķalmaz híç bir āh 

 

 [0465.] Du‘ā-yı bed yıķar mülk-i cihānı 

  Du‘ā-yı bed yaķar cism ile cānı 

 

 [0466.] Bulur nekbet ģabíb-i ‘āşıķ-ı zār 

  Sa‘ādetler bulur yār-ı vefā-dār 

 

 [0467.] Kimine bā‘iś-i devlet olur ģüsn 

  Kimine mūcib-i nekbet olur ģüsn 

                                                 
461 bu beyit: -AE 
463 bu beyit: -AE 
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 [0468.] ‘Adālet itmese şāh-ı cüvān-baĥt 

  Olur berbād cümle baĥt-ıla raĥt 

 

 [0469.] Ġurūr-ı ģüsn-ile nāz itse dilber 

  Hücūm-ı ‘ışķ-ı ‘āşıķ olur ekśer 

 

 [0470.] İder ġayret dil-i āşıķ ziyāde 

  Ki yāruñ ģüsni gelmez híç yāda 

 

 [0471.] İdicek kendü źātın ‘ışķ ižhār 

  Olur maģv āfitāb-ı rūy-ı dildār 

 

  Şarš-ı Pencüm 

 [0472.] Beşinci bu ki ša‘n-ı ‘ayb-ı ĥūbān 

  Zebān-ı herze [vü] bíhūde-gūyān 

 

 [0473.] Aña te’śír idüp olmaya maġrūr 

  Yanında ķılmaya ‘uşşāķı mehcūr 

 

 [0474.] Ki ‘ālem ĥalķı ekśer ‘ayb-cūdur 

  Müsāví-peşşe vü bíhūde-gūdur 

 

 [0475.] Metā‘-ı ‘ışķı bí-ģāŝıl ŝanurlar 

  Maģabbet kārını bāšıl ŝanurlar 

 

 [0476.]Selímü’l-‘aķl olan anlara uymaz 

  O bāšıl sözlerin gūşına ķoymaz 

 

  Ģikāyet 

 [0477.]Meger maġribde bir maģbūb-ı devrān 

  Žuhūr itmiş çü ĥurşíd-i dıraĥşān 

 

                                                 
476 ķoymaz: almaz SK 
477 bu beyitten 519. beyte kadar: -MK 
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 [0478.] Yüzi āyíne-i nūr-ı Ĥudāyí 

  Cebíni eyledi şermende ayı 

 

 [0479.] Gören ol dilber-i ‘ālí-cenābı 

  Ŝanur maġribde šoġdı āfitābı 

 

 [0480.] Vezíroġlı idi gerçi ol āfet 

  Velí oldı şeh-i mülk-i melāģat 

 

 [0481.] Aña bir pür-hüner idüb ‘alāķa 

  Ĥam oldı ķaddi ol ebrū-yı šāķa 

 

 [0482.] Anuñla āşinālıķ itdi ģāŝıl 

  Aña ol serv-ķāmet oldı mā’il 

 

 [0483.] Aña ‘arż eyledi niçe hünerler 

  Göñülden sevdi anı ol semen-ber 

 

 [0484.] Muŝāģib anuñ-ıl’oldı hemíşe 

  Mülāzım oldı maģrem źevķ u ‘ıyşa 

 

 [0485.] Vezír aģvāle oldı çün ĥaber-dār 

  Cüvāna virdi ĥayli renc ü āzār 

 

 [0486.] Hemān dem eylediler ķíl ü ķāli 

  O māha itdiler çoķ gūşmāli 

 

 [0487.] Cüvāna itdiler çoķ serzenişler 

  Ģerífe daĥı niçe niçe işler 

 [0488.] Bularuñ ķalmadı ŝabr u ķarārı 

  Muķarrer itdiler terk-i diyārı 

 

 [0489.] Hemān bir gice oldılar revāne 

  Teveccüh itdiler Hindūstāna 
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 [0490.] Vezír işitdi oġlınuñ ķarārın 

  Çıķardı göklere āh [u] şerārın 

 

 [0491.] Ŝalup ardınca anuñ niçe leşker 

  Ġażabdan her biri mānend-i ejder 

 

 [0492.] Eyitdi kim bula bunlara furŝat 

  Vireyin aña niçe māl u ni‘met 

 

 [0493.] Muģaŝŝal gitdiler leşker arayı 

  Bulalar Müşteríle tā ki ayı 

 

 [0494.] Şu deñlü oldılar ešrāfa pūyān 

  Žuhūr itmedi hergiz māh-ı tābān 

 

 [0495.] Tek ü pūdan olup bítāb ü mużšar 

  Vezíre geldiler ser-cümle leşker 

 

 [0496.] Ser-ā-ser eyleyüp aģvāli taķrír 

  Didiler itmedük ĥidmetde taķŝír 

 

 [0497.] Velíkin n’idelüm emr-i İlāhí 

  Bize göstermedi hergiz o māhı 

 

 [0498.] Vezír idüp derūnından hezār āh 

  Ferāġat itdi andan ĥāh nā-ĥāh 

 

 [0499.] Bular irişdi şehr-i Hinduvāne 

  Ŝafālar eylediler ‘āşıķāne 

 

 [0500.] Cüvāna ol hüner-ver itdi ta‘lím 

  Niçe esrār-ı ģikmet itdi tefhím 
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 [0501.] Ŝafā-yı ķalb-ile bí-ša‘n-ı aġyār 

  Dem-ā-dem ‘ıyş u ‘işret itdiler kār 

 

 [0502.] Aña ta‘lím idüp hem kímyāyı 

  Hüner-ver eyledi ol yüzi ayı 

 

 [0503.] Çü oldı ŝūret ü ma‘nāsı ma‘mūr 

  Kemāli ģüsni gibi oldı meşhūr 

 

 [0504.] Atasına irişdi bu ĥaberler 

  Ki oġluñ ģāŝıl itdi çoķ hünerler 

 

 [0505.] Atası oldı andan ĥayli mesrūr 

  Ġażab āśārını hep eyledi dūr 

 

 [0506.] İrişdi bir gün ol māh-ı tamāma 

  Mühürlü bir güzel merġūb nāme 

 

 [0507.] Ża‘íf oldum senüñ hecrüñle ey māh 

  Esirge beni gel Allāh Allāh 

 

 [0508.] Daĥı hem ‘aķluma geldi seķāmet 

  Mu‘aššal oldı aģvāl-i vezāret 

 

 [0509.] Senüñ meşhūrdur bunda kemālüñ 

  Muķarrerdür ser-ā-ser bunda ģālüñ 

 

 [0510.] Saña tevcíh olınmışdur vezāret 

  Yetiş kim başuña šoġdı sa‘ādet 

 

 [0511.] Cüvān bu sözleri ķılmadı bāver 

  Eyitdi bu ĥaberler ģíle-güster 

 

                                                 
508 bu beyit bir sonrakiyle yer değiştirmiş AE 
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 [0512.]Bir iki gün idüp aña teġāfül 

  Teveccüh emrine ķıldı tekāsül 

 

 [0513.] İrişdi yine bir peyk-i sebük-pāy 

  Selām ile didi şāh-ı girān-rāy 

 

 [0514.] Saña hem virmek-içün istimālet 

  Bile gönderdi uş mühr-i vezāret 

 

 [0515.] Göricek mühri ol mihr-i vilāyet 

  Ĥaberde añladı ĥoş istiķāmet 

 

 [0516.] Hemān dem ‘azm itdi girdi rāha 

  İrişdi bār-gāh-ı pādişāha 

 

 [0517.] Vezāret oldı ol şāha müsellem 

  Aña iķbāl ķıldı cümle ‘ālem 

 

 [0518.] Zihí lušf u zihí ģüsn ü melāģat 

  K’ola sermāye-i ‘izz ü sa‘ādet 

 

  Şarš-ı Şeşüm 

 [0519.] Budur altıncı ide ‘āşıķa raģm 

  Cefā tíġıyla her dem urmaya zaĥm 

 

 [0520.] Budur ‘uşşāķa ancaķ raģm u şefķat 

  Ki maģbūb itmeye ġayr-ıla ŝoģbet 

 

 [0521.]‘Avāma olmaya hergiz muŝāģib 

  Olur ‘uşşāķda zírā vehm-i ġālib 

 

                                                 
512 bu beyit: -AE 
521 bu beyit: -MK 
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 [0522.] Budur hem muķteżā-yı ‘ışķ-ı ŝādıķ 

  Gözinden ŝaķınur maģbūb[ı] ‘āşıķ 

 

 [0523.]Olur ‘āşıķ cefā vü cevre ĥūrend 

  Hemān yār itmesün ġayr-ıla peyvend 

 

 [0524.] Cihānda iĥtilāš-ı yār u aġyār 

  Dil-i ‘uşşāķı eyler dāyimā zār 

 

 [0525.] Bu ma‘níden-durur ‘ālemde ekśer 

  Ĥalāyıķ içre olan şūr-ıla şer 

 

  Ģikāyet 

 [0526.]Meger var-idi bir māh-ı gül-endām 

  Cihānuñ cānı ammā kim Cihān-nām 

 

 [0527.] Bezendi ģüsn-ile çün kim cihāna 

  Cihān didiler anuñ-çün o cāna 

 

 [0528.] Lešāfetde šutup iķlím-i cānı 

  Ķul itdi kendüye ĥalķ-ı cihānı 

 

 [0529.] Yolında cān virürdi ĥalķ-ı ‘ālem 

  Anuñla hem-nişín olmaġa bir dem 

 

 [0530.] Meger bir ‘āşıķı var-idi anuñ 

  Yolında terkin urmış baş u cānuñ 

 

 [0531.] Yolında ķalmaz idi baş u cāna 

  Degişmiş ‘ışķ-ıla cānı Cihāna 

 

                                                 
523 bu beyit: -MK 
526 bu beyitten 557. beyte kadar: -MK 
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 [0532.] Görür kim ol cüvān-ı mā-perver  

  Olur olmaz kişiyle ŝoģbet eyler 

 

 [0533.] Dem-ā-dem pend idüp ol nev-cüvāna 

  Dir-idi nār-ı ġayret urma cāna 

 

 [0534.] Beni ‘ışķuñ idüpdür çün ki şeydā 

  Cihān içre bıraķma şūr u ġavġā 

 

 [0535.] Olur olmaz kişiye eyleme meyl 

  Gözüm yaşın dem-ā-dem eyleme seyl 

 

 [0536.] Yiter gülzāra bir şūríde bülbül 

  Ne lāzım eylemek murġāne ġulġul 

 

 [0537.] İgen yüz virmegil ehl-i hevāya 

  Ki āhum irmesün saķf-ı semāya 

 

 [0538.] Gel itme ġayr-ıla lušf eyle ŝoģbet 

  Helāk eyler beni vallāhi ġayret 

 

 [0539.] Dem-ā-dem eyleyüp bunuñ gibi pend 

  Dilerdi eyleye ol āhuyı bend 

 

 [0540.] Velíkin ol meh-i Ĥaydar-şemāyil 

  Olurdı her zamān bir şaĥŝa māyil 

 

 [0541.] Ol ‘āşıķ ķılmayup aña taģammül 

  Özin ķatl itmegi ķıldı te’emmül  

 

 [0542.] Olup sevdā-y-ıla dívāne miskín 

  Hemín alur eline tír ü sikkín 
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 [0543.] Urur kendüzine bir iki yara 

  Meger anuñla bula mevte çāre 

 

 [0544.] İrişüp ol cüvān-ı māh-peyker 

  Elinden ĥançerini almaġ ister 

 

 [0545.] Bıçaġı ile urur ol cüvāna 

  Ki gelmemiş gibi olur cihāna 

 

 [0546.] Cüvānı öldürür ol ‘āşıķ-ı mest 

  Urur ĥancer özine bir niçe dest 

 

 [0547.] Düşer bí-šāķat u bí-ŝabr u bí-hūş 

  Cihān u cānı eyler hep ferāmūş 

 

 [0548.] Görür kim cānını çıķmaz bedenden 

  Ķafesdür murġ-ı cāna diyüben ten 

 

 [0549.] Urur başına bir ķaç seng-i ĥāre 

  İder başını daĥı pāre pāre 

 

 [0550.] Firāķ-ı cevr ü ģasretle idüp āh  

  Dir-idi n’eyleyem eyvāh veylāh 

 

 [0551.] Ģayātı n’eyleyem yā Rabb cānsuz 

  Bu cānı n’eyleyem yāĥud cihānsuz 

 

 [0552.] Elem virdi baña yā Rab ģayātum 

  Baña bir dem öñürdi vir memātum 

 

 [0553.] Bunuñ [gibi] niçe feryād u efġān 

  Ĥudāya eyledi teslím o[l] cān 
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 [0554.] ‘Aceb ģālet-durur bu ģālet el-ģaķ 

  Kişi ġayretle öz cānına ķıymaķ 

 

 [0555.] Velíkin n’eylesün n’itsün bir ādem 

  Ķażā-yı Ģaķ olınca aña muģkem 

 

 [0556.] Geçicek cāna zaĥm-ı tíġ-i āzār 

  Olur cān u cihāndan kişi bízār 

 

  Ĥātime 

 [0557.]Budur ķānūn-ı ‘ışķ-ı pāk ey dil 

  Bunı sa‘y eyleyüp taģŝíl ķılġıl 

 

 [0558.] Zihí ‘āşıķ zihí ma‘şūķ-ı ra‘nā 

  Ki bu ķānūnı anlar ider icrā 

 

 [0559.]İçerler bir şarāb-ı ĥoş-güvārı 

  Ki ŝoñra derd-i ser virmez ĥumārı 

 

 [0560.] ‘Aceb devlet-durur bu devlet-i ‘ışķ 

  ‘Aceb ģālet-durur bu ģālet-i ‘ışķ 

 

 [0561.] Kime kim olsa bu ģālet müyesser 

  Mis-i ķalbini ider ‘āķıbet zer 

 

 [0562.] Dadıcaķ çāşní-i ‘ışķı bir dil 

  İder ‘ışķ-ı ģaķíķí daĥı ģāŝıl 

 

 [0563.] Bu ģālet ehl-i dil sermāyesidür 

  Cihānda āb u gil pírāyesidür 

 

                                                 
557 sa‘y eyleyüb taģŝíl: taģŝíl idüben ŝa‘y MK 
559 ĥoş-güvārı: erġuvānı SK 
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 [0564.] Odur ma‘şūķ iden ŝāģib-cemāli 

  Odur ‘āşıķ iden ehl-i kemāli 

 

 [0565.] Felek sulšānıdur dívāne-i ‘ışķ 

  Melek enbāzıdur pervāne-i ‘ışķ 

 

 [0566.] Ĥudā ‘ışķ olmasa hergiz bulınmaz 

  Vuŝūl-i ķurb-ı Ģaķ ansuz bulınmaz 

 

 [0567.] Nažar eyle ģurūf-ı ‘ışķa evvel 

  İder her birisi bir remzi muĥtel 

 

 [0568.] İder ‘irfāna ‘ayn’ı ĥōş işāret 

  Eger ‘ārif iseñ eyler kifāyet 

 

 [0569.]Şühūd-ı Ģaķķı eyler şīn’ı ižhār 

  İder ķurb-ı Ĥudāyı ķāf’ı iş‘ār 

 

 [0570.]Bu ģālātı iderseñ dilde ģāŝıl 

  Olursın ‘āķıbet insān-ı kāmil 

 

 [0571.] Eger olmazsa bu ģālet müyesser 

  Fünūn-ı ‘ilm-i ģikmet eyle ezber 

 

 [0572.]Çü ģāŝıl itmedüñ ‘ışķ-ıla ģālet 

  Yüri ‘ilm-i ‘amelle eyle šā‘at  

 

 [0573.] Dürüş taģŝíl ķıl ‘ilm-i İlāhí 

  Münevver eylegil ķalb-i siyāhı 

 

                                                 
569 bu beyit: -AE 
570 bu beyit: -AE 
572 çü ķādir olmaduñ anı ģayāta/yetiş cehd eylegil bār-ı necāta MK 
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 [0574.]Kelām-ı ĥāŝŝa eyle ‘ömrüñi ŝarf 

  Fünūn-ı ģikmet ögren ģarf-ber-ģarf 

 

 [0575.]Çıķar dilden hevā-yı ín ü ānı 

  Gider cümle küdūrāt-ı cihānı 

 

 [0576.]Şikest it cümle aŝnām-ı hevāyı 

  Hemān ma‘būd idin źāt-ı Ĥudāyı 

 

 [0577.] Ŝaķın dünyā-perest olma cihānda 

  Šama‘ toĥmını ekme mülk-i cānda 

 

 [0578.]Cihānda yoķ-durur bir ģabbe ģāŝıl 

  Hemān yoķ yire olma mużšarib-dil 

 

 [0579.]Šaleb itme hevesle cāh u manŝıb 

  Olursın ‘āķıbet ģasretle ĥā’ib 

 

 [0580.]‘Ömürler ĥarc idüp māl ü menāle 

  Nedāmetle ŝoñucı ķılma nāle 

 

 [0581.] Ya ‘āşıķ ol ya ‘ārif ol ya ‘ābid 

  Bulardan ġayrısı ĥod cümle zāyid 

 

  Der Öźr-ĥāhí 

 [0582.] İlāhí yoġ-iken nušķa mecālüm 

  Nižām-ı nažma uymazken maķālüm 

 

                                                 
574 ĥāŝŝa: ģaķķa AE, MK 
575 hevāyı ín ü ānı: ĥayālāt-ı hevāyı MK; bu beyit: -AE; 575b mısraı: -MK 
576 bu mısra: -MK 
578 bu beyit: -AE 
579 bu beyit: -AE; ĥā’ib: cānib SK 
580 bu beyit: -AE 
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 [0583.] Beni fażluñla itdüñ çün ki gūyā 

  Dil oldı ‘arŝa-i nažm içre pūyā 

 

 [0584.] Olup ġavvāŝ bu šab‘-ı şināver 

  Çıķardı šab‘-ı dilden niçe gevher 

 

 [0585.] Felek gūşına eyle anı zíver 

  Melekler eylesünler dāyim ezber 

 

 [0586.] Bulup ‘uşşāķ içinde ķadr ü raġbet 

  Şeref bulsun bu Ķānūn-ı Maģabbet 

 

 [0587.] Olup ķānūn-ı şāhí gibi meşhūr 

  Bunuñla milket-i ‘ışķ ola ma‘mūr 

 

 [0588.] İre şāyed ki bir ŝarrāf-ı dehre 

  Baña naķd-i ķabūli ola behre 

 

 [0589.]İde ben bendeye lušf-ıla himmet 

  Ki rūşen-dil ide nūr-ı maģabbet 

 

 [0590.]Recā oldur ki yārān-ı ŝafādan 

  Bu defter kim degül ĥālí ĥašādan 

 

 [0591.]Ĥašā-pūş olalar zeyl-i keremle 

  ‘Ašā-pāş olalar lušf u himemle 

 

 [0592.] ‘Uyūbın ideler lušf-ıla mestūr  

  Meśeldür çün ki el-me’mūru ma‘źūr 

 

                                                 
589 ide: iden MK // ki rūşen-dil ide: ide rūşen-dilin MK 
590 bu defter kim: ki bu defter MK 
591 her nüshada ‘ašā-pūş şeklinde 
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 [0593.] Ümíd oldur ki her yire ki ire 

  Du‘ālar ideler Nušķí faķíre 

 

 [0594.]Her kim dilerse bunda śevāb ķazana 

  Fātiģā iģsān ide bunı yazana         

 

 [0595.]Ĥudā vire aña ‘ālí merātib 

    Oķıya Fātiģā ber-ģaķķ-ı kātib 

 

Temmet Ķānūn-ı Maģabbet taģríren fí şehri Rebi‘i’l-evvel sene 1016 el-

‘abdü’l-müźnib Ģüseyin ‘an kātibān-ı kütüb-i ĥāŝŝa ġafera źünūbehü ve setere 

‘uyūbehu belde-i Mıŝr-ı Ķāhire. 
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